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Underskrevne Proprietær, exam.juris N.P.Boesen, Svebøllegavn,
paalægger herved med bindende Virkning for mig og senere Ejere den
mig tilhørende Ejendom Matr.Nr.2a Svebøllegavn, Aunsø Sogn, følgende
Fredningsdeklaration:
De paa min Ejendom staaende 6 Træer - 2 Asketræer - henholdsvis
ved det nordøstlige
af Kornhjelmen,

Hjørne af Stuehuset og det sydvestlige Hjørne

3 Elmetræer ved Kornhjelmens østlige Side samt Linde-

træet paa Gaardspladsen,

fredes saaledes:

Træerne maa ingensinde fællies, topskæres, undergraves eller
paa anden Maade udsættes indirekte eller direkte for en Behandling,
der kan føre til Træernes Ødelæggelse eller Forringelse.
Denne Deklaration vil være at tinglyse som Servitut paa ovennævnte Ejendom.
Paataleret tilkommer Ejeren, Fredningsnævnet
raadskreds og Danmarks Naturfredningsforening

for Holbæk Amts-

- hver for sig eller

i Forening.
Svebøllegavn,

den 29/8 1945.

N.P.Boesen

.....
Godkendes.
Naturfredningsnævnet

for Holbæk Amt, den 18/9 1945.
P.N.V.
T.Møller

Tinglyst den 19/9 1945.
E.Schouenborg
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Johs. Rasmussen Svebølle A/S
Klaus W Rasmussen

Fredningsnævnet for
Vestsjælland

Øresøvej 2
4470 Svebølle

Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Tlf. 99 68 44 68
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

F 95/2014

Den 27. oktober 2014

Ved mail af 15. oktober 2014 har ejeren, Johs. Rasmussen Svebølle A/S v/ Klaus W Rasmussen
ansøgt om godkendelse til at fælde og fjerne et delvis væltet, fredet træ på matr. nr. 2od Avnsøgård
Hgd., Avnsø, beliggende Øresøvej 2, 4470 Svebølle.
Træet er omfattet af en fredningsdeklaration af 29. august 1945, hvorefter bestemmes:
De paa min Ejendom staaende 6 Træer - 2 Asketræer – henholdsvis ved det nordøstlige Hjørne af Stuehuset og det
sydvestlige Hjørne af Kornhjelmen, 3 Elmetræer ved Kornhjelmens østlige Side samt Lindetræet paa Gaardspladsen, fredes saaledes:
Træerne maa ingensinde fælles, topskæres, undergraves eller paa anden Maade udsættes indirekte eller direkte for
en Behandling, der kan føre til Træernes Ødelæggelse eller Forringelse.

Af et tilsynsnotat af 2. april 2013 fra Kalundborg Kommune fremgår:
Kommunen fandt ved en systematisk gennemgang af fredninger i kommunen, at nogle af de fredede træer ikke
længere var at finde. Derfor blev en anmodning om redegørelse sent til dig og besigtigelsen foretaget.
Følgende blev fundet og forklaret af dig ved besigtigelsen:
1) Lindetræ på gårdspladsen eksisterer stadig. Træet er præget af alderdom men stadig levende. Det blev indskærpet dig som lodsejer at træet ikke må beskæres eller fældes uden forudgående dispensation fra fredningsnævnet.
2) Ask på stuehusets NØ-lige hjørne er væk. Træet væltede under en storm 2. december 1999. Det væltede
stød var stadig at finde.
3) Tre elmetræer på østsiden af kornhjelmen. Disse træer blev i begyndelsen af 1990’erne ramt af elmesyge
og gik ud. Derfor blev de fældet. Hvor de stod ligger i dag en hal. Øst for hallen ligger stadig en kolossal
stamme fra et af træerne.
4) Ask ved det SØ-lige hjørne af kornhjelmen. Træet blev flækket af lyn i 1992 og gik ud. Den del der ikke
væltede som følge af lynet blev fældet. Hvor det stod er i dag den samme hal som nævnt oven for.
Af ovenstående konkluderer kommunen, at lodsejer ikke kan klandres for at fem af de fredede træer er forsvundet.
De er alle afgået ved døden af naturlige årsager: storm, elmesyge og lynnedslag.
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Nævnets afgørelse:
Da træet udgør en potentiel stor fare for færdsel på stedet og omkring træet, bestemmer nævnets
formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og forretningsordenens § 10, stk. 5, at
fældning og fjernelse af det fredede træ godkendes. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Svend Erik Hansen
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Klagevejledning.
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt, så vidt
muligt elektronisk inden fristens udløb til Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Fredningsnævnet for Vestsjælland. Du skal benytte opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen
er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Kopi til:
Johs. Rasmussen Svebølle A/S, v/ Klaus W Rasmussen, kwr@johs-rasmussen.dk
Kalundborg kommune, Plan Byg og Miljø, Lars Møller
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (nst@nst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, (natur@dn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Kalundborg
Friluftsrådet v/Caroline Seehusen, Buerupvej 4, 4450 Jyderup.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk),
DOF lokalafdeling i kalundborg@dof.dk
Nævnsmedlem Mads Olsen, Tømmerupvej 44, 4400 Kalundborg
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted.
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