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OVERFREDNINGSNÆVNET

KENDELSESPROTOKOL.

----------------------------------------

Aa r 1946, den 3 .Janusr, afsa gde Overfrednl ngsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering fØlgende
K e n d e l s e
i Sagen Nr. 590/1944 angeaende Fredning af Ad1erhus-All~en
fart pea strækningen

i Middel-

fra Skovgade til Adlerhus:

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening
Tilslutning

fra A/S Hindsgavl

med

og forskellige lokale Foreninger i

Midne1fart overfor Naturfredningsnævnet

for Assens Amtsreed~kreds,

som den 16.A~gust 1944 med 2 Stemmer imod ~n har afs.gt Kendelse i
.............

sagen, hvorved den nævnte strækning af Alleen fredes sRaled~s, at
Alleens Træer, saal~ge

de er friske, ikke mss_fæ1des,

ligesom Be-

skæring ef Træernes Kroner, udover hva~ en Friholdelse ef Luftledni~ger til Elektricitet

og Telefon meette kræve. kun mea foretages

efter forud indhentet Tilladelse

fra Tilsynet med de private Skove

i Odense Amt. Det bestemmes yderligere, at Udgravning til stikledning
til de 1 Vejens nordlige Fortov værende eller kommende Ledninger
til Gas, Vand, Kloak og Elektricitet

skal foretages med største Sksan-

somhed, sealedes at større RØdder kun oversk~es,
uomgængeligt nØdvendigt,

saafremt dette er

samt at Udskiftning af i Fortovet nedlagte

Ledninger ikke maa foretages, ssa1edes at Ledningerne kommer T~stammerne nærmere, end Tilfældet er nu.
Endelig bestemmes, at de til Vejen hørende Fortove
indenfor en Afstand af 1,6 m fra den Side ef Træstammerne,

der vender

mod de respektive Fortove. ikke mae belægges med Fliser, tjærebehand1e&

-2-

eller overflsdebehandles

paa enden Træernes Levevilkaer

forringende

Maade.
Der er ikke under Sagen fremsat Erstatningskrav

i An-

ledning af Fredningen.
Kendelsen er af Middelfart Byraad indanket for Overfredningsnævnet med Pas stand om Ophævelse af Kendelsen.
\

Overfredningsnævnet

har den 9.November 1945 besigtiget

Allden. Ved denne Lejlighed mødte for Byrsadet Borgmesteren med
Civilingeniør Bille-Andersen.

Endvidere mødte Repræsentanter

lokale Foreninger. Overfredningsnævnet

for

forhandlede med de mØdende

og fandt, at Alldtræerne bør bevares.
Ved Nævnets Kendelse er intet bestemt om paetaleret
ten
med Hensyn til Fredningsservitutten.,paatalereti vil være at tillægge
Naturfredningsnævnet.
Da Overfredningsnævnet

iøvrigt kan tiltræde det ved

Kendelsen bestemte, vil Kendelsen være at stedfæste med-den af det
foranstBaende følgende Tilføjelse.
T h i

b e s t e m m e

SI

Den'af Naturfredningsnævnet

for Assens Amtsraadskreds

den 16.August 1944 afsagte Kendelse angaaende Fredning af AdlerhusAllden i Middelfart paa Strækningen fra Skovgade til Adlerhus stadtæstes.
. Paataleret med Hensyn til Fredningsservitutten
lægges Naturfredningsnævnet.

P.O.v.
Frederik V.petersen.
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•
FREDNINGSNÆVNET>

U D S K R I F T
af
Forhandlingsprotokollen for FredningsnLvnet for Assens Amtsraadskreds.

