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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for SVENDBORG amt.

År 1950, den 28. februar foretog nævnet på tingstedet i
Nyborg, beklædt af formanden, dommer Keiser-Nielsen, Nyborg, sagen

OpH'*'Vii, Spørgsmål om fredning af nogleV/ OPN K træer ved Lundevej i Svendborg.
~ Der fremlagdes og afsagdes en af nævnets medlemmer underskre-

vet sålydende
K e n d e 1 s e •

Ved skrivelse af 5/9 1949 har Danmarks Naturfredningsfore-
ning gennem lokalkomiteen for Svendborg fremsat begæring om fredning
af et på ejendommen matr.nr. 725 af Svendborg købsta~s.~ygrunde,til-
hfl.!rendefru Inger Nygaard Poulsen f. Mortensen, voksende ægte Kastan-

•jetræ, og to, på matr.nr. 727 smst., tilhørende den biskoppelige Me-
thodistkirke, voksende træer. Det anføres, at kastanjetræet er af stor

.
skønhedsværdi , og at det, sammen med de andre træer, d'anner et meget

smukt vejbillede.
Nævnet foretog i sagens anledning besigtigelse af træer-

ne den 22.oktober 1949 under hvilken der blev 1n~gået en frivillig
overenskomst om fredning af de to sidstnævnte træer. under forhandlin-,
gen inddroges tillige et spørgsmål om fredning af et tulipantræ ( Lirio.
dendron ) på fornævnte matr.nr. 725 og et akacietræ på ejendommen
måtr.nr.723 Svendborg købstads bygrunde tilhørende fru Maren Sophie
Poulsen f. Henriksen.

Fru Inger Poulsen har under sagen erklæret sig villig til

at indgå på en fredning af de på hendes ejendom stående, to træer uden
erstatning.Derimod har fru Maren Sophie Poulsen protesteret mod gen-
nemførelse af fredningen forsåvidt hendes ejendo~ angår, idet hun dog
ha~ udtalt, at hun ikke nærer noget aktuelt ønske om at fælde træet.

, Endvidere har naboen til de to ejendomme, ejeren af matr.
nr.724 af Svendborg købstads bygrunde, fru A.C. Anderskou, proteste-
ret m~ fredningens gennemførelse. Hun har principalt påstået sagen



afvist fra nævnet under henvisning til, at fredningens gennemførel-
• se ikke har væsentlig betydning for almenheden, subsidiært ned-

lagt påstand på, at fredningen nægtes fremme, mest subsidiært på,
at den kun gennemføres mod udredelse af en erstatning på 1500 kr.
Hun har til støtte for sine påstande navnlig anført, at træernes

, .....'t~·,""",.". J; ~~ l..l! ft ~
rødder og grene i betydelig grad,:'gå:k":fh~v~)J'ft~~u:~s~~~_om, så-
ledes at der ikke kan gro noget ~lr træ~~,;:,n '~d~,~~l et... ~ far·".~ '\;il
staki t rådner. .

Erstatningens størrelse beregnes således :
Arbejdsløn til rengøreIse af løvfald, beskæring af

træerne samt vedligeholdelse af hegn og låge m.v., aarlig ~
50 kr. i 20 aar •••• _•••••••.••••••••••••••••.•••••••••.• 1.000 kr.
erstatning for værdiforringelse af jorden i forhavei!<...... 500 II

idet der intet kan vokse under træerne. 1.500 kr.
Efter ~et foreliggende fi~der nævnet ikke at ville gen-

nemføre en fredning af akacietræe:t på fru Maren Sophie Poulsens ejen-
dom mod hendes vilje. Ejheller findes tulipantræet på fru Inger Poul-
sens ejendom at være af s,ådan værdi, at en frødning 'findes at bur-
de gennemføres. Derimod findes kastanjetræet at være af en saadan ~
betydning, at en fredning bør foretages. Dette ~ræ fredes herefter
således, at det dngensinde må fældes, ligesom der ejheller må fore-

/
{

.......tages gravninger eller andre foranstaltninger i dets nærhed, der k \
skade det eller føre til dets ødelæggelse. Beskæring og kapning af
grene må, bortset fra almindelig vedligeholdelse,kun finde sted med
samtykke af fredningsnævnet.

For de fra træet hidrørende ulemper med hensyn til dryp,
skygge og rødder tillægges der ejeren af ejendommen matr.nr. 724,
Svendborg købstads bygrunde, der ved fredningen afskmres fra at få
rådet bod på ulemperne, en erstatning, der findes at kunne ansættes
til 200,00 kr.

Nærværende kendelse vil ved fredningsnævnets foranstalt-
ning være at tinglyse på ejendommene matr.nr.724 og 725 af Svend-

.' .borg købstads bygrunde med prioritet forud for de på ejendommene hvi-
lende byrder og hæftelser.Påtåleberettiget er fredningsnævnet for
Svendborg amtsrådskreds.

T h i b e s t e m m e s



Det foran nævnte på ejendommen matr.nr. 725 af Svendborg
købstads bygrunde voksende ægte kastanjetræ fredes, som foran nær-
mere bestemt. I erstatning tillægges der ejeren af matr.nr. 724 smst.
200,00 Kr., der udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen
af Svendborg kommunes kasse.,

sign. Keiser-Nielsen. A. Keilgaard. Carl Olsen.
/ J.Hv.
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Aar 1950, den 25. oktober, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag
~af skriftlig og mundtlig votering følgende

kendelse
~,i sagen nr. 979/50 vedrørende fredning af et kastanjetræ paa matr. nr.

