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af
<)VERFRED;~INJSN.SVNEoCSKENDELS ESPR(Jr{JKGL.

Aar 1947, den 13.December, afsagde UVerfr'edningsnævnet paa
Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Saeen Nr. 761/47 vedrørende Fredning af Alletræerne i Marienlyst
Park.

<? Den af Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den
('\ 23.Juni 1947 afsagte Kendelse er saalydende;

"Fra Helsinc;ør Byraad fH:l.r.N evnet m<ldtaget Anrll0dningom, at
Alletræerne i Mp.rienlyst Park - hvilken Park er matrikuleret som

,~ Matr.Nr. la af Marienlyst Slot m.m og ejes af Helsingør: Kommune
- freqes for at forhindre, at denne Park, der forsaavidt Alleerne

form~R~~~~/ stammer fra Syttenhundred-Tall et, ødelægges •.
Anledningen til dsnne Anm0dning er, at L~rer 0ddershede, der

ejer Matr.Nr. lcd ng lch af Marienlyst - hvilken Ejendom grænser
umiddelbart op til Parken - har stillet Krav nm, at Træerne holdes
klippet paa en saadan Maade, at ingen Del af Kronerne gaar ind r)ver
hans Ejendnm, samt om at Trærødderne, snm efter hans Udsagn medfører
FJrstoppelse i Kloakledningen paa hans Ejendom, overhugge~ i Skel-
let til Ejend"rrunen.

N~vnet har derefter sa~en med Statens Tilsynsførende med de pri-
{~ vate Sknve, Sk'wrider Mnrville, besigtiget Parken. Det j viste sig

ved denne Besigtigelse, at Alletræerne ikke- i hvert Fald kun i
meget ubetydeligt (Jmfang - rager ind ,wer Lærer uddershedes Ejendom,

~, _~~~t a~ _Afst~n~en ~~a Tr~e~~~ tjl hans ~jep~9m_er ~a~ petydel~9'
at det vil være urimeligt at. nverhugge Rødderne i Skellet b1~1( at
fjerne en kloakmæssig Ulempe, der utvivls,)mt let ("omend ikke uden
Beknstning) lader si6 fjerne paa anden Maade.

Det blev da ngsaa af Lærer Dddershede anført, at den største
Ulempe for ham er den Skygge, de høje Træer kaster, og.dette, at der
fra rr",erne blæser. "Lusefedt" ind i hans Have. lian har derfor hen-
stillet, at fire af Træerne fjernes. , .1

Fra en Del Beboere i Parkens Nærhed (Lappen og Lindevej) samt
fra en af Beboerne i Lærer ()ddershedes Ejendnm har Nævnet m()dtaget
en Anm()dning om at hindre, at Fredningen finder Sted',.under Hen-
visning til at Alletr'eerne.den største Del af Dagen holder S ol
0g Lys bqrte.•

Nævnet kan tiltr~de, at Alletræerne i Marienlyst Park bør fre-
des. Det ure jer sig ()mme~et gamle ng høje Lindetræer, hvis Skøn-
hedsværdi ')gpompøse Virkning er meget betydelig. Uden disse Alle-
træer vilde Parken helt miste sit karakteristiske Præg af Fortid
og ophøjet Ro. At fælde blot enkelte af 1ræerne vilde være en Vanda-
lisme, som Nevnet bestemt maa taGe Afstand fra.

Idet Nevnet s&oledes LiltrGde Frednin6s~mm'dningen, bemærker
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man med Hensyn til Spørgsmaalet om eventuel Erstatning til
Lærer (;ddershede følgende; Skyggen fra Trteerne og den Ulempe,
ut fedtede Blade fra disse føres over i Haven til en Ejendom,
der er opført l~nge efter, at Parken er anlagt, kan ikke begrunde
n Jgen Erstatning.

Fredningen af 'l'r'eernevi l ikke v::.eretil Hinder f"r, at Lærer
0ddershede foretager en rimelig og hensynsfuld Beskæring af
Rødderne, hvad Træerne efter Sk JVrider Morvilles Udsagn vil kunne
taale, 06 der skønnes derfnr i det hele ikke at være n',get Grund-
lag for en Erstatning.

Henvendelsen fra de forann:!!vnteBeb)ere kan Nævnet ikke til-
lægge nogen s:.erligBetydning, alle.cede fnrdi det drejer sig om
Ejendomme, der ved en Gade er skilt fra Parken, og som er langt
yngre end Parken.