Aar 1944, den 16.August, blev i
Sagen an~aaende Fredning af Adlerhus All~en i Mirtdelfart
afsagt saalydende
K E N n E L S E :
Ved Skrivelse af 25.Maj 1944 har Danmarks Naturfredningsforenin~ for FredningsThBvnet for Assens Amtsraadskreds indbragt
8nC'lr/<smf.alet
om Fredning af den o....
a Adlerhusvej i Middelfart værende
Kastaniealle, AdlerhusalL~en kajdet, idet Foreningen til Begrundelse af Ønsket om AL1~ens Fredning særlig har anført, at Middelfart
Byraad har udarbejdet flaner om at sløjfe All~en for at give PlaJs
til Udvidelse af Adlerhusvej. Det af Naturfredningsforeningen fremsatte Ønske om Fredning er støttet uf Als Hindsgavl og af forskellige
lokale Foreninger i Middelfart.
Forinden Sa~ens Behandling for Nævnet er desuden ved Skrivelse af l3.Juni 1944 fra Statsministeriet til Erklæring modtaget
et af Middelfart Byraad til vedkommende Ministerium indsendt V~jprojakt, udarbejdet i Anledning af et Andragende fra Byraadet om Tilskud i Henhold til Lov Nr. 2dd af 30.Juni 1941 om Iværksættelse af
offentlige Arbejder og Beskæftigelse ~f arbejdsløse til Udvidelse
af Adlerhusvej.
N.cvnte p.o jekt omfatter kun en Udvidelse af Adlerhusve,i
paa Strækningen fra SkovGade til Adlerhus, hvorfor kun Spørgsmaalet
om Fredniug af All~en p3a denne Strækning er taget OP til Behandling.
Fra Middelfart Bvra8ds Side er der under Sagens Behandling protesteret mod Fredning, idet særlig er anført
l) at Fredning nBype er hjemlet i Naturfr~dningslovens § l,
?) at den nuv .l3rentle
'lejbane er SaB smal, at den mas betegnes
som uforsvarlig allerede med den nu tilstedeværende Trafikm~ngde, samt at d~n vil v~re ganske utilutrækkelig til
den Færdsel, der maa paare~nes efter un udvidet Bebyggelse
af Arei.:llerne
Vest for Vesterløkken imellem Krybeskov og Jernbanen, og
3) at de Nord for Adlerhusvej liggende Grunde, der af Kommunen dels
er solgt og dels naatrenkes solgt til BY!;f":egrunde,
paa Grund af
All~træernes Størrelse er mindre egnede til dette Formaal,saal~nge All~en bevares.
c

Der er desuden fra Byraadets Side fremsat Protest imod, at
der til en eventuel Fredning knyttes Bestemmelser. der forhindrer

TilslutnIng

fra de Nord

1if,gende Gas-,

Vand-

Grund af eventuel
løkken

-2for Vejen

m.v.

liggende

og Kloakledninger,

udvidet

Bebyggelae

nødvendiggjort

Udvidelse

Grunde

eller

til de i Vejen

som forhindrer

af Are8lerne
eller

en

P8D

Vest for Vester-

Omlægning

af disse

1ed-

ninger.
Fredningsnævnet
stedsmøde
domme,

besigtiget

Panthaverne

har ved et Jen 28. Juni 1944 afholdt

AIl~en,
i disse

hed til at udtale

med de private

nin~ afgivet

en ~rkl~ring,

des paa, at en "ndrin~
og lignende

Overhugning
Stammerne

utætte

værende

Træer,

sk~ring
efter

v~rende

fra Skovgade
saalænge

i Odense

~roner,

indhentet

maa t8,czesi Bet

saavidt

Ledninger

med største

Træerne

direkte

ved

op til

udover

Tilladelse

anset

det for

fredes.

§

Beslutning

sek. l, være at fr8de

l,

at de' i All ~en

ikke maa fældes,

hvad

ligesom

en Friholdelse

maatte

kr~ve,

fra Tilsynet

vil All~en

Be-

af luft led-

kun maa foreta~es

med de private

muligt

undgaas,

som v~rende

at Beskadigelse
bestemnes

til de i Vejens

Skove

af Rødderne

Fortov

nødvendigt,

Rødder

~ndelig

bestemmes,

eller

kun oversk,eres,

hørende

Rf i

at Ledninger-

Fortove

indenfor

en Afstand

af 1,6 m f~a den Side af Træstammerne,

der vender

respektive

Fortove,

tjærebehandles

ikke m~a belægges

overfladebehandles

ptia anden

med Fliser.

