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Fredning i Fyn s amt. \o" 2 .00

Lokalitet: Træer ved Fåborg kirke

Kommune: Fåborg

Sogn Fåborg Reg. nr.: 431-04-01
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Ejer Offentlig

• Areal

Fredet Forlig 13/11-1946

Formål Bevaring af træer.

Indhold De på ~ladsen foran Fåborg kirke stående 10 lindetræer, de på
kirkegarden syd for kirken stående 2 asketræer, hvoraf det ene
er en hængeask, fredes. Træerne må ingensinde fælde~ og kapning
af grene må kun finde s~ed med fredningsnævnets samtykke. Træ-
erne må ikke ved gravning eller lignende udsættes for behandling,
der kan føre til deres ødelæggelse.
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Fredning i Fyns amt. \062 ..00

Lokalitet: Poppeltræ på Fåborg gamle Assi'stens kirkegård(e
Kommune: Fåborg

Sogn Fåborg ReO. nr.: 431-04-02
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Ejer Offentlig

.' Areal

Fredet Forlig 13/11-1946•
Formål Bevaring af poppeltræ.

Indhold Et på Fåborg gamle Assistens kirkegård stående poppeltræ fredes.
Træet må ingensinde fældes, og kapning af grene må kun finde sted
med fredningsnævnets samtykke. Træet må iøvrigt ikke ved gravning
eller lignende udsættes for en behandling, der kan føre til dets
ødelæggelse.
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Fredning i Fyns amt. \002.00

Lokalitet: Valnøddetræ
,e Kommune: Fåborg

Sogn Fåborg Reg. nr.: 431-04-03

Ejer

• Areal

Fredet

•
Formål

Indhold

46

..-.-
/

/ ,. -
/ r

,- I
I, J

I
/

/ (),
'-

...., " " • '-
\

" /
I

\", ..-
J

.I
I

\ I

J l,,.,

,
\ '-

1:25.000

"

"
"

\

Privat

Forlig 13/11-1946

Bevaring af valnøddetræ.

Det på ejendommen matr. nr. 271~ og 271b Fåborg købstads bygrun-
de stående valnøddetræ fredes. Træet må ikke fældes, og kapning
af grene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet
må iøvrigt ikke ved gravning eller lignende udsættes for en be-
handling, der kan fØre til dets ødelæggelse. Nævnet har ved skr.
af 11/11-1976 givet tilladelse til kapning af grene, som virker
generende for naboerne.



Fredning i Fyn s amt. \062 ..00

Lokalitet: Lindetræ

Kommune: Fåborg

Sogn Fåborg Reo. nr.: 431-04-04

Ejer

•Areal

Fredet•
Formål

Indhold
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Privat

Forlig 13/11-1946

Bevaring af lindetræ.

Et på ejendommen matr. nr. 304 Fåborg kØbstads bygrunde stående
lindetræ fredes. Træet står ud mod muren til Holkegade som det
nordligste af 2 lindetræer. Træet må ingensinde fældes, og kap-
ning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse.
Træet må iøvrigt ikke ved gravning eller på anden måde udsættes
for en behandling, der kan fØre til dets Ødelæggelse.
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t-redning i Fyns amt. 10(0 '2 .00

Lokalitet: Egetræ

e Kommune: Fåborg

Sogn

II i

Ejer

• Areal

Fredet

•
Formål

Indhold
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Fåborg ReQ. nr.: 431-04-05
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Privat

Forlig 13/11-1946

Bevaring af egetræ.

Det på ejendommen matr. nr. 97~Fåborg købstads bygrunde stående
egetræ fredes. Træet må ingensinde fældes, og kapning af grene
må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må iøvrigt
ikke ved gravning eller på anden måde udsættes for en behandling,
der kan føre til dets ødelæggelse.
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E X T R A K T - U D S K p I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1946 den 13.November holdt Nævnet Møde i Feaborg i
Anledning af

•
14/1946 Begæring fra Nsturfredningskomiteen for

Faaborg og Omegn om Fredning af en Del
Træer i Faaborg.

Til Stede var Nævnets Formand, Don~er Waage Jensen og det
kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Bans Rasmussen, hvorimod det amts-
valgte Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald •

Der fremlagdes;
l. Begæring om Fredning.
2. To Ark Papir med Rids udf~rdiget af Landinspektør Tind Christensen,

Faaborg.• IX. Mødet fortsattes Kl. 14.20 paa Matr.Nr. 304 Bygrundene, Faaborg
Apotek, tilhørende Pharmaceut Georg Vilhelm Eduard Ferdinand
Johansen.

For Pharmaceut Johansen mødte Landsretssagfører Vilhelm Larsen,
Faaborg. løvrigt var ingen ~ødt.

De mødte besaa de 2 i Begæringen omhandlede Træer, der staer
som vist paa den under Nr. 2 fremlagte Tegning. Der var Enighed om at

~rede det nordligste af Træerne (det Tr~, der staar længst væk fra
Bygningen, og som paa 'regningen afmærkes med et "A"), og der blev herom
indgaaet saalydende

'I
F o r l i g:

Ejeren af Matr.Nr. 304 Faaborg Købstads Bygrunde Pharmaceut
Georg Vilhelm Eduard Ferdinand Johansen forpligter sig til med bindende
Virkning for sig og senere Ejere af Ejendommen at holde det paa
Ejendommen staaende Lindetræ, der staar ud mod Muren til Holkegade som
det nordligste af 2 Lindetræer, og S)ID paa den Wjder Sagen fremlagte
Tegning er betegnet "A" fredet. Træet maa inger.sinde f~ldes, oe Kapning
af Jrene maa kun finde Sted med Fredningsnævnets Sa~tykke. Træet maa
iøvrigt ikke ved Gravninger eller paa anden Maade udsættes for en Be-
handling, der kan føre til dets Ødelæggelse.

