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FREDNINGSNÆVNET>



t-reaning ,i Fyns amt. t~ 75.00
Lokalitet: Træer i Lindealleen i Nyborg

eKommune: Nyborg

Sogn :Nyborg Reo. nr.: 449-03-02
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Ejer : Offentlig

IArea,

Fredet : FN 13/8-1951'.
Formål : Bevaring af træer.

Indhold :De langs gaden "Lindeall~" i Nyborg på strækningen fra "Landporten"
til hovedvej l (Vestergade) voksende 24 træer på sydsiden og 23
træer på nordsiden, hovedsagelig lindetræer, fredes. Træerne m~
herefter ingensinde fældes, topskæres, undergraves, eller på anden
måde underkastes en behandling, der kan fØre til deres hele eller
delvise undergang.
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REb. NK. /~/d' Ih)6" '/' - l
VJUdskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for SVENDBORG amt.

K e n d e l s e afsagt d.13/S-1951.

År 1951 den 13. august eftermiddag kl. 14 afholdtes
nævnsmøde i Nyborg, hvor der foretoges :

spørgsmål om en fredning af træerne i
Lindealleen , Nyborg.

Der fremlagdes : Ekstraktudskrift af Danmarks naturfredT
ningsforenings skrivelse af 14/7-51.
For nævnet mødte formanden dommer Keiser-Nielsen, det

amtsvalgte medlem, gårdejer A. Keilgaard og for det kommunevalg-
te medlem suppleanten malermester H. Bondesen.

For Nyborg kommune var mødt Borgmester Bjerring, byråds-
medlem !hl, lektor Frimann Jensen, stadsingeniør Adamsen, forsorgs-
sekretær Balle og malermester Herbert Hansen.

For Naturfredningskomiteen var mødt formanden direktør
Holt, fhv. borgmester Andersen og viceskoleinspektør Dons Jensen.

Der afsagdes sålydende

.' K e n d e l s e

De langs gaden II Lindeall~ ti i Nyborg på strækningen
fra II Landporten II til hovedvej l ( Vestergade ) voksende 24 træer
på sydsiden og 23 træer på nordsiden, hovedsagelig lindetræer,
fredes.

Træerne må herefter ingensinde fældes,topskæres, under-
graves eller på anden måde underkastes en behandling, der kan føre
til den hele eller delvise undergang.

Overenskomsten kan ved fredningsnævnets foranstaltning
tinglyses på arealet med prioritet forud for eventuelle pantehæf-

telser og servitutter. Påtaleretten er hos frednings~ævnet for
Svendborg amtsrådskreds.

H. Bondesen. Keiser-Nielsen. A. Keilgaard._.
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FREDNINGSNÆVNET FOR FYN 
 
Nyborg Kommune 
 
 
 
 
 

Afgørelse af 14. november 2022 
 
Dispensation til beskæring af Lindetræer 
 
Nyborg Kommune har ved mail af 2. maj 2022 søgt om dispensation til at topkappe og styne lindeallen på 
matr.nr. 7000dg Nyborg Bygrunde. 
 
Sagsfremstilling 
 
Af ansøgningen fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
Begrundelse for det ansøgte: 
For at sikre levetiden, stabiliteten og sikkerheden omkring de store lindetræer på Lindealléen indstilles det 
fra Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune, at lindetræerne topkappes og efterfølgende plejes ved 
styning, inden nye grene bliver for store/tykke. Fodposen og nedre stamme holdes fri for vandris, som det 
gøres i dag. 
Nyborg Kommune har fået udarbejdet en rapport fra en træspecialist, jævnfør bilag 1, omkring 
lindetræernes nuværende tilstand og forslag til, hvordan levetiden forlænges på lindetræerne, da de er 
dårlig tilredte i dag. 
Træerne viser tegn på at have været stynet/kronereduceret før, men det er ikke blevet gjort i mange år. 
Træerne er blevet så høje og brede nu, at de skygger for hinandens grene. Når grenene skygges, dør de og 
er dermed til fare for færdslen ved nedfald. Samtidig slår grenene mod hinanden i blæsevejr og svækker 
dermed også træet. Ved at beskære træerne ned i en højde på 8 meter minimeres risikoen for uventet brud 
på grene og stammer, som kan være fatale for træernes overlevelse. Det er også denne højde, som træerne 
før har været tilbageskåret til. Der er flere gange før blevet brugt en lift til at fjerne døde grene, der var til 
fare for trafik og færdsel, men denne løsning er ikke holdbar på grund af træernes nuværende tilstand. 
  