Treernes

kom-

skal foretages

samt at Udskiftning

at da til Vejen

ved Ud-

at Udgr~vning

vErande

og Slektricitet

sfJaledes ut større

er uomg~ngelig

af stor BetydninB

yderligere,

nordlige

til Gas, Vand, Kloak

Skaansomhed,

dette

maa anses

Fortovet nedlagte 1ednin~er ikke maa foretages, saaledes
ne kommer Triflsta'nmE:rnewcrrn8re, end Tilfuldet er nu.

eller

.gt

at det for at

til Adlerhus , saaledes

Levedvgtighed,

til Stikleanin3er

sDBfremt

Kloa-

Amt.

for A1JA-TræBY'nes

mende

henle-

kan htive stor Betydning
derfor

og Asfalt

Træer

og Telefon

Da det som anført
~ravning

For8nle~-

ved Asfaltering,

med Flertallets

de er friske,

til 81ektricitet
forud

1edninger

Vegne

andet

ikke at beskadige

af Naturfredningslovens

af 1r~ernes

nin~er

b13ndt

har efter det foreliggende

I Overensstemmelse
fra Strækningen

Ejen-

lejlig-

Sider.

at de i Al16en
i Medfør

paa N~vnets

har cierhos udtalt,

meget vigtigt

Ntcvnets Flertal

herefter

Omgivelser

OP ad Tr~erne

Skovrideren

vil v~re

paa alle

Amt,

og :.itdias.> Forhold

af Rødder,

ønskeligt,

har haft

der paa Statens

hvori Opm~rksomheden

umiddelbart

ning ved Fredningen.

i Odense

Skove

af T~Bernes

for 'rræernes levealder,
Tr~drne

af de tilstødende

J. Abeli,

har 8k~vrider

fører Tilsyn

bevare

Ejerne

interesserede

sig.

BndviddrA

kering

hvorefter

samt andre

Aa-

Levevilkaar

mod de

forringende

Maade.
Et af FY'edningsnævnets
de af Byr~adet

Udvidelse

som v~rende

forbundne

''Cstetiske VrE'rdier. hvorfor

Fredning

af Al16en.

anf~rte

Medlenmel' har ønsket

han anser

praktiske

af større Betydning

Grunde

at udtale,

end de med Al16ens

hom ii{ke lmn

at

for Adlerhusvejens
Bevarelse

stemrne for en

-3Der er ikke under S3gen fremsat Erstatningskrav i Anledning
af den iværksatte Fredning.
T h i b e s t e m ro e s :
Adlerhus-All~en i Middelfart fredes overensstemmende med
det foran 8nførte.
Tage Jerris.
Edv. PeterSRJ1
Th. Hansen
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Ar 1965, den 29. april, afsagde Overfredningsnævnet

følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 590/44 vedrørende fredning af Adlerhus-Alleen

i Middel-

fart på strækningen fra Skovgade til Adlerhus.
I den af Overfredningsnævnet

den 3. januar 1946 afsagte

kendelse bestemmes blandt andet, at Alleens træer, så længe de er
friske, ikke må fældes, ligesom beskæring af træernes kroner, ud over
hvad en friholdelse af luftledninger til elektricitet og telefon
måtte kræve, kun må foretages efter forud indhentet tilladelse fra
tilsynet med de private skove i Odense amt.