For Fredningen ydes ingen Erstatning.
Forliget vil være at tinglyse pas E~endommen.
Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg Amts-

raadskreds.
Pas Ejerens Vegne.
Vilh. Larsen.

O.Waage Jensen. Hans Rasmussen,

• I



EXTRAKT-UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1946 den 13.November holdt Nævnet Møde i Faaborg i Anled-

•

ning af
14/1946 Begæring fra Naturfredningskomiteen for

Faaborg og Omegn om Fredning af en Del Træe:
i Faaborg.

Til Stede var Nævnets Formand, Dommer Waage Jensen og det
kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det amts-
valgte Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald.

Der fremlagdes;
l. Beb~ring om Fredning •
2. To Ark Papir med Rids udfærdiget af Landinspektør Tind Christensen,

Faaborg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I x. Mødet fortsattes Kl. 14,45 paa N.atr.Nr. 97a Byerundene tilhørende
Fru Dagmar Elisabeth Møller.

For Fru Yøller og som administrator for Ejendo~men i Anledning
af, at Fru Møllers Ægtefælle, Blikkenslager Ehlert Møller sietes for
Værnemageri, mødte Landsretssagfører Knud Waldorff.

løvrigt var ingen mødt.
De modte besaa det i Begæringen omhandlede E~etræ, der staer

paa Matr.Nr. 97a, saaledes som angivet paa den under Nr. 2 fremlagte
Tegning.

Der var Enighed om at frede Træet, hvorefter der blev indgaaet
saalydende

•

F o r l i g ;
Ejeren af Matr.Nr. 97a Faaborg Købstads Bygrunde, Fru Dagmar

Elisabeth Møller forplif,ter sig til med bindende VirkninE for sig og
senere Ejere af Ejendommen at holde det paa Ejendommen staaende Ege-
træ fredet. Træet maa ingensinde fældes, og Kapning af Grene maa kun
finde Sted med Fredningsn~vnets Samtykke. Træet maa iøvrigt i~ke
ved Gravninger eller pao anden Maade udsættes for en Behandling, der
kan føre til dets Zdelæg~else.

For Fredningen ydes ingen Erstatning.
Forliget vil være at tinglyse paa Ejendommen.
Paataleretten tilkommer Frednin~snævnet for Svendborg Amts-

raadskreds.
Paa Ejerindens Vegne og som Administrator.

Knud Waldo rff.
o. Waage Jensen. Hans "Rasml.lssen.
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E X T R A K T - U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

ledning
Aar 1946

af
14/1946

den 13.November holdt N~vnet Møde i Faaborg i An-

•

Beg~ring fra Naturfredningskomiteen for
Faaborg og Omegn om Fredning af en Del
Træer i Faaborg.

Til Stede var Nævnets Formand, Dommer Waage Jensen og det
Kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det amtsvalgte
Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald.

Der fremlagdes;
l. Begæring om Fredning.
2. To Ark Papir med Rids udfærdiget af Landinspektør Tind Christensen,

Faaborg ••

•

VI. Mødet forsattes Kl. 11.15 paa Viceinspektør Th.A.Engelunds Bopæl
Paa Christian d. IX Vej No. 13.

Viceinspektør T~.A.Engelund var mødt. Iøvrigt var ingen mødt.
De mødte besaa det i Sagen omhandlede Træ, et Valnøddetræ,

der staar 1 Ejendommens Have, saaledes som angivet paa de under No. 2
fremlagte Tegninger.

Der blev indgaaet et ssalydende
FORLIG;

Ejeren af Matr.Nr. 271a og ~71b af Fasborg Købstads Bygrunde,
Viceskoleinspektør Th.A.Engelund, Fasborg, forpligter sig til for sin
Ejertid at holde det paa Ejendommen sta~ende Valnøddetræ fredet.
Træet maa ikke i EJerens Ejertid fældes og Kapning af Grene maa kun
finde Sted med Fredningsnævnets Samtykke. Træet maa iøvrigt ikke ved
Gravninger eller lignende udsættes for en Behandling, der kan føre
til dets Ødelæggelse.

Saafremt Ejendo~men til sin Tid ønskes afhændet eller paa
anden Maade skal overgaa til en ny Ejer, vil der i god Tid forinden
Salget e~ler Ejendomsoverdrafelsen være at give fornøden Meddelelse
til Nævnet, for at Fredningssagen eventuelt kan blive genoptaget.

Nærværende Forlig vil være at tin~lyse pas Ejendommen •
Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg

Amtsreadskreds.
Th. Engelund.

I

Hans Rasmussen. O.l'"aageJensen.



E X T R A K T - U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for FredningsnÆvnet for Svendborg Amtsraadskreds.

ledning
Aar 1946

af
14/1946

den 13.November holdt Nævnet Møde i Faaborg i An-

•

Begæring fre Naturfredningskomiteen
for Faaborg og Omegn om Fredning af en
Del Træer i Faaborg.

