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~orhandlingsprotoko1len for Fredningsnævnet for

Vejle Amtsraadskreds.

Aar 1944, den G.Ju1i KI.15 afholdt Fredningsnævnet for Vejle
Amt Møde ved Boller til fortsat Behandling af
J.Nr.l3/1944 : Fredning af Alleen til Boller Slot.

Efter Raadslagning afsagde Nævnet saalydende
KENDELSE:

I Anledning af at Nævnet har erfaret, at der til Tyrsted-Uth
Sogneraad var fremsat Anmodning fra Statshusmand C.Thiel. om Til-
ladelse til at faa Træerne, der paa den Thiel tilhørende Ejendom
Matr.Nr.1by af Boller Hovedgaard, Uth Sogn, dannede Alle paa den
offentlige Ve j beliggende paa nævnte Matr.Nr. - fra Landevejen
Horsens-Glud til Boller Slot, fældet, har Nævnet 'rejst Sag til
Fredning af denne Alle. '.'

Vejen og Alleen ligger som nævnt paa Matr.Nr.1by af Boller
Hovedgaard, men da Vejen er offentlig, maa ,den tilligemed Alleen
betragtes som tilhørende Tyrsted-Uth Kommune •.

Ud1ængerne til Boller Slot har ligget syd for Slottet, og
Alleen førte til disse Udlænger. Da disse nu er nedrevne, er Alleen
nu nærmest kun en Torso, idet der er et aabent Areal mellem Alleens
nordlige Ende og selve Slottet.

C.Thiel har over for Nævnet erklæret, at han vil være tilfreds-
stillet, hvis ca hvert andet Træ i Alleen fjernes. Naar han ønsker
Fjernelsen, skyldes det, at Træerne skygger for hans Landbrugs jorder .

Tyrsted-Uth Sogneraad har erklæret sig rede til at lade fælde
hvert andet Træ i Alleen og derefter forlænge denne ved at plante
samme Slags Træer i Fortsættelse af Alleen til Skovfogedboligen,
medens Sogneraadet ikke har kunnet tiltræde, at alle Træer bliver
staaende.

Nævnet har indhentet Erklæring fra kgl. Skovrider ved Boller
Skovdietrikt, og i denne Erklæring udtaler Skovrideren, at Fjernelse
af ca hvert andet Træ vil kunne ske, uden at Helhedsbilledet af
Alleen ændres.
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Nævnet er herefter enig om at træffe følgende Beailiutning:
Efter forstmæ~sig Anvisning maa oa hvert andet Træ i Alleen fældes.

Tyrsted-Uth Kommune skal i Efteraaret 1944 under Forbehold af
vis major lade plante Træer til Forlængelse af Alleen hen til Skov-
fogedhuset med Lindetræer som i den øvrige Alle.

Træerne i den derefter fremkomne Alle vil være at bevare og.
vedligeholde i naturlig Tilstand, og de maa ingensinde fældes eller.
beskæres i større Omfang, end dette af forstlige Grunde. skønnes
nødvendigt, og behørig Nyplantning til Erstatning for udgaaede Træer
skal finde Sted. .~
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Denne Kendelse vil være at tinglyse som Hæftel~e paa Matr.
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Br.lby af Boller Hovedgaard, Uth Sogn, saaledes at Fredningsnævnet
I )

for Vejle Amt, Danmarks Naturfredningsforening og Tyrsted-Uth Sogne;
,"

raad eller Institutioner, der ma,atte træde i disses Sted, ~ver ~:,:',>:'::
.~";:. .::
."" .. :for sig er paataleberettigede •

. T h i b e s t e m m e s :
"

Fredning af Alleen fra Horsens-Glud Landevej til Boller
være at gennemføre som foran bestemt.

Sagen sluttet.
C.Rudbeck Th. Jørgensen Just Justesen
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