Nyborg Kommune arbejder mod at kunne udføre dette indgreb i efteråret 2022, hvor flagermus endnu ikke 
er gået i dvale. De grene og toppe, der skal skæres af, er screenet for hulheder og sprækker. Der er ikke 
tegn på dette. Ved at beskære træerne vil Landporten fremstå tydeligere i landskabet og understøtte 
Nyborgs historiske aspekt og den fortælling, som den har udgjort. 
…” 
 
Vedhæftet ansøgningsmailen er en faglig vurdering af lindealleen fra december 2021 udarbejdet af 
gartneritekniker Svend Andersen, Plantefokus. Af vurderingen fremgår blandt andet følgende: 
 
”… 
Generelt om alleen  
 

Christiansvej 41 
5700 Svendborg 
Tlf. 93 56 40 70 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-18-2022 
Dato: 17. november 2022 



Lindetræerne i alleen er svære at aldersbestemme visuelt, idet deres vækst har været påvirket af beskæring 
tilbage i tiden. Et bud vil være ca. 150 år. 
 
Alleen opleves som en forholdsvis intakt allé, men oplevelsen svækkes af at der stedvis mangler træer og af 
at træerne er uens i størrelse og opbygning. I venstre trærække indgår også et asketræ der skiller sig ud. 
 
Alleens tilstand og afledte overvejelser  
 
Lindetræernes har i mange år haft fritvoksende kroner indtil de fik en lettere ydre tilbageskæring af 
kronerne for ca. 8 år siden (se forsidefoto). Med få undtagelser har genvæksten været pæn og træernes 
trivsel er dermed tilfredsstillende, træalder i betragtning.  
 
Træernes uens stammeopbygninger med en del træer der har flere stammer fra lav højde, tyder dog på, 
med at de kan have været tilbageskåret i ung alder med senere fjernelse af større grene. Dette 
understøttes af synligt råd i stammedelinger på nogle af træerne.  
 
Fire af alleens træer har større råd i stammer der gør dem til potentielle risikotræer. Tidligere tiders 
tilbageskæring og fjernelse af større grene kan desuden have medført skjult råd i stammer på endnu flere 
af træerne, råd der kan være svært at lokalisere. 
 
En umiddelbar anbefaling vil være at fjerne træer med synligt større råd og holde de øvrige træer under 
observation. Ulemper ved metoden er at oplevelsen af alleen svækkes yderligere herved og de 
tilbageværende træer vil blive vindeksponeret yderligere.  
 
Vælges en løbende fjernelse af dårlige træer er det nærliggende af overveje en rullende genplantning med 
nye træer. Med træernes ret tætstående placering i rækkerne vil en rullende genplantning dog efter min 
vurdering være fysisk og etableringsmæssigt meget vanskelig at gennemføre. I omlægningsperioden har 
man hverken en ny eller den gamle allé, og når processen er afsluttet, er der en stor risiko for at stå med en 
uens ’ny’ alle.  
 
Som et alternativ til at fælde dårlige træer nu, er det en mulighed at kronereducere hele alleen kraftigt. 
Med en kraftig vægt- og vindreduktion af alle trækroner bliver det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bevare 
svækkede træer længere så de holder deres plads i rækkerne.  
 
Indskæring af trækroner vil ændre alleens udtryk fra fritvoksende til formet, men metoden medvirker til at 
bibeholde træforløbet i rækkerne længst muligt. Desuden vil både enkelttræer og trærækkerne opleves 
mere ens i størrelse og i frodighed med løv. En kraftig indskæring af trækronerne medfører store sår på 
afskårne grene, hvilket alt andet lige vil være levetidsafkortende for træet, men det skal ses i forhold til at 
metoden kan bevare svækkede træer længere. Træerne vil følges mere ad i deres i forvejen begrænsede 
restlevetid frem mod en lettere gennemførlig total fornyelse når den tid kommer om måske 15-30 år 
 
Metodebeskrivelse 
 
Vælges metoden med løbende fjernelse af risikotræer giver metoden sig selv. Der vil kombineret hermed 
være behov for med års mellemrum at fjerne døde grene i trækronerne på de tilbageværende træer. 
Vælges en kraftig indskæring af træerne med fjernelse af vægt og vindpres så svækkede træer kan bevares 
længere, vil jeg anbefale at skære træer ned i 8-12 meters højde og med sidegrene 1-3 meter fra 
hovedstamme. Overskæringer bør så vidt som muligt ske let på skrå over forgrening (sidegren afkortes 
derefter), dette for at sikre levende bark omkring afskæringen. 
 



Afskæringshøjden behøver ikke at være ens fra træ til træ. Den kan varieres efter stammetykkelser. 
Længder på træernes sidegrene bør tilpasses efter at gøre trærækkernes sider ensartede i forløb på langs 
af trærækkerne. Sidegrenslængder fra stamme vil dermed variere fra ca. 1 op til nær 3 meter.  
 