Til Stede var Nævnets Formand, Dommer O.Waage Jensen og det
ko~~unevelgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det smtsvalgte
Medlem, Gqardejer Keilgaard havde meldt Forfald.

Der fremlagdes ;
l. Begæring om Frednine.
2. To Ark Papir med Rids udfærdiget af Landinspektør Tina Christensen,

Faaborg.

I V. Mødet fortsattes derefter ved den gamle Assistenskirkegaard.
For Menighedsraadet mødte Byraadsmedlem Salmberg Hansen,

Skrædermester Ra~sbo samt Kirkeværge Emanuel Petersen.
De mødte besaa det i Sagen omhandlede Træ, et Sølvpoppeltræ,

der staar som paa de under Nr. 2 fremlagte Tegninger angivet, nemlig
i det sydvestlige Hjørne af Kir~egaarden.

Jer blev indgaaet saalydende
F O R L I G :

Faaborg Menighedsraad forpligter sig til at holde det paa
Faaborg gamle Assistents i:irkegaard staaende Poppeltræ fredet. Træet msa
ingensinde fældes, og Kapning af Grene maa kun finde Sted med Frednings-
n~vnets Samtykke. Træet maa iøvrigt ikke ved ~ravninger eller lignende
udsættes for en Behandling, der kan føre til dets 0delæg:else.

Paataleretten tilkommer Fredningsn~vnet for Svendborg
Amtsraadsj{reds.

• Paa ~enighedsraadets Vegne
Salmberg Hansen.

Hans Rasmussen. O. Waage Jensen •

•• 1 ••••• ••• _
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E Y. T R A K T - U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds.

den 13.November holdt Nævnet Møde i Faaborg i
Anledning

Aar 1946
af
14/1946 Beg~ring fra Naturfredningskomiteen

for Faaborg og Omegn om Fredning af
en Del Træer i Faeborg.

Til Stede var Nævnets Formand, Dommer Waage Jensen og det
kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det amtsvalgte
Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald.

Der fremlagdes:
l. Beg~ring om Fredning.
2. To Ark Papir med Ride udfærdiget af Landinspektør Tind Christensen,

Faa.borg.

I ..............................
IV. Mødet forsattes Kl. 10.20 ved Kirken.

For Menighedsraadet mødte Byraadsmedlem Sal~berg Hansen, Skræd~·
dermester Ramsbo samt Kirkeværge Emanuel Petersen.

De mødte besaa de i Sagen omhandlede Træer, der staar som pas
de under 2 fremlagte Tegninger ansivet. Det d~ejer sig om la Lindetræer
paa Pladsen foran Kirken samt en Ask og l Hængeask Syd for Kirken.

Der blev indgaaet sa~lydende
F o r l i g :

Faaborg ~enighedsraad forpligter sig til at holde de paa
Pladsen foran Faaborg Kirke staa~nde 10 Lindetræer og de paa Kirkegaarden
Syd for Kirken staaende 2 Asketræer, hvoraf det ene er en Hængeask, fre-
det. Træerne maa ingensinde fældes, og Kapning af Grene maa kun finde
Sted med Fredningsnævnets Samtykke. Træerne maa iøvrigt ikke ved Grav-
ning eller lignende udsættes for en Behandling, der kan føre til de-
res 0delæggelse.

Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraads

• kreds.
Paa ~eni~hedsraadets Vegne:

Salmberg Hansen.
Hans Rasmussen. O.Waage Jensen.

" " l' I
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01062.00

Dispensationer i perioden: 12-05-1982 - 26-09-2002



/ FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

I'lan

\
har d.d. tilskre~et apoteker V_rn~r
l, 5600 Fåborg, således:

Modtaget I frednlngeetyrolsen
5700 SVENDBORG, den 12/5 1982

1 3 MAJ \98Z Journal nr.:Fra. 67/1982
Egensevej D - Telefon (09) 21 1693

Faurby, Løve Apoteket,
1'1e11emgade

REG.NR. lo~~

e
'~

IJ

I skrivelse af 17. marts 1982 har De indstillet, at der,.,meddeles Dem tilladelse til at foretage en beskæring af det fre-
dede lindetræ på ejendommen matr. nr. 304 Fåborg bygrunde, stående
ud mod muren mod Holkegade, idet De har anført, at grene fra træet
i blæsevejr kan falde ned på apotekets bygning og volde omfattende
skader.

Træet er fredet ved overenskomst af 13. november 1946,
hvorefter det ingen sinde må r~des, og kapning af grene må kun
finde sted med fredningsnævnets samtykke.

Fredningsnævnet har om sagen brevveks1et med Fyns amtskommu-
nes fredningsafde1ing og medlemmer af nævnet har besigtiget træet.

Fredningsafdelingen har blandt andet udtalt følgende:
"Det pågældende lindet~ har for mange år siden ~et skåret

ned til 4-5 mis højde, eller i det mindste er der fjernet nogle
meget store grene i denne højde.

Ved beskæring af lind, hvorved der fjernes meget store grene,
gælder generelt, at der normalt vil optræde råd, som breder sig fra
kapningsstedet centralt nedad i træet. Dette indebærer, at der om- '
kring tidligere kapningssted af store grene opstår svage zoner, som
er særlig udsatte for at b~e eller for f~ afhængig af rådden-
skabets omfang. Det må derfor generelt påregnes, at hvis et linde-
træ en gang er kappet, må der også i fremtiden foretages kapninger
med års mellemrum for ikke at risikere flæk eller brækkede grene.
Ldnd har iøvrigt en meget god regenerationsevne, så man kan regne
med et træ kan beskæres mange gange.