•

I et den 13. februar 1964 afholdt møde har fredningsnævnet
for Assens amtsrådskreds behandlet et andragende fra Middelfart kommune om tilladelse til fældning af 4 træer i den omhandlede alle.
Sagen er rejst af færdselsmæssige

hensyn, idet politiet i

Middelfart har gjort opmærksom på de meget dårlige oversigtsforhold
ved passage af Adlerhusporten

fra øst mod vest. Det er således ikke

muligt for trafikanterne at se gennem porten og i fornøden god tid
orientere sig om trafik i modsat retning.
Ved fredningsnævnets

drøftelser i sagen henstilledes det

fra kommunens side, at man, såfremt andragendet imødekommes, ville
tage under overvejelse at tillade fjernelse også af de 4 træer på

,,'

...

II

2

l,

•

sydsiden af alleen nærmest porten, og at der plantes hæk ved det
stykke, hvor træerne nu står.
Under hensyn til det om færdselsforholdene
Overfredningsnævnet

oplyste tillader

herved fældning af de 3 træer nærmest porten i

Alleens nordlige side, hvorimod man under hensyn til at der ikke er
det samme trafikale behov for fjernelsen af det 4. træ i samme side

tt

må finde, at dette træ bør bevares.
For så vidt det herefter måtte vise sig ønskeligt at genoprette "Allegavlen" kan Overfredningsnævnet

endvidere tillade, at

de 4 træer nærmest porten i den sydlige trærække fældes, ligesom man
intet finder at erindre imod den påtænkte hækbeplantning.

T h i

b e s t e ID m e s :

Den af Overfredningsnævnet

den 3. januar 1946 afsagt e

kendelse vedrørende fredning af Adlerhus-Alleen

i Middelfart ændres

i overensstemmelse med det foranstående •

•

Udskriftens rigtighed bekræftes.
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J. Fisker

.

..
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År 1972 den 22. september

afsagdes

i sag:

F. 99/1971:

Fredning

vedr. den vestlige

del af Adlerhusalleen,

i

Middelfart,
sålydende:
k e n d e l s e:

Ved n'l'vnetskendelse af 16. aueust 1944, stadfæstet af Overfredningsn~vnet vod kendelse af 3. januar 1946, blev Adler~ls Alleens kastanietrrrcr frGdet på str,:pkninr:enfra Skovgaue til Adlerhus • Af trRfikmæssi~e grunde blev det i tillæ{~skendelDe
le tnper ved Adlerhus blev f;pldet.

af 29. april 1965 fastsat.

at nog-

Beboere p~ Adlerhusvej anmoderte i ~krivelsc af 15. 8eptember 1969
overfo r for Middelfart byrhd om, at de r skaff8~" udve j fa t' at f;i e r'ne kastanjerne p§ hele vejen., sagen blev ved 8krivel~e af 17. november 1969 forelagt nævnet, der in<illentede erl udtalelse fra SkovtiJsynet, hvll1;.enudtalelDe blev 1'0re]aet for byrt.3det,de r i Sy ri vehJe af' 27. april 1970 und errettede nævnet om, at byrådet i møde den 20. Rpril 1970 besluttede alene
at frolde træerne vest for Adlerhus, d.v.s. den ikke fredede del af alleen.
af 28. juni 1970 fremsendte beboere i Middelfart
om fredning af den vestlige del af alleen, under henvisning

I skrivelse

modning

antil,

at hele alleen sandsynlievis er oprettet på samme tid. at alleen må betragtes som en helhed, at alleen er et turistmæssigt og byhistorisk aktiv for byen.
Ved skrivelse af 9. juni 1971 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for den vestlige del af alleen med motivering, at alleen fremtræder som en meget vcnrdi.fuld del af Middelfarts bybilleder, en
helhed, der sammen med den tidli~ere fredning fra 1946 udgør et vigtigt
miljømæssigt aktiv for byen.
Den af Danmarks Naturfredningsforeninp,;