H e r e f t e r b e s t e m m e s;
Alletræerne i Mar~enlyst Park i Helsingør fredes saaledes,

at intet Træ maa fældes udeh Samtykke af Fredningsnævnet for Fre-
deriksb0rg Amt. Ej heller maa Tr~ernes Rødder beskadiges i en'Af-
stand af 5 meter fra Stammen.

Med passende Mellemrum foretaGes
Beskæringer, snm Trafikanternes ng de
nødvendiggør.

Tvivlsspørgsmaalet i saa Henseende afgøres af ~tatens Til-
synsførende med de private QkJve.

Denne Kendelse vil v~r~ at tinglyse som servitutstiftende
paa Matr.Nr. la, led og leh af Marienlyst Slot m.m •.Paataleret
har Fredningsn::evnetfor Frederi:'sborg Amt og Helsingør Kommune." f."")

Sagen er indanket for 0verfredningsnævnet af Lærer Oddershede,
der protesterer m~d Fredningen under IIenvisning til, at Træerne
e~ t~~ st.,r Gene fnr hans Ejendom.

(JVerfredningsn..evnethar den 27. September 1947 afholdt
Hesigtigelse i Sagen og f'Jrhandlet med de i Sagen interesserede
Parter. Herunder fremsatte Lærer (;ddershede Anmodning !lID Fældning
af de 4 n·lrdiske :'ræer i Alleen.

Da uverfredningsnævnet kan tiltræde det i Fredningsnævnets
Kendelse anførte, ·vil denne være at stadfæste~ .!

T h i b e s t e m m e s; t .1

Den af Fredningsnsvnet fnr Frederiksb~rg Amtsraadskreds den
23~Juni 1947 afsagte Kendelse ve Irørende FreJning af Alletr~erne
i Marienlys~ SI Jtspark stadfæstes.

saadanne Plomberinger og
';mliggende Huses Sikkerhed
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PI'ulAndersen. j.
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REG.NR. /o1~ Akt: SkaVVr Nr./IT '1,
(UdfyldlS al Domm"kontorBt)

Mott. Nr., Ejerlav, Sogn:
(l København Kvarter)

eller (i de sønderjydske Lands-

dele) Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Købers }
Kreditors Bopæl:

Gade og Hus Nr.:
(hvor Bud.nl ftndea)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):
"1 ..t'u"rfr" -~1'-ir,f"V ~1-'" "fl', -,\1.J \. a \''';~....,4 J.1 lo ~ \ A _.r. .. \. i ,"., I..

h.c to'! euerikBborg t. rf.' _../
.h,.#·#~·

Stempel: Kr. øre ..""1' .
j

KENDBLSB
afaa.rt at

J1REDNINGSN..IVBETFOB FREDERIKSBORG AKf 4e. '23. Juai 1947.

ae8•
AnleclB1l1gen t11 4ellDe .a.Ulodn1nser, at Lærer Olterøhel.,

"er '3er Katr. Hr. 104 oS loh af 1I&r1enly." - hT1lke'n E3endoID
geeaaer um1dcl.lbart op t11 Parkea - har st11let KraT om, at Træ-
erne holte. k11ppet paa ea eaa4an Maa4e, at 1alen Del at Kroner-
.e gaar in4 OTer hans Ejendom, .amt om at Trær.d4erne, 80m etter
hane Odaaga medterer Forstopp.ls. 1 lloakledD1ngea paa haae 13e.-

,dom. OT.rhuSg •• 1 Skellet t11 Ejendomme ••
RæTaet har Aer.tter ...... me" Stat,~,~T1181Ut.read. me4

, .

4' pr1Tat. SkoTe. SkOTr1der Morv1l1., b •• 1lt1eet Parke •• Det 1'1-
.te 81g Te4 4••n. B••1gt1sel ••• ·at Alletr.erne 1kke • 1 hyert Fald

tt kun 1 melet ubet7de11gt Omlane - raler 1a4 OTer Lærer 044.tehe4e. ,
lEJendom. eamt at Atstande. tra fræerne til hans Ejendom er aaa be •.

, Ityde11g, at det v11 Tære ur1me11gt at overhus,e aødlerne 1 6~elletBeshlllng.,\ Q,
FOIJnulur

C l"MEn & K••hJekut AIS Kgbr:nL.vD



·---- -- --~-------.----,-, -.. ............... _ .. -...-
,(omea4 1kke ude. BekostD1ni) lader s1g fJer.1 paa ante. Maade.