Hos det pågældende træ optræder der noget råd i den tidli-
gere bes~ingszone, men det kan ikke uden nøjare undersøgelse kon-
stateres, i hvilket omfang træet har råd. Det er dog fredningsaf-
delingens opfattelse, at der næppe er umiddelbar fare for, at grene
knækker af. På den anden side må man regne med, at en ny beskæring
nok bør foretages inden for de nærmere år, og fredningsafdelingen

"

,



,

vil derfor anbefale, at der gives den fornødne tilladelse til at
foretage beskæring.

Af hensyn til en harmonisk kroneudvikling bør bes~ngen
omfatte hele t~t og ikke kun de grene, der hænger ind over den
ved siden af træ€t stående fredede bygning. Kapningen bør efter
fredningsafdelingens opfattelse udføres indtil ca. l m over det
gamle kapningssted."

Heller ikke fredningsnævnets sagkyndige medlem har ment,
at der er nogen umiddelbar fare for, at grene vil falde af træet,
men man finder det dog efter omstændighederne hensigtsmæssigt,at
der foretages en vis beskæring.

Herefter tillades det i medfør af naturfredningslovens § }4,
at det fredede lindetræ underkastes beskæring, dog således at det
påses, at beskæringen som indstillet af fredningsafdelingen kommer
til at omfatte hele træet og ikke kun de grene, som hænger ind
over apoteksbygningen. Kapningen må kun udføres indtil ca. l m over
det gamle kapningssted. På den ved besigtigelsen givne foranledning,
nemlig iagttagelse af den måde beskæring af andre træer i haven var
grebet an, understreges det, at kapningen kun må foretages af en
kyndig person, der er fortrolig med beskæring på professionel vis.

Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns amtskommunes
fredningsafdeling m.fl •.om foranstående." hvilket herved meddeles

- -,/ ~.r-- /

- c:~- r/o\.-- ..:'-...~~ .-: - _' /

"Jul. Faulsen
formand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 1020 - Telefax 64 71 5520

Dato: 06 .12 .1996
Journal nr.: Frs. 55/1996

Apoteker Verner Faurby
Faaborg Apotek
Mellemgade 1
5600 Faaborg

REt.. NR. !ob.l. O O

Ved skrivelse af 30. oktober 1996 har De anmodet fredningsnævnet
om tilladelse til at fælde et lindetræ i apotekets have under
henvisning til, at træet berører en gammel mur og er år~ag til
revner i muren. Muren blev for 2 år siden renoveret for ca.
110.000,00 kr. på grund af skader forårsaget af træet.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen.

•
Træet er fredet ved forlig af 13. november 1946, hvoraf bl.a.
fremgår, at træet ingensinde må fældes, og at kapning af grene
kun må finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må i øv-
rigt ikke ved gravninger eller på anden måde udsættes for en be-
handling, der kan føre til dets ødelæggelse.

Under mødet udtalte Statsskovdistriktets repræsentant og Fyns
Amts repræsentant, at der er tale om et sundt og godt træ. Træet
svajer ikke og er derfor ikke af den grund årsag til revnerne i
muren. Repræsentanterne kunne ikke udelukke, at træets rødder
nede fra bevirker revner i muren. Skaderne på et nærliggende hus
blev af de forstmæssige eksperter anset for ikke at stamme fra
træet.

Fyns Amts repræsentant udtalte herefter, at, hvis træets rødder

SNI"I'\b- 1211/,,- CICiOI
3\,



gør skade på muren, vil man ikke fra amtets side modsætte si~
fjernelse af træet på betingelse af, at der plantes et pænt stort
træ i stedet.

Statsskovdistrktets repræsentant og Danmarks Naturfredningsfore-
nings repræsentant udtalte sig imod en fældning af træet, idet
træet ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Træet er et vigtigt i-
slæt i byen, og det vil være synd, såfremt træet bliver fjernet.

Kommunens repræsentant tilsluttede sig ovennævnte synspunkter og
henviste til, at man kunne overveje beskæring.

De forstkyndige afviste, at en beskæring vil hjælpe på problemet.

Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved afsla~ på det ansøgte, idet fred-
ningsnævnet lægger til grund, at der er tale om et sundt og godt
træ. Der er herefter ikke fremført sådanne særlige omstændighe-
der. som kan medføre, at fredningsnævnet meddeler dispensation
til fældning af træet.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

s. RaunhOlt~
næstformand



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20
Dato: 23. juli 1999

Journal nr.: Frs. 7/97

Formand Erik Dibbern
Strandgade 5
5600 Faaborg

REG ..NR. I ob~. 00·

Ved skrivelse af 27. januar 1997 har De på foranledning af 15 beboere i Stiftelsen af 2.
Januar, Kirkestræde 9 A, B og C, Faaborg, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til, at et
fredet egetræ bliver beskåret. Det fredede egetræ er plantet i en privat have i Hospital-
stræde overfor Stiftelsen. De har anført, at en af egetræets grene er ved at vælte et pæ-
retræ på stifteIsens grund. Beboerne er meget glade for pæretræet og dets frugter.

