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FREDEDE AREALER
Kommune: Christiansfeld Ejerlav: Christiansfeld Matr.nr.: 166

lokalitet: Kirkegårdsalle i Christlansfeld.

J.nr.: 8-70-51-1-509-2/80 F.N. j.nr.: 37/1950 O.F.N.J.nr.:

F.P.U.j.nr.:
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AeplOduceret af Sønderjyllands AmtsrAd med tilladelse (A400/76) af Geodætisk Institut

•

Kort nr.: 1212 IV NØ

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato :

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: Byzone
Form~: At bevare kirkegårdsalleen i sin nuværende

tilstand.

12.3.1951

Skala: 1:25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

20.11.1980

Ejerforhold.. Brødremenigheden i Chr is-
tiansf. id

Påtaleret: Frednir gsnævn !t

Diverse:

Indhold'
K1rkegårdsalleen må ikke gennemskæres af gatle- eller vejanlæg. L1ndetræErne (4 \ stk.)
må ikke fældes, topskæres eller undergraves eller på anden måde udsætte~ for E I behand-
11ng, der kan medfØre træernes ødelæggelse l~ller beskadigelse. Almindelig fagrr ssig
beskæring må dog finde sted.
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REG. NR. /.1"00 / 'h
I '/- \,.)U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for HADERSLEV amt.

K e n d e l s e. af 12/3 1951.

F.37/1950. Fredninp, af forskellige arealer i
Christiansfeld under Brød~emenighedE

Efter forhandling mellem Det særlige bygnings syn og
fredninr,snævnet for Haderslev amtsriidskreds er der re,jst spørrs-
mål om fredning af nogle arealer i Christiansfeld hørende under
Brødremenigheden i Christiansfeld.

De på~ælaende arealer er
l. Kirkegaardsalleen fra Museumsgade til Brødremenighedens kirke-

gaard, parcel 287/138 af ejendommen art.nr. 166 af Christians-
.'feld flække,

~ II. Søstrehushaven, parcel 23 af ejendommen art.nr. 42 af Christi-
ansfeld flække~ad;Jomfrulunden,parcel 301/14 åf ejd.art.nr.127
aj Christiansfeld flække, og ,

III. Enkehushaven, parcel 439/21 af ejendommen art.nr. 127 af
Christiansfeld flække.

Under et af fredningsnævnet afholdt beSigtigelSeS-o~orhE
lingsmøde, hvortil ejerne af de anførte arealer og andre i disse
berettigede har været indvarslet i medfør af naturfredningslovens
§ 10, er der ikke fremsat nop;cn indsigelse mod den foreslåede fred-
nin~ eller rejGt nor,et erstatningskrav for det tilfælde, at fred-'
ninfen gennemføres.

Byrådet for Christiansfeld og Det særlige Bygningssyn
har anbefalet, at den foreslåede fredning i det hele gennemføres,

, ) c1t)idet det forsåvidt angår kirkegårdsalleen er blevet fremhævet,at
denne på hver side er beplffi1tetmed 24 smuk~e og karakteristiske
lindetræer, som antages at være ca. 150 år gamle, og vedrørende
de nævnte haver samt Jomfrulunden er anført hensynet til at beva-
re helheden af disse arealer og de dertil stødende gamle bygnin-
ger, som er undergivet bygnin~sfrednine.

Forsåvidt angår de under II og III betegnede havearea-
ler og derunder Jomfrulunden finder et flertal af fredningsnæv-
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nets medlemmer efter den foretagne besigtigelse, at disse arealer
ikke opfylder betingelserne ifølge naturfrednin~slovens § l for at
blive undergivet fredning efter denne lov, og det fremsatte forslag
om frednine kan derfor ikke tages til følge med hensyn til ~isse are-
aler.

Et medlem af fredningsnævnet er derimod af den opfat-
telse, at de nævnte haver og Jomfrulunden er af en sådan værdi for
helheden i forbindelse med de nævnte byeninger, at disse arealer bør
undergives fredning efter naturfredningsloven.

Hvad anGår den under I nævnte kirkeeårdsall~ er næv-
net enigt i at finde, at dette område på grund af de ommeldte træers
skøWled og ejendommelighed i forbindelse med den tilstødende kirke
gård og omgivelserne iøvrigt er af så væsentlig bety~ning for alnen-
heden, at dette område bør undergives fredning i medfør af fornævnte
lovs § 13,jfr. § l. ~

Om denne fredning af kirkegårdsall~en, parcel 287/138,
kortblad 7 af kortdistrikt Tyrstrup, art. nr. 166 af Christiansfeld
flække, indført i tingbogen for Christiansfeld bd. II. bl. '55,bestemmes,
at kirkegaardsall~en på strækningen fra Museumsgade i Christiansfeld
til Brødremenighedens kirkegaard skal bevares i sin nuværende til- -'l

stand 'og ikke må gennemskæres af gade-eller vejanlæg, samt at de om-
meldte 48 gamle lindetræer langs all~en skal bevares under tilsyn af

)

den tilsynsførende skovrider således, at de ikke uden dertil af fred-
ningsnævnet for Haderslevamtsrådskreds i hvert enkelt tilfælde med-
delt tilladelse må fældes eller topskæres, ligesom de ej heller må
undergraves eller på anden måde udsættes direkte eller indirekte for
en behandling, der kan føre til træernes ødelæg~else eller beskadi-
gelse. Den tilsynsførende skovrider skal dog være beføjet ~il at
foretaGe almindelig forstlig udtynding af træerne.

For fredningen ydes der ikke no~en erstatning.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Haderslev amts-

rådskreds.
T h i b e s t e m m e s :

som foran anført.
Kirkegårdsall~en i Christiansfeld vil være at frede

Begæringen om fredninr, af de fornævnte øvrige arealer



under Brødremenigheden i Christiansfeld kan ikke tages til følge.

Gunhard Nielsen. Th.P. Nielsen. J. Madsen.
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