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År 1957, den 16. deeembel, afsagde overfredningsnævnet p~
grundlag af mundtlig og skriftlig votering føl[cnde

k e n Cl e l s e
i sagen ni. 1238/56 vedrørende fredede kastanietJ'æer ved
Midde1f,:i1'tSet. Nicohd kirke.

r den af fl'edningsnævnet for Assens nmtsrådiJkreds den 7.
juni 1956 afsagte kendelse hedder det:

"Etter begæring af kirkeværgen blev fl'edn.ine;Bsagr(;jst,
og ved kende1a8 af 3. februar 1945 blev 14 knntanietræer ved
Mi ddelt'srt Set. Ni eolai kil'ke fred et, 8:31edaR at intet træ
m8tte fældes eller p8 anden m~de fjernes ud~n 8umtykke fra
f:redningsnævnet fOl' Assens L.l.mtsr~dskr8ds,hvnl'hOflkirkens be-
styrelse ved beskæring m.v. m~tte rette eig efter de bestemmel-
ser, Gom nævnet måtte Give •

r 1951 betSærede menighedsr~d(:?t kendelo(m ophævet for at
kunne st~ frit ved en eventuel frilæggelse uf kirken i forbin-
delse med 81'hvervelse og nedY'ivning af nocle ,;jendorrm:p.i Algade.
Bee;æ:cingenk'\lnneikke efterkommes, idet der ikke i nævuot val
enstemmighed om k8ndelsens ophævelse.

r vinte~en 1955-56 opstod den situation, ut nogle af træ8rne
blev frostsprængt, og efter nævnets formands opfordring udviste
skovrider QUistganrd, LilliedAl, 4 træer, dnr af hensyn til
faren for væltning blev tilla~t fældet, hvorho~'3 del- skete
kapning af.nogle grene.

Ved nævnets besigtigelse af de foretab~e fældninger frem-
satte menighe~srBdets kirkeudvalg på ny becæring om kendeIsens
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ophævp.lse, of. den nuværende J.rir'keværge udtul te, at han ikke
mente, at fredningen har noget formal, efter ~t de ommeldte
fire tI'æer er fældet.

Om træernes tilfJtand er udtalt i en rapport fra skovrider
Quistgaurd, at trærækken efter hugsten dog vil Gt~ nogenlunde
intakt rent skønhedsrr.æssigt, og ~ de fleste uf de tilbageværen-
de træer er svage navnlig p8. grund af r8.dne "tuc:e".

Efter at et flertal af nævnets medlemme~ havde 0nsket en
udtalelse f~a naturfredningsr4det, har dette i skrivelse af 14.
maj 1956 ud tal t, §! selv de ti l bageværende træcr IT.;) anses for
at værc Cif ~tor skønhedsvirkning, at der næppe længere vil kunm
hævdes fLt være et umiddelbart faremoment ved træe1'YleE' fortsn.tte
bevarelse, at ulempen ikke kan siges at være st01'r.e nu end
i 1945, oe; Q1 de p8.tænkte regull:)ringer af kirkc:pl:..idt'lcn med op-
Rtilling af en brønd og indretni.ng af en pUl'ke.r'ingepluds m!:ikunne
finde en anden løsning, hvorefter radet konkluderer, at dvn be-
grundelse for fI'cdningens gennemførelse, som frumførtes i sin
tid, t'-tudig €'lr t;ældende, hvorfor fredr:.ingen eftcl' rådets for-
mening bør opretholdes.

Ved et den 7. juni 1956 afholdt møde er yderligere fremkom-
met følgemde:

Opstilling t.:tf marsvinbrønden pi!! kirkepladccn er oPGivet.-
I april d. a. er en større gren under blæsevejr- knækket af og
faldet over pij taeet af an genboejendom, hvorved et tagvindue
knustos •

Vends herreds prnvstiudvalg har i skrivelse af 2, juni 1956
erklæret, at ma.'1ikke kan anb€:fale, at træerne ft'Cldes, idet de
l'opl'æsen torer en skønhedsværdi , der bør bevcJ.1 08, o&, fældninGen
af visse træer afvi(::te vinter- synes ingenlun,je at hrlve fJkadet
helhedsindtrykket af de nu tilbageværende 10 t,c":Der.

