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Lokalitet: Træer i "Prices have"
e )

Kommune: Fåborg

Sogn Diernæs Reg. nr.: 431-03-01
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FN 14/11-1950

Bevaring af træer.

De i og i umiddelbar nærhed af skellet mellem skoven "prices ha-
ve" og ejendommen matr. nr. 2!! Kaleko b~ stående træer fredes,således at de ingensinde må fældes og salede~ at beskæring, navn-
lig' af de grene, der rager ud over matr. nr. 2!, kun må foretages I

med fredningsnævnets samtykke. Træerne må ikke ved gravning eller
på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til deres
ødelæggelse.
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U D S K R I F T
af

OVEhFREDNINGS~ÆVNETS KENDELSESPhOTOKOL.

I

t Aar 1950, den 14. november, afsagde overfredningsn~vnet paa grund-
lag af skriftlig og mundtlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 933/49 vedrørende fredning af nogle træer i Prices Have ved_
Faaborg.

Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 13. Goptember 1949 af-
sagte kendelse ~r saalydende:

"Ved skrivelse af 13. april 1948 har naturfredningskomiteen for
Faaborg og omegn under Danmarks naturfredningsforening rettet henvendel-
se til n::evnetom eventuelt at gennemføre en fredning af nogle trBer i
skoven "PricGs have" ved l!'aaborg,idet der forelaa mulighed for at
træerne ville blive beskaaret paa en skønhedsforringende maade.

Nævnet foretog efter den givne anledning en besigtir;elsEJaf træerne.
t _Disse vokser i eller i umiddelbar nærhed af skellet mellem skoven "Pri-

ces have" matr. nr. 3a, 3b og l5e af Kaleko, Diern-.:essogn, der tilhører
Faaborg kommune, og ejendommen matr. nr. 2a af Kaleko by, Diernæs sogn,
der tilhører frøken Kristiane Andersen. Størstedelon af t!,::p.erneer ege-
træer, hvoraf særligt 6 udmærker sir.;ved en anselig størI'dlse, medens
resten navnlig er elmetræer og smu.akrat.

Under panberaabelse af, at træerne i hegnet skygger for hendes
grund, har fornævnte frøken Anderson paastaaet sig tilkendt en erstat-

" ning paa 2000 kr. Hun har i saa henseende nærmere anført, at der af
:ehendes arealer bliver et mindr8udbytte af markafgrøde paa ~8 kr. aarlig

og et mindreudbytte af haveBag8I' paa 61 "_ "
trsp. 109 kr.



trsp.
~orhos der ved dryp fra træernes

lOg kr.

grene paa hendes ejendoms straatag,
foraarsages en aarlig skade paa 16 "

r alt aarlig 125 kr.
Endvidere har hun anført, at skaden paa hendes ejendom i den tidli-

gere ejeT af "Prices have", Holstenshus gods's tid blev vederlagt hende
ved at der gratis leveredes hende en del risbrænde.

Ejeren af llPriceshave", Faaborg kommune, har ikke gjort erstatnint,s-
t, krav gældende.

tt Nævnet finder, at en fredning af de i sugen omhandlede træer bør
foretages for at skovbrynet, der findes at være af stor skønhedsværdi,
ikke skal være udsat for at blive forringet ved en for stærk kapning
af grene.

Erstatningen til frøken Kristiane Andersen findes, da den af hende
foretagne beregning forekommer nævnet noget for høj, passende at kunne
ansættes til 1500 kr., der udredes med halvdelen af statskassen og halv-
delen af amtsfonden.t1

N~vnet bestemmer herefter følgende:
"De i og i umiddelbar nærhed af skellet mellem skoven t1priceshave"

~ ttmatr• nr. 3a, 3b og 15e Kaleko by, Diernæs sogn, og ejendommen matr. nr.
2a Kaleko by, Diern~s sogn staaende træer fredes, saaledes at de ingen-
sinde maa fældes og saaledes D,tbeskæring, navnlig af de grene, der rager
ud over matr. nro- 2a, kun maa foretages med fredningsnævnets samtykke.
Træerne maa ikke ved gravning eller paa anden mande udsættes for en be-
handling, der kan føre til deres ødelæggelse.

r erstatning tillægges der ejeren af ejendommen matr. nr. 2a Kale-
ko by, Diernæs sogn, 1500 kr., der udredes med halvdelen af statskassen
og halvdelen af amtsfonden.

~ Paataleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amtsraadskreds.
Kendelsen tinglyses ved nævnets foranstaltning pan de i sagen om-

handlede ejendomme."



Sagen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk. forolagt
_ overfrcdnintjsnævnet, som den 5. juLi 1():")0 har bc:siGti.D8tptodet og for-

handlet med de i sagen interossorede.
Det fastsloges, at kendelsen kun vedrører træerne og ikke under-

skoven (krat). Overfr8dningsnævnut tiltraadte endvidere et af frk.
Kri stiD.ne Andersen fremsat krav om ren tor af ersta tnin~ssummen 4% p. Cl.

fra fredningskendelsens dato at r~gne. Overfredningsn'l)vn(~tfandt ende-
t lig, at Faaborg købstadkommune bør ai'hollle500 kr. af el"st:J.tningsud-

giften, hvilket Faabor~ byraad i sit møde den 13. 8~pt~mber 1950 har
tiltraadt.

Da overfrednin@;sn(DVllstiøvY'igt kan til tr::ededt·t i kGndelsen anføT--
te, vil denne være at stadfæste mod de Af det fDranst~a~nde følgende
lmdringer.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af fredningsn'f)vnet for Svendborg amt don 13. september 1949

afsagte kendelse vedrørende fredning af nogle træer i Prices Have ved
Faaborg stadfæstes med de af det foruhstaacndo følgende ændringer.

I erstatning tillJ3gges der frk. Kristiane Andersen, Prices Have,
t 1500 kr. mod renter 4% p.a. fra den 13. september 1950 at regne, ind-

til betaling sker.
Af erstatningsudgiften udredes 500 kr. af Faabore byraud, medens

resten afholdes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Svendbore
amtsfond.

Udskriftons rigtighed
bek:r'13{:tes.
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f0rhandlingspr.1t0kf)11en f'lr naturfredningsnævnet for Svendbnrg
amtsrådskreds.

Ar 1949 den 13.september fnret0g nævnet, beklædt i ff)rmandens
fnrfald af suppleanten, cst. d0mmer J. Hvass, sagen;

7/1948 Spørgsmål nm fredning af n 19le træer i
"Prices have" ved F~blrg.

i sagen afsagdes en sålydende

1

41

•
~ Fåbf)rg ng 0megn under Danmarks naturfredningsf1rening rettet henvendelse

til nævnet om eventuelt at gennemføre en fredning af nf)gle træer
i sk'wen "Prices have" ved Fåborg, idet der f 'relå mulighed fnr at
træerne ville blive beskåret på en skønhedsforringende måde.

Nævnet fnretog efter den givne anledning en besigtigelse af træer-
ne. Disse v(')kseri eller i umiddelbar ~~rhed af skellet mellem
sk 'ven "Prices have", der tilhører Fåb0rg kommune ng ejend'lmmen matr.
nr. 2a af Kalebf) by, Diernæs s,gn, der tilhører frøken Kristiane
Andersen. Størstedelen af træerne er egetræer, hv~raf s~rligt 6 ud-
mærker sig ved en anselig størr21se, medens resten navnlig er elme-

I~træer ng småkrat.
I Under påberåbelse af, at træ~rne i hegnet skygger for hendes

grund, har f0rnævnte frøken Andersen påstået sig tilkendt en erstat-
ning på 2000 kr. Hun har i så henseende nærmere anført, at der af

ttbendes arealer bliver et mindreudbytte af markafgrøde på 48 kr. årlig
ng et mindreudbytte af havesager på 61-

årlig, hvnrhos der ved dryp fra træernes grene på
hendes ejendoms stråtag, fnrårsages en årlig skade

ClTEQGT \ oP1\..} AF l4/ll tot S O

K e n d e l s e;
Ved skrivelse af 13.april 1948 har naturfredningskomiteen for

på 16-
ialt årlig 125 kr.