725 af Svendborg købstads bygrunde.
y I den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 28. februar 1950

afsagte kendelse hedder det:
"Ved skrivelse af 5/9 1949 har Danmarks Naturfredningsforening gen-

nem lokalkomiteen for Svendborg fremsat begæring om fredning af et paa
ejendommen matr. nr. 725 af Svendborg købstads bygrunde, tilhørende fru
Inger Nygaard Poulsen, f. Mortensen, voksende ægte kastanjetræ, og to

~.p~a matr. nr. 727 smstds., tilhørende den biskoppelige Methodistkirke,
voksende træer. Det anføres, at kastanjetræet e; af stor skønhedsværdi.

tt og at det, sammen med de andre træer, danner et meget smukt vejbillede.
4t Nævnet foretog i sagens anledning besigtigelse af træerne den 22.

oktober 1949, under hvilken der blev indgaaet en frivillig overenskomst
om fredning af de to sidstnævnte træer. Under forhandlingen inddrages
tillige et spørgsmaal om fredning af et tulipantræ (Liriodendron) paa
fornævnte matr. nr. 725 og et akacietræ pas ejendommen matr. nr. 723
Svendborg købstads bygrunde tilhørende fru Maren Sophie Poulsen, f. Hen-
riksen.

Fru Inger Poulsen har under sagen· erklæret sig villig til at ind-
gaa pas en fredning af de pas hendes ejendom staaende to træer uden er-

tt statning. Derimod har fru Maren Sophie Poulsen protesteret mod gennemfø-
relse af fredningen forsaavidt hendes ejendom angaar, idet hun dog har
udtalt, at h ~ ikke nærer noget aktuelt ønske om at fælde træet. Endvl-
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tf dere har naboen til de to ejendomme, ejeren af matr. nr. 724 af Svendborg
købstads bygrunde, fru A. C. Anderskou, protesteret mod fredningens gen-
nemførelse. Hun har principalt paastaaet sagen afvist fra nævnet under
henvisning til, at fredningens gennemførelse ikke har væsentlig betyd-
ning for almenheden, subsidiært nedlagt paastand paa, at fredningen
nægtes fremme, mest subsidiært paa, at den kun gennemføres mod udredelse
af en erstatning paa 1500 kr. Hun har til støtte for sine paaetande navn-

·4tlig anført, at træernes rødder og grene i betydelig grad gaar ind over
hendes ejendom, saaledes at der ikke kan gro noget under træerne og saa-

~ledes, at et stakit raadner.
Erstatningens størrelse beregnes saaledes:
Arbejdsløn til rengøreIse af løvfald, beskæring af træerne samt
vedligeholdelse af hegn og laage m.v., aarlig 50 kr. 1 20 aar •••

1000 kr.••••••••• ••• • •
erstatning for værdiforringelse af jorden i forhaven,
idet der intet kan vokse under træerne •••••••••••••••• 500 II

1.500 kr.

el
fredning af akacietræet paa fru Maren Sophie PC.llsens ejendom mod hendes

Efter det foreliggende finder nævnet ikke at ville gennemføre en

tt vilje. Ejheller findes tulipantræet paa fru Inger Poulsens ejendom at
~ være af en saadan værdi. at en fredning findes at burde gennemføres.

Derimod findes kastanjetræet at være af en saadan betydning, at en fred-
ning bør foretages. Dette træ fredes herefter saaledes, at det ingensinde
maa fældes, ligesom der ejheller maa foretages gravninger eller andre
foranstaltninger i dets nærhed, der kan skade det eller føre til dets
ødelæggelse. Beskæring og kapning af grene maa, borset fra almindelig
vedligeholdelse, kun finde sted med samtykke af fredningsnævnet.

For de fra træet hidrørende ulemper med hensyn til dryp, skygge
og rødder ti11ægges der ejeren af ejendommen matr. nr. 724, Svendborg

tt købstads bygrunde, der ved fredningen afskæres fra at faa raadet bo4

paa ulemperne. en erstatning, der findes at kunne ansættes til 200,00 kr.
Nærværende kendelse vil ved fredningsnævnets foranstaltning væ~e



- - - -- --------
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ttat tinglyse paa ejendomme~matr. nr. 724 og 725 af Svendborg købstads
bygrunde med prioritet forud for de paa ejendommen hvilende byrder og
hæftelser. Paataleberettiget er fredningsn~vnet for Svendborg amtsraads-
kreds.

Konklusionen er saalydende~
"Det foran nævnte paa ejendommen matr ..nI'" 725 af Svendborg købstads

bygrunde voksende ægte kastanjetræ fredes som foran nærmere bestemt. I
1Ilrstatning tillægges der ejeren af matro nr. 724 smstds. 200,00 kr., der

udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen ~f Svendborg kommunes
tass0.11

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af fru A.C. Anderskou,
som principalt har paastaaet fredningen hævet, subsidiært den hende til-
kendte erstatning forhøjet til 1500 kr.

Overfredningsnævnet har den 3. juli 1950 besigtiget stedet og for~
handlet med den ankende og andre i sagen interesserede.

Overfredningsnævnet finder ikke, at det omhandlede kastanjetr~ er
saa smukt eller ejendommeligt, at der er tilstrækkelig begrundelse for
at frede det, hvorfor fredningsnævnets kendelse vil være at ophæve.e T h i b e s t e m m e s :

tt Den af fredningsnævnet for Svendborg amt den 28. februar 1950
tllnfsagte kendelse vedrørende fredning af et kastanjetræ paa matr. nr. 725

af Svendborg købstads bygrunde ophæves.

Udskriftenn rigtighed
bekræft

/~
overfrednjngsnæ~s sekretær
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