Det bleT da 018aa at Lærer 04~ershe4e ~.rt. at je~
~.r.te Ulempe tor ham er den SkYSle, 4e h'3e !r •• ~ ka.ter,

og dette at ter tra !r.era. blæ.er -Lu.etett" ~a4 1 k••• Ha-
TI. Han har derfor he••t1l1et at f1re at Træerne fJ.rne ••

'ra en D.l Bebo.re 1 ParkeRø lærhe4 (Lappe. og L1nd.-
, 'l'

TeJ) eamt tra en at Beboerne 1 Lærer Odderehed •• $3,.40m
har Nævnet modtaaet en AJUlodn1q om at h:\.adre, at Fredn1Jlg.n..
t1nder Sted, under HeDT18n1ng t11 at Al1etræer.e den at.r-

4tte Del at Dagen holder Sol øg Lye borte.
Nævnet kan t11træie, at Alletræerne 1 Mar1enly.t Park

4Irr frede •• Det drejer 81g om meget gamle og h.Je ..... L1.-
dettæer, hv1s Sk.nhedaTær41 og pomp ••e V1rkai •• er .eget b.-
tyde11g. Ude. d1 ••e All.træer v114. Parke. helt a1ste e1t
karakter1st1ske Præs at '~rt1A og oph'Jet Ro. At t~i. blot
enkelte at Træerne Tille Tære e. Vaa4al11.e, lom læT.et be-
l ,.,

ntA' ~11 ~~r Odderøhede tøliende: SkYllen ,fra fr••ra. 06
4ten Ule.pe, at t~4tede Bl,d' tra d1 ••e .i.... t.re. over ~
taven t1l en EJendom, der~ er opf.rt længe efter, al iarke.

~ anlagt, kan 1kke begr~de nogen Er.tatn1B~.
Fredn1Jlgellat æræ'flte v11 1kk~ være t1l H~cl.r tQ.r,

at Lærer Odderahede t~r.tas.r en rime11. 0l hen.,..tul,4
Be8kær1~ ~f aødderne. hTad T~æe~ne efter 8k.Tr1de~~~
T1lleø Udeagn T1l kuna. t&&le. Ol A.r ak.ane. 4.~to~fi~kk.
at Tære .oset Grundla. tor eD Erøtatn1nS.

ØenTendel.en tra ie forannævnte Beboere kaR leYaet
1kke t1l1æg,e nogen &ær11g BetTdn1nB. alle~ed. ~9f41 •• ~

l •

'Ir~lr øls om Ejendomm.~ ler Te~ •• Gal. er .kil~ tra P.r-
ken, og SOlD er langt YJlgre end Parten.

. !

Idet Nævnet eaal.d •• tiltræder Fr.dn1ng ....Qd~1ni~n.
bemærker maD med ØenlTD t1l Sp.rg.maalet om eTentuel Er.t~~-

, 'r "



i • r • t t • r ,.. t • • • • • :

Alletræerne 1 Kar1enlyat Part i Hel.1ngør tre'.. ..aled •• ,
at latet ~r. aaa tæ14e. u4e. Samtykt. at FredninS8aaTaet tor Fre-
'erlkøbors Amt. EJ heller maa Tr.. r.'8 R.dler beatai1Ce. 1 •• At-
.tand at 5 .eter ~ra Stamme ••

• e4 paaeente Kellemrum foreta,e. •..4anne ilom'er1 ... r 0l
~eøk.r1ni.r, Bom Traflkanterne. og ,. 0.11,ae.4. Hua.a S1kk.rhed

tt nødve.41Si·r•
!vivl ••p.rgamaal 1 aaa Hen •••nA. af,.r'. at Stat ••• !11-

Iyn.førend. me4 4. private Skove.
Denaa XenAel.e Til Yær' at t1aalT••••••• rv1tutet1tt.nde

paa Matr. Nr. la, lod oS loh at Mar1'a1J'~ Slot •••• Paataleret
har ~re4.inI8Dava.t tor Frederik.borS Aat 0l H.l.1Rllr Ko......

0&1"1 l?,vJ. ••••
.y
I
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Afgift: § . ltr. Øre, iyst.
§ " • ,
§141 : • " ti

§i41J:
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la.It Kr. øre.1
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Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Stengade 72-74, 3000 Helsingør
Tlf.49210917 Fax. 49214686

Helsingør, den 2 4 FES. ISJ8

REG. NR. l 0'12. O O

Vedr. FS 42/97. Matr. nr. 1 a Marienlyst, Helsingør jorder.