Egetræet er fredet den 13. november 1946, således at træet ingensinde må fældes, og
kapning af grene må kun fInde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må i øvrigt
ikke ved gravninger eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til dets
ødelæggelse.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under besigtigelsen konstate-
redes det, at der er tale om et meget gammelt, markant, flot byegetræ.

Statsskovdistriktets repræsentant udtalte under mødet, at det vil være synd at beskære det
flotte egetræ. Amtets og kommunens repræsentanter tilsluttede sig statsskovdistriktets
synspunkter. Dog var der enighed om at meddele tilladelse til, at en af de offentlige til-
stedeværende myndigheder kunne beskære og fjerne 2 rådne grene på egetræet.

Under mødet blev der fremsat anmodning fra amtet og statsskovdistriktet om, at man i
stedet beskar pæretræet, idet dette var ved at vokse sig ind i egetræet.

Sagen blev herefter udsat og forelagt for Skov- og Naturstyrelsen, der i skrivelse af 3.
november 1998 bl.a. har udtalt:

"
Styrelsen skal i den anledning anføre, at formålet med deklarationen er at
forhindre, at træet fældes eller på anden måde udsættes for en behandling,
f.eks. ved gravning eller lignende, der kan føre til dets ødelæggelse. De-
klarationen er alene tinglyst på ejendommen matr. nr. 97,a og kan efter sty-
relsens opfattelse kun håndhæves på denne ejendom og ikke på naboejen-
dommen. Efter styreisens opfattelse kan det derfor ikke med hjemmel i de-
klarationen pålægges naboen at beskære sit pæretræ af hensyn til beskyttel-
sen af det fredede egetræ.

"

Sl\I \ '1"'1), -leZl\ h-000 I.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet finder ikke, at der er fremført synspunkter, som kan bevirke, at fred-
ningsnævnet undtagelsesvis skal meddele tilladelse til beskæring af det meget flotte og
markante byegetræ udover tilladelsen til fjernelsen af de ovenfor nævnte 2 rådne grene.
Ansøgningen om yderligere beskæring af egetræet tages derfor ikke til følge.

Fredningsnævnet fmder ikke, at der er hjemmel i fredningsdeklarationen til at pålægge
naboen at beskære pæretræet, hvorfor denne anmodning heller ikke tages til følge.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives tile fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
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Afgørelse
i sagen om beskæring af fredet egetræ i Fåborg Kommune.

Fredningsnævnet for Fyns Amt har den 23. juli 1999 afslået at meddele
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til beskæring
af fredet egetræ på ejendommen matr.nr. 97a Fåborg Købstads Bygrunde,
beliggende Hospitalstræde i Fåborg. Afgørelsen er påklaget til Naturkla-
genævnet af Stiftelsen af 2. Januar.

:.
Egetræet blev fredet den 13. november 1946. Det bestemmes, at træet in-
gensinde må fældes, at kapning af grene kun må finde sted med frednings-
nævnets samtykke, og at træet i øvrigt ikke ved gravninger eller på an-
den måde må udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggel-
se.

Der er tale om et ca. 160 år gammelt by træ, der ifølge Fyns Statsskovdi-
strikt besidder stor skønhed og vurderes at kunne blive meget gammelt;
træet er sundt og livskraftigt, deler sig i fire stammer og har en stor
og ret ensartet krone. Ved statsskovdistriktets besigtigelse omkring l.
marts 1997 blev der ikke observeret råd eller andre skader på træet.

Fyns Amt og Fåborg Kommune har udtalt sig imod, at der gives tilladelse
til beskæring af egetræet som ansøgt.

Miljø- og Energiministeriet
J.nr. SN 1996 -/2-1 '/7 ~.=J:::>? J

e -6 DEC. 2000
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Egetræet står ved det ca. 2 m brede Hospitalstræde. på en nabogrund syd
for Hospitalstræde vokser et pæretræ med en ret skæv krone. Statsskovdi-
striktet har i 1997 vurderet, at pæretræet voksede op, mens egetræet var
et meget stort træ, og at pæretræet - hvis det overhovedet eksisterede -
var et ret lille træ, da egetræet i 1946 blev fredet. Pæretræet er vok-
set op i kronen på egetræet, primært i en ca. 15 cm tyk gren, der er en
sidegren til en af de fire stammer. Pæretræet ser ikke ud til at have
været beskåret som frugttræ i adskillige år; tværtimod er de nederste
grene skåret af, så kronudviklingen sker højt. Hvis pæretræet var blevet
beskåret, havde der næppe været et problem mellem de to træer.

Stiftelsen ønsker egetræet beskåret, da en af egetræets grene er ved at
vælte pæretræet .

• Efter besigtigelse fandt fredningsnævnet ikke undtagelsesvis at kunne
meddele tilladelse til beskæring af det meget flotte og markante byege-
træ; dog måtte en af de offentlige myndigheder fjerne to rådne grene på
træet.

Stiftelsen har i sin klage oplyst, egetræets stamme er 120 cm i diame-
ter; i 250 cm's højde deler træet sig i fem sidegrene og en vissen mid-
terstamme. Den gren, der vokser tværs over Hospitalstræde, som ifølge
klager på dette sted er 4'm bred, og 8 m ind over StifteIsens grund, øn-

sker klager fjernet, da grene~ vokser ind i pæretræet og måske om nogle
år vælter det.