Endvidere har hun anført, at skaden på hendes ejendom i den
tidligere ejer af "prices have", Hl')lstenshus gods's tid blev vederlagt
hende ved at der gratis leveredes hende en del risbrænde.

_ Ejeren afllPrices have II , Fåb0rg knmmune, har ikke gj'1rt erstat-
ningskrav gældende.

Nævnet finder, at en fredning af de i sagen nmhandlede træer bør
f0retages for at 8k~brynet, der findes at være af st0r skønhedsværdi,
; kke skal være udsat for ;:3t hl; ye fore; nget ved en f'r stærk kannin,g _
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delen af statskassen ogansættes til 15()(j kr., der udredes

halvdelen af amtsfnnden.
Thi bestemmes;

De i og i umiddelbar nærhed af kellet mellem skf)ven "prices
have", Diernæs s'1gn r'Jgejend0mmen tr.nr. 2a Kalebo by, Diernæs
sogn stående træer fredes, sålede at de ingensinde må fældes og så-
ledes at beskæring, navnlig af d grene, der rager ud over matr.nr.
2a, kun må f~I'etages med frednOngsnÆvnets samtykke. Træerne må ikke ved gra
gravning eller på anden måde dsættes for en behandling, der kan føre
til deres ødelæggelse.

I erstatning tillægg der ejeren af ejend'"')mmenmatr.nr. 2a
Kalebn by, Diernæs s'1gn l 00 kr., der udredes med halvdelen af stats- a..\kassen og halvdelen af a tsfnnden. ~'

Påtaleretten til f0r Svendb~rg amtsråds- ..
kreds.

Aa')
~'KendeJsen tin

0mhandlede ejendn
ved nævnets fnranstaltning på de i sagen

Hans A.Hansen A.Keilgaard.

t
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
 
 
 
 

Formandsafgørelse af 17. juni 2022 
 
Dispensation til fældning af et egetræ 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har ved mail af 2. februar 2022 søgt om dispensation til at fælde et træ på 
matr. 3a Kaleko By, Diernæs på adressen Prices Havevej 39, 5600 Faaborg. 
 
Denne afgørelse er truffet på skriftligt grundlag som en formandsbeslutning i henhold til 
forretningsordenens § 10, stk. 5. 
 
Sagsfremstilling 
 
Ansøgeren har i ansøgningsmailen der er vedhæftet fotos af det pågældende træ blandet andet oplyst: 
 
”… 
I henhold til fredning afgørelse reg. Nr. 01234.00 vedr. Prices Have, ansøges der hermed om dispensation til 
fældning af egetræ omfattet af fredningen. 
  
Adresse: Prices Havevej 39, 5600 Faaborg. 
  
Af fredningen fremgår at egetræerne omfattet af fredningen, ikke må fældes uden fredningsnævnets 
tilladelse. 
  
Egetræet står tæt på skel mellem kommunens skovområde og privat ejendom. Træet har omkring roden 
synlige svampelegemer af en art af vednedbrydende porresvamp. Kronen viser tydelige tegn på svækkelse, 
med mange døde grene. Se vedlagt billeder. Træet er ca. 100-120 cm. Diameter i brysthøjde. Og ca. 20-25 
meter højt.   
  
Træet står på kommunens areal, tæt på skel mellem matr. nr. 2a Kaleko By, Diernæs og matr. nr. 3a Kaleko 
By, Diernæs, ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Træet står ca. 10 meter fra meget benyttet offentlig sti, og 
ca. 15 meter fra beboelsesejendom. Se markeret på vedlagte kort. 
  
Beboerne i matr. nr. 2a Kalekoby, Diernæs, har henvendt sig til kommunen da træet med sin størrelse og 
placering, sandsynligvis vil ramme huset, hvis det uheldigvis viste sig at være så svækket, at træet ville 
vælte. 
  
Af sikkerhedsmæssige årsager ønsker kommunen at imødekomme borgerens ønske om at fælde træet. 
Træet er en del af en trærække i skel, og fældning af træet vil derfor ikke være et dominerende indgreb i 
forholdt til områdets udtryk. 
  