Bf ter det s81~jdes fremkomne bemærkes, at fn3dninf,ssaf,en
allered.e, da den i sin tid blev rejst, rnør:tr: llodstanrj s8vel i

byl'.!1d som meni ghedsr~d C' g blan dt en del af byen fJ borgere, hvortil
kommer, at kirkeværgen nu ikke længer'e ser noget "lorm:)l i at
cpretholde frednineen.

N8r henses til,
at de tilbageblevne træer ikk e længere danner ~n ubrudt række,

hvorved deres opl-indelige skønhedsvirkl1in&~ i nogen Grad er
gået tabt,



at træernes levedygtighed m~ antages at være noget tvivlsom,
sÆlledes at der f. ekG. under strenge vejrforhold opst8r et
vist faremoment, og

at muligheden for en frilæggelse R.fkirken vil kunne skabe Gt
skønhedsindtryk af stor vældi,

finder nævnet enstemmic;t, at almenheden ikl,::elæn~~el'ehar inter"
esse i at bevare fredningen, hvorfor denne vil være at ophæve."

Konklusionon er ælydende:
"Den af n8.turfredningsnævnet for Assens amtnredskreds under

3. februar 1945 afsagte kendelse, hvorefter 14 kastanietlwer ~yd
og vest fer Middelfart kirke blev fredet, ophæves."

Kendelsen er :lfundervisningsministe)iet indanket for over-
fredningsnævnet, som den 2. juli 1957 har basigtiget træerne og
forhandlet med en repræsen tun t for den ankende 0[; andre i sr:",?:en
interesserede.

Overfredningcnævnet vt;dtog at indhen te en forfJtlig ud talelse
om træernes tilstand fra naturfredningsr8d atc r:kovkyndige med-
l&m) overførstel' O. Fabricius, som den 24. uUGuct 1957 har af-
givet en udførIie; erklæring i sagen. Efter en omtale af hvert
enkelt træ hedder det i 8rklæringen:

"Hestekastani er antages almindeligt at opn~j en ~ilder p~
omkring 200 3r; de hel'omhandlede er i'or mig angivet at være ca.
140 8r gamle.

Naturligvis kan ingen garantere for et ældl'O træs levedygtig-
hed hverken for en lang eller for en kort peri.ode; men alle
træerne er efter mit skøn for tiden fuldtud lovedygtige, og pA
nærværende tidupunkt kan j ee derfor ikke af hensyn til far'e-
momentet anse dot for nødvendigt at fælde noget D.f dem.

Det forekommer Clig dog rigtigt ut følge tI'UJ81Tlestilstand
ved en ~rlig besigtigelse, ligesom jeg m~ finde dot rigtigt,
at eventuelle udgåede, men endnu ikke nedfnldne grene i hvert
års sensommer fjernes for ~t undg~ ckade elle~ ulempe ved
nedtlæsning."

Da overfredningsnævnet ikke ved den Atedfundne beSigtigelse
eller i de forstkyndiges udtalelser hu.r fundot tilstrækkeligt
CIundlag for at ophæve fredniu6en uf de omm~ldte træer, som
efter det foreljggend(; m~ antages ikke at f:):'umbyCiefare, vil
fredningsnævnets kendelse være at opha-ve.

T h i b e s t 8 m m e s :
Den af fredningsnævnet for Assens amtsrAdskreds den 7. juni
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1956 afsagte kendelse vedrørende fredede kastb.nictræer ved
Middelfart Set. Nicolai kirke ophæves.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

,(;
:;/~(~:i'<::'----

F. GI'age
overfredningsnævnets sekretær
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Forhanjlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Assens Amtsraadskreds.

IC e n d e l s e
afsaGt den 29.september 1951.

vedrørende begæring om ophævelse af
fredningsnrEvnets kendelse af 3.februar
1945 angående fredning af 14 kastanie-
træer ved Midjelfart Set. Nicolai kirke.

Ved skrivelse af 22.august 1942 .fremsatte kirkeværgen for
Middelfart kirke beg~ring om, at 14 ved kirken stående kastanietræer
blev fredet.

Kirkens menighedsråd protesterede mod fredningen under henvis-
ning til, at rådet ønskede at stå frit i tilfælde af, at nogle ved kir-
ken beli"gende huse ku.ane erhverves ob nedrives, idet man så ville
fælde træerne for at frilægge kirken.

Ved kendelse af 3.februar 1945 gennemførtes fredningen, således
at de ommeldte 14 træer ikke må fældes eller fjernes på anden mAde.