En række fotos illustrerer egetræet og dets placering i byrummet.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål. Fredningens formål er at bevare egetræet.

------- -
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Naturklagenævnet er enig med fredningsnævnet i, at der fortsat er tale
__ om et meget flot, markant og beskyttelsesværdigt byegetræ. Ansøgte be-

skæring findes at være uheldig for den samlede oplevelse af det fredede
egetræ. Det forhold, at grenene er vokset ind over skellet til stifteI-
sens ejendom og der er kommet i karambolage med et i forhold til egetræ-
et yngre, ikke beskyttelsesværdigt pæretræ, findes ikke at være til-
strækkeligt grundlag for at dispensere fra fredningen og tillade yderli-
gere beskæring end tilladt af fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse af 23. juli 1999 stadfæstes herefter.

/ Øder
fuldmægtig

Olaf
viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jt: naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. l.
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Ved skrivelse af 17. februar 2002 har De overfor fredningsnævnet arunodet om, at nævnet
forårsager bortskæiing af fredet egetræs grene, som er vokset ind på Stiftelsen af 2. Janu-

• ars grund, hvor der nu er givet tilladelse til opførelse af 8 pensionistboliger.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af Faaborg kommune, der i skrivelse af 18.
marts 2002 har udtalt:

"
Servicecenter Teknik og Miljø har besigtiget forholdene og konstateret, at
træet ganske rigtigt er vokset ind over Stifteisens grund, hvor der er givet til-
ladelse til opførelse af 8 boliger. Teknik og Miljø har samtidig konstateret, at
de grene som hænger ind over Stifteisens grund, formodentlig har en højde
over terræn, som overstiger de maksimale 8,5 meter, som den kommende be-
byggelse må være i højden.

•
Teknik og Miljø anbefaler derfor, at der ikke gives tilladelse til af beskære det
fredede ege-træ, som har stor betydning for gadebilledet. Sammen med den
nye bebyggelse vil det store egetræ være et karakterfuldt islæt i gadebilledet.

Teknik og Miljø gør opmærksom på, at anbefalingen beror på et skøn, hvad
højderne angår, og at forvaltningen vil anbefale en begrænset beskæring, hvis
det viser sig, at grenene kommer i konflikt med bebyggelsen.

"

Endvidere har Fyns Statsskovdistrikt i skrivelse af 24. april 2002 udtalt:

"
Der henvises til brev af 28. februar 2002. Træet blev besigtiget 6. april 2002.
På daværende tidspunkt var der så vidt det kunne vurderes ikke byggeri i gang
i Stiftelsen af 2. Januars grund. Der er visne grene midt i trækronen, som ikke
er beskåret/fjernet. Der kunne ikke ved besigtigelsen konstateres visne grene,
som rager ind over stifteisens 'grund.

"
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Side 2/3
Fyns Amt har i skrivelse af 1. juli 2002 udtalt:

"
Egetræet er fredet, og det må ifølge fredningen ingensinde fældes, og kapning
af grenene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må ikke
ved gravning eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til
dets ødelæggelse.

Fyns Amt har den 27. juni 2002 besigtiget egetræet. Byggeriet er allerede
godt i gang på ejendommen matr. nr. 128 Faaborg Bygrunde. Egetræet er
sundt, og der er kun enkelte visne grene, som evt. kan fjernes. Egetræet er
lidt skævt i kroneformen som følge af tidligere tiders beskæringer. Træet ud-
gør umiddelbart ingen fare for sine omgivelser. Egetræet er et meget smukt
træ, som præger bybilledet positivt - træet giver bybilledet sjæl.

Fyns Amt finder det beklageligt, at der ikke, inden byggeriet blev påbegyndt,
var fundet en løsning i forhold til fredningskendelsen.

Opføres bygningen som ønsket, vil der fremover kunne forventes yderligere
ønsker om beskæringer pga. frygt for knækkede grene i forbindelse med stærk
blæst, samt skygge- og udsigtsgener for fremtidige beboere i pensionistboIi-
gerne.

Faaborg Kommune har haft en landinspektør til at vurdere og foretage opmå-
ling af hvilke dele af træets krone, der kommer i konflikt med byggeriet. Der
er indtil videre tale om en enkelt gren.

Fyns Amt indstiller hermed til fredningsnævnet, at der gives tilladelse til, at
træet beskæres efter kommunens anvisning. Vi henstiller til, at beskæringen
bliver foretaget af en fagkyndig person og i mindst muligt omfang.

Der er herved lagt vægt på hensyn til den ønskede udvidelse af bybebyggelsen
i forhold til den forholdsvis beskedne beskærin~.

"

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til, at Faaborg kommune kan foretage beskæ-
ring af egetræet. Beskæringen skal foretages så nænsomt og så lidt som muligt og således,
at der kun sker beskæring af grene nærmere huset/taget end 1 meter. Det henstilles, at be-
skæringen, der som nævnt foretages efter anvisning af Faaborg kommune, foretages af fag-
kyndige personer.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for Na-
turklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fred-
ningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

------
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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Ejerforeningen Apothekergaarden af 1737
v/formand Allan Thorsfelt

Afgørelse af 27. august 2017

Supplerende ansøgning om dispensation fra fredning af et træ til beskæring af træet

Allan Thorsfelt har som formand for Ejerforeningen Apothekergaarden anno 1737 på vegne foreningen 
ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at beskære et stort lindetræ, der står på adressen Mellemgade 
1 i Faaborg. 