,

nedlagte

,

påstanq. lyder så-

ledes: ,
Alle træerne må, sålænge de er friske, ikke fældes eiler udsættes fo~:en behandling, der kan f0re til deres ødelæggelse.
.":"~pstår der skade r' på træerne, skal eventuel t s~lrfiliadersmøres
ind med, svampedr~bende midler.
II'
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Topskærine

eller besk~ring

iøvrigt

mu

klID

finde sted efter ind-

hentet tilludeIse fra de påtaleberettieede.
Ved fjernelse af udgåede eller sype træer, skal efterplantning
finde sted med mindst 5 m. høje hestekastanier.
Påtaler8t tillm~foes Fredningsnævnet
for Pyns Amts vestlige Fredningskreds OB Danmarks Naturfredningsforening."
Pri et den 2. aU{SU~3
t 1971 afhold t møde fastholdtes
den af Danmarks
N aturfredn 1ngsfo ('ening nedlap;te P,) stand, med ens de mød te repræsentanter
for Middelfart byråd fastholdt den Rf byr~det den 20. april 1970 trufne
beslui.ninr.;om f~;nldningaf træerne, under henvisnine; til at trc-oel'ne
er
farliee på grund af nedfald af selv store grene.
Det oplystes, at kommunen Cl' indutiJ.let på at indrette en ny alle.
Det blev fremhrevet, at der st8r S[1 ITlcinf:e
af træerne, der bør fjernes, at in{~en ai' de nuvCP1'ende trmer' bør bibeholdes
indtrykkut.

af hl:nsyn til helheds-

Saeen blev udsat for at f& en forstmæssig udtalelse om træernes tilstand; n:cvnet ønskede t111ige s pørgsI05.1et oTTibesk.'xol'ing
a f tralerne J derl
allerl=de fredcd e del H l' alleen belyst.
I skrL vL;1~3e a t' ')1. maj 1972 med delte Danmarks Nat urfredni n,ssful'enine,
R t de t' den 2:>. ma j 1972
håvde w:pret foretaf;et besie;tigelse af alleen.
Under bfj~it:tif~eltwnvar der enip'Iwd om, at 5 - 6 trrllersnarest burde fældes eller topskærs, hvorhos der burde foreta~es erenkapnil'lg af en
del træer oe underskæring af en række allerede afsavede grene, samt udbedring af visse stammeskader.
Den tilsynsførende med de private skove på Fyn, skovrider Holst
Jensen fastholdt, at han mente at denne del ( den vestlige)
af alleen
burde fældes ud fra lBndskabsastetiske
plante en ny kastaniealle.
De øvrige mødte,

hensyn,

der repræsenterede

og at man dern~st

fredningsplanudvalget,

Naturfredningsforening
og kommunens tilsynsførende,
en burde bevares ud fra æstetiske betra~tninger.
grunde,

såfremt

Danmarks

VBr enige om, at alle-

Alle de mødte var enige om, at alleen kan bevares
af biologisk - forstmæssige
nineer eennemføres.

burde

intakt i princippet

de oven for nævnte foranstalt-

Den nævnte skrivelse fulgtes af en erklæring af 7. juni 1972 fra
skovrider Holst Jensen, der henviste til en af ham den 20. december 1969,
afgivet

erklæring,

re store huller,
svampeangreb
skovtilsynet

...

hvori han udtalte,
såkaldte

at næsten hvert

træ har et til fle-

rådne tuder, der ved opsamling

af '~egnvand og

må antaRes at have svækket træerne i betydelig grad, og at
-,
derefter gør opmærksom på, at den forstlig set er gode grun-

de til at kassere alleen fra Adlerhusvej til Adlerhus, der må antages at
være til reel gene eller fare for trafikanter og beboere. Denne udtalelse
"

.._......
_

:-.

-.-

-= -·6

._'-ø

••

_

-

...'
;;

_-

__.,

...