En kraftig indskæring af trækronerne skal ske i træernes hvileperiode og i pæn tid før normalt udspring. Da 
afskæringerne sker i træernes ydre kronedele vil jeg ikke forvente at der i disse vil være hulheder med plads 
til flagermus eller andre dyr. 
 
Indskæringen vil medføre genvækst ved afskæringerne og med en øget mængde vanris på stammer. 
Træerne vil få et frodigt udtryk af grønne søjler med forgreninger, især fra 2. vækstsæson.  
 
Det anbefales – som nu - at fjerne vanris på stammer så de holdes synlige i ca. 3 m. højde. Træernes 
’fodpuder’ og græs trimmes og evt. forstyrrende opvækst af vedbend og buske fjernes.  
 
Over tid (efter ca. 6-10 år) vurderes det om der er behov for en fornyet indskæring af træernes genvækst af 
hensyn til vindbelastning og til sikring af ensartethed i størrelse af alleens enkelte træer. 
…” 
 
Nyborg Kommune har under besigtigelsen supplerende oplyst, at den ansøgte metode vil sikre, at 

levestederne for beskyttede arter, herunder flagermus, blive bibeholdt og ikke vil blive beskadiget. 

Vedhæftet ansøgningsmailen er ligeledes en mail 27. januar 2021 fra museumsdirektør Erland Porsmose, 
Østfyns Museer til Faaborg-Midtfyn Kommune. Af mailen fremgår blandet andet følgende: 
 
”… 
Jeg tænker, at forslaget med at beskære kraftigt ned til 8-12 meter afhængig af kronen er fornuftigt. Netop 
med lindetræer findes mange eksempler på beskæringer rundt omkring i Norden (Jeg gav Peter Holm en 
kulturhistorisk artikel om fænomenet). På flere af træerne er tydelige spor efter en tidligere 
beskæring/styning. Det giver vel god mening at tage disse spor som retningsgivende, men igen – det har 
træspecialisterne givetvis også en mening om. 
…” 
 

 
Alleen og fredningen er vist med skravering og gul streg. 



 

Fredningen 
 
Nyborg Lindeallé blev fredet ved fredningsnævnets kendelse af 13. august 1952, der har følgende 
bestemmelser: 
 
” De langs gaden ”Lindeallé” i Nyborg på strækningen fra ”Landporten” til hovedvej 1 (Vestergade) 
voksende 24 træer på sydsiden og 23 træer på nordsiden, hovedsagelig lindetræer, fredes. Træerne må 
herefter ingensinde fældes, topskæres, undergraves eller på anden måde underkastes en behandling, der 
kan føre til den hele eller delvise undergang”. 
 
Høring 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg afdeling har den 2. oktober 2022 afgivet følgende høringssvar: 
” DN Nyborg er blevet anmodet om at fremkomme med bemærkninger til Fredningsnævnets protokollat i 
forbindelse med besigtigelsen Linde Allé. 
 
Vi har gennemgået materialet og kan konstatere, at der foreløbigt kun er konstateret 4 potentielle 
risikotræer.  
 
Det er på denne baggrund DN Nyborgs holdning, at det foreløbigt bør være tilstrækkeligt at reducere 
kronerne i de potentielle risikotræer, således at de øvrige træer bevares intakte.” 
 
Dansk Ornitologisk Forening har valgt ikke at udtale sig. 
 
Friluftsrådet har under besigtigelse udtalt, at Friluftsrådet helst så, at det der blev plantet nyt allerede nu. 

Østfyns Museer har under besigtigelsen supplerende udtalt, at museerne bakker op om det ansøgte. 

Der har under sagen været foretaget besigtigelse den 6. september 2022. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Formålet med det ansøgte er at bevare lindealleen, og det må på baggrund af oplysningerne i sagen, 
herunder den faglige vurdering, lægges til grund, at den ansøgte fremgangsmåde er egnet til og ikke går 
længere end nødvendigt for opnå formålet.  
 
Et enigt fredningsnævn finder på denne baggrund, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål men 
netop understøtter det, og at der derfor skal meddeles dispensation. 
 
Som følge af det anførte meddeles dispensation som ansøgt. 
 
Dispensationen er meddelt på vilkår, at det ansøgte skal foretages inden for den periode, der er fastsat i 
bekendtgørelse 2021-03-25 nr. 521 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet 
vildt (nugældende), § 6, stk. 4. 
 
Dispensationen er givet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Under hensyn til det af Nyborg Kommune oplyste er naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 ikke til hinder 
for den meddelte dispensation, ligesom det vurderes, at det ansøgte allerede på grund af afstanden ikke 
skader integriteten af noget Natura 2000 område. Fredningsnævnet har ikke taget stilling til, om 
topkapningen kræver tilladelse efter anden lovgivning.  



 
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. 
 
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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