Lindetræet er fredet ved fredningsnævnets forlig af 13.11.1946, hvoraf fremgår, at træet ingensinde må 
fældes, og kapning af grene må kun ske med fredningsnævnets tilladelse. Træet står op ad muren til 
Holkegade. 

Nævnet besigtigede træet og drøftede sagen med de interesserede den 3. marts 2017, hvor nævnet afslog 
at give dispensation til fældning af træet, der fremstår som et stort sundt træ. Ejerforeningen oplyste, at 
træet var blevet så stort, at det ødelagde muren til Holkegade, ligesom de var bange for sikkerheden 
omkring træet, der taber grene, ligesom der er klager fra naboer over manglende lys, grene, der går ud 
over vejen og nedfald fra træet. 

Ejerforeningen har efterfølgende indhentet en udtalelse fra skovfoged Susanne Frederiksen. Skovfogeden 
oplyser blandt andet, at ”lind kan tåle kraftig beskæring og danner ved beskæring flerstammede kroner.
….

Der er tegn på, at dette lindetræ tidligere har været skåret tilbage for at styre kronevæksten, af hensyn til 
husene omkring, tage, mure osv, men også for at passe ind i gadens proportioner. 
For igen at kunne styre kronen er det en fornuftig løsning at skære træet tilbage til de 3 stammer det 
tidligere er delt i, 1-2 meter over udgreningen. ..”

Ejerforeningen har skrevet således i sin fornyede ansøgning:
”Vi har på vores generalforsamling lørdag den 13. maj besluttet at gå videre med projektet styning af fredet 
lindetræ inden det gror helt op i himlen og inden der falder grene ned, så folk kommer til skade.
Skovfoged Susanne Frederiksen har besigtiget træet og har anvist hvordan og hvor træet bør beskæres, og 
Svanninge Skovservice har givet overslag på udførelse af arbejdet.

Endvidere er der efter Susanne Frederiksens mening ikke flagermus i træet.

Efter vores skøn skulle alt herefter være klar til et "go" og vi beder derfor om jeres tilladelse til at sætte 
arbejdet i gang. Arbejdet tænkes udført ultimo året.”

Udtalelsen og ansøgningen har været forelagt Faaborg-Midtfyn Kommune, der har skrevet således til 
fredningsnævnet:

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-44-2016
Dato: 27. august 2017



”Vi er ikke enige i at det er i en god løsning at styne træet. Konsekvensen er at de får al væksten på træet 
ned i en højde, hvor den vil genere tag og tagrender. Samtidig vil de oftere komme i en situation, hvor de 
får brug for at beskære og styne træet.
Det er meget ærgerligt at nævnet alene forholder sig til en eventuel flagermusproblematik og ikke til den 
beskæring der ønskes udført på træet. Det er rigtig mange år siden træet har været skåret tilbage/stynet, 
og den vækst træet har i dag er efter vores vurdering ikke problematisk.
I stedet kan de tage nogle af de nederste grene af, og gå træet i gennem for døde grene. Det giver et 
flottere træ i gadebilledet. Og færre udgifter på den lange bane.
Ifølge høringssvaret fra Ejerforeningen, så er årsagen til at træet skal stynes, at det gror helt op i himlen, og 
risikoen for at grene falder ned i hovedet på folk. Vores vurdering er at risikoen for døde grene er ikke 
voldsom stor, men selvfølgelig skal træet tjekkes. Det er jo et gammelt træ.”

Nævnet har på ny behandlet sagen på et møde den 24. august 2017. 

Nævnets begrundelse og afgørelse

Nævnet er på baggrund af såvel skovfogedens som Faaborg-Midtfyn Kommunes udtalelse indstillet på, at 
der må ske en vis beskæring, der sker med respekt for bymiljøet, men er enige om, at en kraftig beskæring 
ned til 3 stammer 1-2 meter over udgreningsstedet er en alt for kraftig beskæring, idet det vil berøve træet 
dets nuværende krone samt ændre dets udseende markant og dermed ændre træets betydning som et 
markant element i Faaborgs gadebillede, og da nødvendigheden af en sådan beskæring ikke er godtgjort. 
Derfor giver nævnet ikke dispensation til at gennemføre den kraftige beskæring, der er beskrevet af 
skovfoged Susanne Frederiksen. 

Nævnet er indstillet på at godkende en beskæring, såfremt omfanget og fremgangsmåden ved denne 
fastlægges i samråd med Faaborg-Midtfyn Kommune, Afdeling By, Land og Kultur. Nævnet anmoder om, at 
såfremt sagen ønskes vurderet af nævnet på ny, så fremsender ansøger ansøgningen via Faaborg-Midtfyn 
Kommune med en plan for eller beskrivelse af beskæringen med kommunens indstilling til det ansøgte. 

Dette afslag på at give dispensation på det foreliggende grundlag kan påklages 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.