\

•
fastholdt skovrtderen under m~det den 25. maj 1~72, OB skovrideren udtaler som sin opfattelse, at alleen kan lignos ved en kalket grav, idet
tr0erne har opnået en relativ høj alder og tilm~d har været udsat for
bestandig mish~ndling.
I det af nævnet d en 2f3. august 1972 al'holdte mød e,
tidlifere

nedlagte

påstande,

f8S

tholdes de

I3fter at nævnet mod de oven for nævnte hav-

de hesie;tj get all(;en.
Nuwnet ~1k8.lgive modhold i at alleens to dele har stor æstetisk
værdi, men under hensyn til det oplyste, om den fare, nedfaldende e;rene
frembyder, op til den dårlige tilst~nd o~ vedli~eholdelse
af træerne i
den af n~rværenJe saR omhandlede del af alleen, finder nævnet det ikke
forsvarli~t At lade en frednin~ iværksætte, idet nævnet h~rvod er opmrerk_som
pcl byr'udets tilsagn om at ret8.blere vejstrmkningen
som alle. Heref-

e ter kan

den nedlaf~te påstand
T h i

•

om frednin.,?ikke ta{!es til følge.

b e s t e m m e s:

Den af Danma ['ksNaturi'r'edningsforening

re j s te påst~Jtldom, at den

vefltljp;e del (}f Adlerhuoallel3n i lVliddel
fart frede~3, kan ik ke tap;es til
følp;e.
E. Skovby Larsen

.Peder Flemløse.

Olav Hansen.

•

Udskriftens rigtif,hed bekrl:pftes:
Fredningsnmvnet
for Fyns Amts
,Vestlige Fredningskreds,
den 22. septbr. 1972
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Afgørelse af 13. juni 2017
Ansøgning om dispensation til at fælde en fredet allé på Adlerhusvej i Middelfart og erstatte den med en
anden række af træer
Middelfart Kommune bad fredningsnævnet tage stilling til, om en fjernelse af samtlige træer i den fredede
allé på Adlerhusvej i forbindelse med sanering af selve vejen ville kræve en dispensation fra nævnet.
Adlerhus-Alleen er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 3. januar 1946. Fredningen dækker
strækningen fra Skovgade til Adlerhus.
Af fredningen fremgår blandt andet:
”Alleen fredes saaledes, at Alleens Træer, saa længe de er friske, ikke maa fældes, ligesom Beskæring af
Træernes kroner, udover hvad en Friholdelse af Luftledninger til Elektricitet og Telefon maatte kræve, kun
maa foretages efter forud indhentet tilladelse fra Tilsynet med de private Skove i Odense Amt.”
Påtaleretten i henhold til kendelsen er overgået til Fredningsnævnet for Fyn.
Det fremgår af ansøgningen fra Middelfart Kommune, hvilken ansøgning på nævnets opfordring er
præciseret i brev af 24. maj 2017, at omlægningen af alléen skal ske i forbindelse med realiseringen af
kommunens projekt for klimabyen Middelfart. Alléen ønskes omlagt fra Røde port til Vesterløkke Allé, og i
den forbindelse er det tanken, at de genplantede træer af sorten lind skal have en længere afstand mellem
trærækkerne, da den nuværende afstand mellem træerne ikke levner plads til to kørebaner samt
cykelbaner.
Begrundelsen for ansøgningen er derudover, at ”de eksisterende kastanjetræer er aldeles udlevet. I
trærækken mod nord mellem kørebanerne er 6 kastanjer udgået. Resten af træerne er i en generel dårlig
vækst (døende) med mange udgåede grene i trækronerne. Der er ingen udgåede træer i trærækken mod
syd, dog sidder der i kronerne mange døde grene (toptørre) på grund af manglende udspring de senere år,
hvilket tyder på, at denne række stadig er i oplæsning.”
Der er vedlagt en række fotos, der viser træer fra trærækkerne. Nævnet har lagt til grund, at billederne er
taget i sommeren 2016.
I 2011 blev der foretaget en vurdering af træerne af Simon Skov, seniorkonsulent og biolog i ”Skov og
Landskab” på Københavns Universitet. I den ene række, midterrabatten, fandt han dengang alene 3 ud af
30 træer, der kunne karakteriseres som friske. I den række, der står i vejsiden, fandt han 2 akut farlige
træer, 4 dårlige, svækkede træer, 6 svækkede træer med skader, og 19 friske træer, dvs. 19 ud af 31 træer.
Han oplyser, at over årene vil antallet af manglende træer, pga. akut og påkrævet fældning, stige. Han
anbefalede dengang at bevare alléen et stykke tid endnu ud fra dens historiske værdi. Han angiver