Ved skrivelse af 12. juni 1997 har Helsingør Kommune vi Stadsgartneren ansøgt om

nævnets tilladelse til på ovennævnte ejendom

a) at nedgrave dræn langs indersiden af slotshavens mur mod kommunevejen Lap-

pen nærmere all6træerne end 5 in. med det· formål at forlænge perioderne

mellem pudsning m.m. af muren og dermed nedsætte vedligeholdelses-

udgifterne samt

b) at fælde et gammelt egetræ som står så tæt på havemuren og beskadiger denne,

at stadsgartneren vurderer at der må vælges mellem træ og mur.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 13. december 1947 der

har til formål at bevare trærækkerne i alleerne, idet fredningsbestemmelserne bl.a. an-

fører: "Intet træ må fældes uden samtykke fra fredningsnævnet. Ej heller må træernes

rødder beskadiges i en afstand af 5 m. fra stammen" samt "at fælde blot enkelte af

træerne ville være en vandalisme, som nævnet må tage afstand fra. "

Fredningsnævnet har under sagens behandling indhentet udtalelser fra Frederiksborg

Amt, Kronborg Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening.

Efter det således foreliggende er et nævnets vurdering vedr. pkt a), at en nedgravning

af dræn langs indersiden af slotshavens mur ikke kan undgå at beskadige træernes

rødder, hvorved der skabes angrebspunkter for svamp og andre sygdomme som kan

bevirke hurtig trædød. En realisering af det under a) anførte er derfor ikke forenelig

med fredningen s formål, hvorfor nævnet meddeler afslag efter naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. l, til den ansøgte dræning.



Det under pkt. b) nævnte egetræ findes efter det foreliggende at være placeret uden for

det areal, der er fredet ved den ovenfor nævnte kendelse. Det ansøgte er derfor ikke

omfattet af fredningsnævnets kompetence.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til

Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, Danmarks

Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i

afgørelsen. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til frednings-

nævnet.

•
~
Thorkild Bendsen

nævnets formand

•

Denne skrivelse er sendt til:

Helsingør Kommune, Att. stadsgartner Chr. Vang Christensen

Frederiksborg Amt, J. nr. 8-70-51-8-217-2-97

Skov- og Naturstyrelsen

Kronborg Statsskovdistrikt - J. nr.- 1996-1211/kr

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudval-

get

Nævnsmedlem Ole Retoft

Nævnsmedlem Ellen Daugaard Hansen



Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt
Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør
Tlf. 49258120 Fax. 49214686

Den 29.12.2006

Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

FS 143/06. Matr. nr. 1 a Marienlyst, Helsingør jorder. Marienlyst Slot.

e Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at fælde og genplante

lindetræer på ovennævnte ejendom.

Af ansøgningen fremgår, at baggrunden er at Helsingør kommune i forbindelse med

vedligeholdelsen er i gang med en genopretning af haven med det mål at fastholde

haven og parken i den skikkelse som haven fik i 1920 da kommunen omlagde

fladehaven foran slottet efter en haveplan udarbejdet af havearkitekt G.N. Brandt.

I den forbindelse vil kommunen gerne retablere lindealleen langs muren ud til GI.

Hellebækvej. Alleen er defekt, idet mange træer mangler i alleen. Træerne er gennem

- - -lnii:}(~--gaeCudat forskellige grunde,ogfilbage-Si.knu kun 13træer--:----- -- - --

Derfor søges dispensation til at fælde de resterende træer og til gengæld plante 38

ensartede lindetræer i en ny alle. Denne alle skal herefter klippes i en stammehæk.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnet kendelse af23. juni 1947, der har til

formål at forhindre ødelæggelse afMarienlyst Park, der for så vidt angår aleerne

formentlig stammer fra syttenhundredetallet.

Fredningsnævnets afgørelse

Efter det oplyste om den aktuelle tilstand af træerne i den alle, der er omfattet af

ansøgningen, vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.



2

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til at fælde de resterende træer på den angivne alle-

strækning og til gengæld plante 38 ensartede lindetræer i en ny alle.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig

interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når

afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

•

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren .farhelt eller delvis medhold i sin klage.

•

Thorkild Bendsen

nævnets formand

http://www.nkn.dk

	Forside
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



