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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 1948, den 26.August, afsagde OVerfredningsnævnet

paa Grundlag af skriftlig 19 mundtlig Vltering følgende
K e n d e l s e

i Sagen Nr. 769/47 vedrørende Fredning af Træerne paa K~ngevejen
i Sønderborg.

Den af Fredningsnævnet for Sønderborg Amtsraadskreds
den 25.August 1947 afsagte Kendelse er saalydende~

"Den 7.N'wember 1945 vedtog Sønderborg Byraad at tiltræde et
F,rslag fra Udvalget f~r ~ader 0g Veje om at rydde Træerne paa den
nedre Del af Kongevejen fra S:randvejen til V')ldgade og f lretage
e1NYPlantning paa det østlige Fort~v med smalbladet Elm.

I Anledning heraf indkom der en Adresse af 24/11-45
til Sønderborg Byraad fra 56 af Byens Borgere, der?rotes~erede
mod Beslutningen og indtrængende henstillede til Byraadet at fore-
lægge Sagen for Naturfredningsnævnet til Afgørelse.

Adressen er saalydende ~ "
"Saavidt f)S bekendt, har Sønderborg Byraad besly.t,tetat fjer

de smukke Træer paa Kongevejen. Undertegnede Beboere; ved Kongevejen
nedlægger hermed Protest imod en saadan Beslutnin~. Træerne er en
Pryd for hele Kongevejen og til Glæde ikke alene for os, som
b "lrder, men for mange af Byens B lrgere, ()gsaa fra Turister, der
gæster vor By, har man fra mange Sider hørt de~ smukke K~ngevej omtal
med alle de kønne Træer. Træerne maa ikke fældes og skal et eller
andet Træ fjernes af Ælde, saa kan samme jo let erstattes med et nyt.

Vi henstiller indtrængende til Byraadet at f1relægge
Sagen for Naturfredning6.'lævnet i Sønderborg Købstad,~til,Afgørelse." ,

Paa et Møde den 19/12-45 vedtog Byraadet at f~stholde
Vedtagelsen af 7/11-45. Der fandt herefter ing~n Henvendelse. .
til Fredningsnævnet Sted.

Den ll.Februar 1947 paabegyndtæFældningen, ,men efter
at 4-5 Træer var fældet, sammenkaldte Formanden for.Fredningsnævnet
et Møde til F0rhandling om Sagen.

Byraadet har. til Støtte for en Fældning af Træerne henvist
til, at Træerne er for store, især paa Vestsiden, hvor Fort1vet
er saa smalt. Byraadet henholder sig derhos til en mundtlig Udtalelse
fra Statsskovfoged Geleff, om at Træerne ikke er sunde.

Nævnet har besigtiget Træerne 19 finder, at tre Træer udfor
Kongevej 55 bør fjernes, da de er helt eller delvis udgaeet.
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løvrigt maa Tr~erne antages at være i det væsentlige sunde,
selvom enkelte har tørre Grene i Toppen.

Alle Træerne staar inde paa Fortovene og er saaledes ikke
til Hinder for Færdselen, selvan Ff)rt'wet paa den venstre Side kun
er ca. 2~ m bredt.

Til Gengæld er Fortovet paa den østre Side ca. 7 m bredt.
Nævnet finder, at Træerne paa Kongevejen paa Grund af deres

Skønhed har væsentlig Betydning for Almenheden, ligesom de medvirker
til at give Sønderb'lrg By dens Særpræg.

Under Henvisning hertil og til adskillige Beboeres Ønske om
Træernes Bevaring, og idet det af Byraadet fremførte i hvert Fald for~
Tiden ikke kan anses af afgørende Betydning, findes Fredning -
undtagen f.s.v. angaar 'wennævnte 3 Træer - at burde gennemføres sl,m
nedenfor n~rmere bestemt.

Det henstilles derhos til Sønderborg Byragd, at det laJer
foretage Efterplantning med størst mulige Træer i Række med den nuvæ-
rende Trærække •

Thi bestemmes;
Træerne paa Kongevejen i Sønderborg fredes, aaaledea at de

ikke maa fældes, topskæres eller undergraves eller paa ~ltderiMaade
udsættes ·for en Behandling, der direkte eller indirekti'kan medføre
deres''Ødelæggelse eller Forringelse. 'Almindelig fagmæssig Beskæring
med det Formaal'at fjerne raadne, visne eller 0verflødfge'Gren~ maa
dog finde Sted.

Sagen kan genoptages, saafremt Træernes'Udse~hde' eller
Sundhed væsentlig ff)randres, eller saafremt almene "Hensyn taler ()
derf,.,r. , I

, Paataleret tilkommer Naturfredningsnævnet for:Sønderborg
Amtsraadskreds'. ' '1

Vm Udredelse af Erstatning bliver der ikke Tale:w

Kendelsen er indanket af Sønderborg Byraad, de~'paastaar
Kendelsen ophævet. Byraadet gør gældende, at Træerne,' der undertiden
bevirker en Hævning af Fortovets Kantsten; 'ikke er fredn{n~sværdige.
Byraadet 'agter efterhaanden ved Fældning ~g Nyplantning'at flytte
'rrærække'nlængere tilbage fra Vejbanen, saalede's at 'der kan anlægges
en Cykl'esti'mellem Vejbanen f')gTrærækken. • . 'l

Overfredningsnævnet har den 3.Juli 1948 besigtiget Alleen
og fl1rhandlet med Repræsentanter for Byraa'det. '1gFredningsnævnet.

Overf redningsn:flvnetfinder ikk'e, at Træerne e'r''saa smukke
eller 'ejendo~elige, at der er tilstr~kk~lig Grund 'tiT ~ Henh'lld til

'Naturfredn1ngsl,ven at fnrhindre de af Byraadet paåtænk~~ Ændringer'
, <af den omhandlede Beplantning. ', •J ~"

l'" D'e'n'paankende Fredningsk1end:e'ls'e1
IV:L1, 'derfor "vi~e at ophæve.

~ T 'h 'i . b e s t e m m e s': I • "~ \. , ,
DEm af Fredningsn..evnetfor Sønderborg Amts·r'a1adskredsden 25.

August 1947 afsagte Kendelse vedrørende' Fredning af 'Træerne paa Konge-
vejen i Sønderborg ophæves.

P.().1T.

'Pn1l1 A'I1npl"RP'l1.
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