desuden, at der er en generel tendens til toptørre i træerne. Vurderingen blev foretaget i december 2011,
dvs. for 5½ år siden.
I 2011 besigtigede Naturstyrelsen alléen, og gav udtryk for, at alléen var i opløsning, idet hele
midterrækken var alvorligt svækkede med mange døde grene. Den anden række var ligeledes svækkede.
Det fremgår af et notat dateret 25.8.2011, at: ”Det er Naturstyrelsens vurdering, at træerne ikke længere
fremstår friske og at kommunen derfor, jf. fredningskendelsen, kan fjerne træerne uden fredningsnævnets
godkendelse.
Det er ligeledes Naturstyrelsens opfattelse, at det er alléen som landskabselement, der er fredet, men at
fredningen er effektueret ved at frede enkelttræer.
..
Efter vores opfattelse, bør man derfor overveje om ikke der bør ske en totalt sanering af alléen ved
bortskovning af alle træerne og eventuel efterfølgende nyplantning.”
Sagen har været i høring.
Miljøstyrelsen har i sit høringssvar af 23. marts 2017 oplyst:
”Middelfart Kommune henviser i sin henvendelse til fredningsnævnet til referatet dateret den 25. august
2011 fra en besigtigelse, hvor af det fremgår, at Naturstyrelsen har vurderet, at træerne kan fjernes uden
fredningsnævnets godkendelse. Kommunen spørger i den forbindelse, om Naturstyrelsen (i dag
Miljøstyrelsen) stadig er af den opfattelse, at træerne kan fjernes uden fredningsnævnets godkendelse.
I den forbindelse skal Miljøstyrelsen udtale, at der er styrelsens vurdering, at forudsætningen for
Naturstyrelsens udtalelse i referatet fra besigtigelsen var, at træerne var stærkt medtaget, og at der
efterfølgende ville blive etableret en alle med samme længde og med stort set samme antal træer, som i
den eksisterende alle, således at den nye alle med tiden kommer til at fremtræde som den tidligere.
Miljøstyrelsen har gennemgået det af kommunen fremsendte projekt for renovering af Adlerhusvej på den
fredede strækning. På projektplanerne er angivet 26 nye træer på den fredede strækning. Miljøstyrelsen har
ud fra luftfoto skønnet, at der i dag står 70-75 træer på strækningen.
Det er derfor Miljøstyrelsens opfattelse, at fredningsnævnet bør vurdere hvorvidt det ændrede antal træer
vil medføre en væsentlig ændring af forholdene, således at alleen med tiden ikke vil fremtræde som en alle,
men ”kun” som en vej med spredtstående træer og derfor medføre nødvendigheden af en dispensation.”
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse
Middelfart Kommune har oplyst, at de vil erstatte de eksisterende 60 kastanjetræer med 33 lindetræer, der
vil blive sat i en allé, dog med større mellemrum mellem træerne. De vil komme til at stå i forbindelse med
Hindsgavlalléen, og med træer, der svarer til disse i størrelse. Fredningsnævnet er enig med Miljøstyrelsen
i, at det er træerne som allé, der er fredet, idet det er det samlede indtryk af trærækkerne som en allé, der
er det bærende hensyn bag fredningen.
Under hensyn til at træerne ikke længere skønnes at være friske, og da der vil blive foretaget genplantning
af træer i en formation, der vil genskabe alléen som et landskabeligt element er det nævnets opfattelse, at
der kan meddeles dispensation til fjernelse af den nuværende kastanjeallé og genplantning som foreslået.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at de genplantede træer gribes af fredningen.

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere
vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan
findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside
www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være
afsluttet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er givet, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2.
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