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-5-2022 
Dato: 19. juni 2022 



I henhold til kommunens ønske om at efterlade dødt ved i skoven, fældes træet og der efterlades en 
højstub på mellem 5-8 meter, størstedelen af øvrige stammer og grene efterlades i skovbunden til naturlig 
forfald. 
…” 
 
Kommune har ved mail af 30. maj 2022 eftersendt fotos af trærækken. 
 

 
På kortet er den omtrentlige placering af træet vist med en blå prik og den omtrentlige placering af fredningen er vist 
med stiplet linje, idet bemærkes at der ses at være fejl i kortet vedhæftet fredningskendelsen. 

 
Fredningen 
 
Området blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 14. november 1950. Fredningen har følgende 
bestemmelser af betydning for sagen: 
 
"De i og i umiddelbar nærhed af skellet mellem skoven ”Prices have" matr. nr. 3a, 3b og 15e Kaleko by, 
Diernæs sogn, og ejendommen matr. nr. 2a Kaleko by, Diernæs sogn staaende træer fredes, saaledes at de 
ingensinde maa fældes og saaledes at beskæring, navnlig af de grene, der rager ud over matr. nr. 2a, kun 
maa foretages med fredningsnævnets samtykke. Træerne maa ikke ved gravning eller paa anden maade 
udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse. 
…” 
 
Høring 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune har som tilsynsmyndighed udtalt følgende: 
 
”… 
Området ligger ca. 2,8 km fra det nærmeste Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker. Det vurderes 
ikke at fældning af træet vil påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde. 
  
Prices Have samt de nærmeste omgivelser rummer bestande af følgende Bilag IV arter: Markfirben, 
vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og dværgflagermus. Heraf benytter 
følgende arter hulheder i gamle træer som raste- og yngleområde: vandflagermus, brunflagermus og 
dværgflagermus. 



  
I Prices have er der mange gamle ege samt en del gamle ask m.m. Der er således rigeligt med yngle- og 
rastelokaliteter i skoven. Fjernelse af en enkelt eg vurderes derfor ikke at skade bestande af flagermus. Det 
forudsættes dog at fældning af træet ikke sker i yngleperioden eller om vinteren hvor flagermus sover 
vintersøvn i træerne. 
  
Såfremt træet fældes i perioden fra den 1. september til 1. november, vurderes det således ikke at påvirke 
bestande af flagermus. 
…” 
 
Danmarks naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet har valgt ikke at udtale sig. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Denne afgørelse træffes som en formandsbeslutning, da det ansøgte, således som det er beskrevet, 
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, jf. forretningsordenens § 10, stk. 
5. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste om træet, hvilket støttes af de fremsendte 
fotos, må det lægges til grund, at træet udgør en umiddelbar og uacceptabel risiko for ejeren af matr.nr. 2a 
Kaleko By, Diernæs. 
 
På denne baggrund, herunder sagens hastende karakter, og da en fældning af træet skønnes at være af 
underordnet betydning i forhold til fredningen, herunder henset til antallet og størrelsen af øvrige træer i 
skellet, finder formanden, at der skal meddeles dispensation til fældningen af træet. 
 
Dispensationen er givet på vilkår af, at træet fældes i perioden fra den 1. september til den 1. november. 
 
Under hensyn til det af Faaborg-Midtfyn Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke 
til hinder for den meddelte dispensation ligesom det vurderes, at det ansøgte ikke skader integriteten af de 
nærmest liggende Natura 2000 områder, nr. 122 (Habitatnr. 106) Store Øresø, Sortesø og Iglesø og nr. 240 
(Habitatnr. 240) Svanninge Bakker. 
 
Denne dispensation meddeler alene tilladelse i forhold til fredningen, og dækker således andre mulige 
tilladelser efter anden lovgivning, herunder artsfredningsbekendtgørelsen.  
 
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 https://kpo.naevneneshus.dk, hvor der også er 
nærmere vejledning i klageproceduren, se https://naevneneshus.dk. 

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. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være 
afsluttet. 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


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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