Menighedsrådet har herefter ved skrivelse af 14.juni 1951
begÆret den afsagte kendelse o[:hævetunder henvisning til den fare,
træerne frembyder for de omligg~nde bygninger og for gadetrafUcken.

Under møder i fredningsn:avnet på åstedet den 6.juli og 7.august
1951 har kirkeværgen protesteret mod kendelsens ophævelse.

N~vnet har under hensyn til det påberåbte faremoment indhentet
en erklBring fra skovrider Paul QUistgaard, Liliedal, der udtaler,
at træernes alder formentlig er noget over 100 år, men at de dog endnu
står med sunde og friske kroner, såleJes at man ikke kan sige, at en
almindelig aldersvækkelse er be~yndt. Uanset rådne "tude" pa adskilligE
stammer anser skovrideren det for usandsynligt, at hele træer skulle
vælte i stærk bIBst, medens enkelte grene vel kan afrives. for tiden
findes i~ke større døde eller svækktide grene.

Andragendet har refereret til følgerne af en storm den 28. maj
1951, hvor blade og grene faldt ps gaden til stor gene for de forbi-
passerende.
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Et flertal har unjer henvisning til den ret nærliggende fare
for, at større Grene ved nedfald fra træerne kan beskadige personer
og bygninger fundet d~t rimeligt at ophæve den den 3.februar 1945
afsagte kendelse.

Et mindretal af nævnets medlemmer må under henvisning til, at
fredningen er af forhold~vis ny dato, at den sagkyndige udtalelse så
godt Jom ud~lukker illulighedenfor en væltning af træerng~/at spørgs_
målet om fril~gning af kirken henstar i det uvisse, mene, at der ikke
findes tilstræKkeligt grundlag for ~t ændre den jen 3. februar 1945
afsagte kendelse.
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Der vil være at afsige ~endcllse i overensste~melse med det
af flertallet vedtagne.

T h i e r a g t e s :
Den af naturfredningsn~vnet for Assens amtsrådskreds under 3.

februar 1945 afsagte kendelse, hvorefter 14 kastanietræer syd og vest
for Middelfart kirke blev fredet, oph~ves.

Henry Xlingenberg. Th. Hansen. Carl Nielsen.

I henhold til naturfredningslovens § 18 er nærværende kendelse
ved berigtigelse af 26. oktober 1951 ændret derhen, at det har sin
forbliven ved det den 3. februar 1945 afsagte kendelse.
26. oktober 1951 Henry Klingenbergl
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Kendelsen er sålydende:
~ter bogmrinb ar kirkevær~~nblev fredr~~saag rejs~ og

I
ved kendelse a.l j.fobruar 1945 blev 14 kastanietræer ved i.l1dfieUart

:Jet. fiicola1 kirke :fredet, så.ledea at intet træ måtte fmldea eller

på. anden måde fJernes ltden=tykke :tra fr~vn~t :for Assens

,,;.rtsråd.s~ 111~~ RyE "1beal<æritJ<l ... ".Jllått.
re~te a16 ~ de bestanuelser, som nævnet måtte cl1ve.~ t7'" ..:c~ .ll:... detsen".A1 tor at
kunne atå I;U' T -u ~l.-Ir~olse ar W~Orb1.adelse

med erhvervolse&- og nedri. vningeø- af nogle ej andomme ~ade. Begæ-

ringen ~. lkke-~. ~~er ~ n;vn,-.. F-1b-

::.::~i~ii2·:::::æ%:aZ::i:Ud_

v1stel:l.K:ovr1.der ~1U8tgaard. L1111edal, 4 træer, der a:t h8118yn til

faren for Yælt~ing blev tilladt fældet, hvorhoe der ske~. kapning
at n.ogle grene.

Vad nævnets beø16t1gelae af de :foretaGDS fældninger frem-
salite Ulon1ghedarådeta k1rkeudvalg på ny begæring OJl kende1aens op

hævelse, og den nuværan.:ie kirkeværge udtalte. at han ikke mente, at

e frodn1.t.:.gen har nage,; tormål., el"ter at de oInmeld'te fue træer er
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/~;rf
G • n p a r t (1.1. (\/ v. ,\

~ kendelse afsagt af natu.rfredn1nganævnet for Aasene
amtsråd.kreds den I.Juni 1956 vedrørende fredede ka-
stan1etræer ved i~ddel~art kirke.

fældet.
I :, ,"I , l\~l \.; I L:. I \ j .: .: .i
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