Anni Højmark
formand

http://www.nmkn.dk/
http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Ejerforeningen Apothekergaarden af 1737
v/formand Allan Thorsfelt

Afgørelse af 20. juli 2019
Endnu en supplerende ansøgning om dispensation til beskæring af fredet lindetræ i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har som opfølgning på fredningsnævnets afgørelse af 27. august 2017 om 
afslag på den ønskede beskæring af et stort fredet lindetræ bag ejerforeningens ejendom på adressen 
Mellemgade 1, 5600 Faaborg, på matr.nr.: 304 Faaborg Bygrunde, sendt en fornyet ansøgning om 
beskæring af træet. Faaborg-Midtfyn Kommune har i deres fremsendelsesbrev skrevet følgende om den 
foreslåede beskæring:
” Faaborg-Midtfyn Kommune har følgende forslag til beskæring af det fredede Lindetræ i Holkegade i 
Faaborg.

Træet bør beskæres ud fra følgende retningslinjer: 
-                           sikre friholdelse af grene 2-3 meter fra huset 
-                           fjernelse af døde eller døende grene i hele kronen
-                           sikre frihøjde på min. 4,5 meter ved vejen (billede er vedhæftet med foreslået 
beskæringshøjde)
-                           ingen eller meget begrænset beskæring af store grene med diameter over 10 cm. 
-                           der efterstræbes en symmetrisk form på træet
-                           beskæringen udføres nænsomt, uden at påføre træet nogle former for skader
-                           beskæringen bør ske i perioden 1. juli til ca. 15 september, hvilket er den mest optimale 
periode for beskæring af lindetræer

Til at udføre beskæringsarbejdet bør anvendes en certificeret træplejer (ETW certificering - European Tree 
Worker) og der henvises til at beskæringsarbejdet udføres efter normerne for beskæring beskrevet i Dansk 
træplejeforenings EAC-European Tree Pruning Guide, Beskæring af træer fra 2000. 

Kommunens Skov-og Landskabsingeniør stiller sig gerne til rådighed for nærmere instruks af den træplejer 
der skal udføre beskæringsarbejdet, og ønsker at føre tilsyn ved beskæringen. ”

Fredningsnævnet finder, at nævnet på baggrund af den fornyede ansøgning skal tage stilling til, om træet 
kan beskæres som anbefalet af Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Placeringen af det pågældende træ fremgår af dette kort

Christiansvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 93 56 40 70

fyn@fredningsnaevn.dk
www.fredningsnaevn.dk
J.nr. FN-FYN-18-2018
Dato: 20. juli 2019



Fredningen

Fredningen er sket ved forlig for fredningsnævnet af 13.11.1946 og har følgende ordlyd af relevans for 
sagen:
”Ejeren af Matr. Nr. 304 Faaborg Købstads Bygrunde Pharmaceut
Georg Vilhelm Eduard Ferdinand Johansen forpligter sig til med bindende
Virkning for sig og senere Ejere af Ejendommen at holde det paa
Ejendommen staaende Lindetræ, der staar ud mod Muren til Holkegade som
det nordligste af 2 Lindetræer, og som paa den under Sagen fremlagte
Tegning er betegnet "A" fredet. Træet maa ingensinde fældes, og Kapning
af Grene maa kun finde Sted med Fredningsnævnets Samtykke. Træet maa
iøvrigt ikke ved Gravninger eller paa anden Maade udsættes for en Behandling,
der kan føre til dets Ødelæggelse.”

Sagsfremstilling

Denne afgørelse lægger sig i forlængelse af fredningsnævnets tidligere afgørelse af 27. august 2017 (FN-
FYN-44-2016).

Der er vedhæftet et billede, hvorpå kommunen har vist beskæringshøjden. Dette billede indgår i nævnets 
vurdering af sagen. 

Høring

Sagen har været i høring hos Miljøstyrelsen, der har udtalt, at den ikke på baggrund af udtalelsen fra 
Faaborg-Midtfyn Kommune kan afgøre, om der ved beskæring ved ske skade på bilag IV-arter, hvor der 
tænkes på flagermus. Hverken kommunen eller ejerforeningen har udtalt sig om, hvorvidt der er flagermus 
i træet. 

DN har udtalt, at de kan tilslutte sig den foreslåede beskæring af træet. 

Nævnet har tidligere besigtiget træet og har derfor undladt en fornyet besigtigelse. Afgørelsen er truffet på 
skriftligt grundlag. 

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse

Nævnet forstår den foreslåede beskæring således, at beskæringen ikke angår toppen af træet men 
derimod, at der er tale om en beskæring nedefra, så der sikres en frihøjde fra gade- og jordniveau på 4,5 
meter. Desuden beskæres træets grene – endebeskæring - således, at enderne af grenene ikke kommer 
tættere på husene end 2 til 3 meter. Endelig fjernes døde og døende grene fra kronen. Der er således ikke 
tale om at træet beskæres i højden eller berøves større grene over 10 cm i diameter, medmindre dette er 
absolut nødvendig for at sikre, at træet friholdes af husene, som ovenfor beskrevet. 

På baggrund af denne forståelse bemærker nævnet, at der således ved den foreslåede beskæring ikke vil 
ske en forstyrrelse af eventuelle flagermus, hvorfor en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3. 

Nævnet er herefter indstillet på at meddele dispensation til at beskære lindetræet i overensstemmelse 
med den af Faaborg-Midtfyn Kommune beskrevne fremgangsmåde. Beskæringen skal udføres af en 



certificeret træplejer, som angivet og ud fra de angivne normer samt på en nænsom måde, hvorved træet 
ikke påføres nogen former for skader. 

Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

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.

Anni Højmark
formand
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