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forhandlingsprotokpl~ep for

Udskrift
. af

fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds.
111/146.

År 1962 den 27. oktober holdt nævnet, bestående af formanden,
ndommer C.J.Petersen, det amtsrådsvalgte medlem,amtsrådsmedlem Hans

Christiansen,Holballe og det kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen
Jensen, Tangsholm pr. Nordborg, mØde:

Der foretoges:
Fr.3o/l962. MØde i anledning af et af Nordborg kommune indsendt

andragende om fældning af fredede træer i Kastanie-
alle og på Ridepladsen i Nordborg.

Nævnet holdt mØde på kommunekontoret i Nordborg.
Skovrider Holbek var mØdt.
For Nordborg kommune mØdte gade- og vejudvalget ved Aksel Laursen

(formand), Peter Schmidt, Herluf Heiss og JØrgen Kolmos.
Der fremlagde s plan over 4 lindetræer der Ønskes fældet ved Ride-

pladsen og 8 kastanietræer der Ønskes fældet ved Kastaniealle.
De mødte repræsentanter for kommunen anmodede om tilladelse til

yderligere af de på Ridepladsen tiloversblevne træer at fælde hvert
andet træ m stedet for at foretage topskæring.

Skovrider Holbek indstillede at en sådan tilladelse gives, idet
der derved vil opretholdes en kØnnere plads når hvert andet træ fjernes
og der derefter foretages fornØden beskæring af tørre grene på de tilo.
versblevne lindetræer og når Nordborg kommunes gartner fremtidig sØrger
for fornØden beskæring og fjernelse af tØrre grene. løvrigt skal træer-
ne forblive.

Naturfredningsnævnet meddelte herefter den således ansøgte tilladel-
se.

Med hensyn til fjernelsen af de 8 kastanietræer ved Østsiden af
Kastaniealle, erklærede de mØdte repræsentanter for Nordborg kommune,
at kommunen agtede i en græsrabat at plante en række hvidbirk, som
agtedes plantet med ca. 7 m.s mellemrum.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til fældning af de
omhandlede 8 træer på vilkår, at der plantedes hvidbirk i stedet.

Kommunen erklærede, at de ville plante bjergfyr i græsrabatten.
Fredningsnævnet henstiller at den i Kastaniealle anbragte telefon-

boks søges anbragt på et mindre iøjnefaldende sted i nærheden af Kasta-
niealle.

C.J.Petersen. H.Christiansen. Jørg.Jensen.



Udskriftens rigtighed bekræftes.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

:vioataget i
3i<ov- og Naturstyretsen

? ' i' /l~ mg". i ."I •• u. '" .:;

Den 26- august 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 55/93 Ansøgning fra ar~itekt A.M. Exner,
Aarhus, om tilladelse til midlertidigt at
opgrave og deponere 3 kastanietræer evt.
genplantning af nye træer i anledning af
omlægning af Johan Hansens Plads i
Nordborg.

§ 50 - fredede træer -

Der fremlagdes skrivelse af 25.d.m. med 1 bilag fra Plus-kontoret
vi arkitekt A.M. Exner, Aarhus, om omlægning af Johan Hansens
Plads i Nordborg.

I ansøgningen er bl.a. anført:

"I anledning af omlægning af Johan Hansens Plads i Nordborg søges
hermed tilladelse til at opgrave tre fredede kastanietræer og
lægge dem på depot, mens anlægsarbejdet pågår. Ved genplacering
af træerne på samme sted kan der blive tale om, at niveauet på
pladsen forhøjes lidt.

Evt. vil entreprenøren foretække at plante nye kastanietræer i
samme størrelse som de eksisterende. I så fald gives der garanti
på træernes trivsel, hvilket kan være en fordel.

Ideen bag det nye forslag til Johan Hansens Plads er netop at
bevare og forstærke fornemmelsen af kastanietrærækken, således
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suppleres ~stanierækken med endnu to nye tilsvarende træer."

Fredningsnævnets afgørelse:

Nævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslavens § 50
tilladelse til det ansøgte, dog betinget af, at der plantes nye
træer af tilsvarende størrelse med trivselsgaranti, idet der en
stor sandsynlighed for, at opgravede træer, der senere
genplantes, vil gå ud eller være præget af opgravningen, således
at disse træer "stikker af" fra de øvrige træer i rækken.

I medfør af lov om naturbeskyttelse, § 66, bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet ind~ ~~ra dato.

S.A. oustrul)' /ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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J.nr.: 42/2019: Ansøgning fra Sønderborg Kommune om dispensation til at fælde og nyplante 
træer indenfor fredningen (Nordborg Træer) på Johan Hansens Vej, 6430 Nordborg, 
matr.nr. 424 Nordborg. 
 
Fredningsnævnet har den 13. august 2019 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune om di-
spensation til at fælde og nyplante træer indenfor fredningen (Nordborg Træer) på Johan Hansens 
Vej, 6430 Nordborg, matr.nr. 424 Nordborg. 
 
Træerne er fredet. Fredningen har baggrund i en deklaration, som Nordborg byråd pålagde Ride-
pladsen den 4. november 1953. Deklarationen blev herefter godkendt af Fredningsnævnet for Søn-
derborg Amtsrådskreds den 17. marts 1954. 
 
Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Sønderborg Kommune dispensation til det ansøgte på nærmere anførte vilkår som nævnt 
som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Ifølge fredningen er blandt andet følgende træer fredet: 

 
”Den såkaldte slotsalle bestående af kastanjetræer på art.nr. 275 Nordborg ... Af de 10 træer i den øst-
lige række må dog det nordligste træ fældes, idet det generer indkørslen til parkeringspladsen, samt da 
der kun er 9 træer i den vestlige række.” 
 
Ifølge fredningen fredes træerne  
 

”…således, at de ingensinde må fældes, topskæres eller grentoppes uden samråd med den 
tilsynsførende skovrider.  
 
Træerne må ejheller udsættes for en behandling, der kan føre til deres forringelse. 
 
Ved eventuel fældning i alleen eller på Ridepladsen skal såvidt muligt genplantes med træer 
af samme art. 
…” 
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På kortet nedenfor er placeringen af det ansøgte vist med rødt. Fredet areal er vist med skravering.  
 

 
 
 
I 1955 gav Fredningsnævnet tilladelse til, at kastanjetræerne i den vestlige side af alleen blev fjernet 
på grund af trafikale forhold, og fordi der var en formodning om, at træerne var i en dårlig forfat-
ning. 
 
I 1962 gav Fredningsnævnet tilladelse til fjernelse af 8 kastanjetræer i den østlige side af alleen på 
vilkår, at der i stedet blev plantet hvidbirk.   
 
Sønderborg Kommune ønsker nu at fælde de efter det oplyste seks resterende fredede kastanjetræer, 
som indgår i alléen på Johan Hansens Vej og erstatte dem med fem nye lindetræer. Projektet ud-
springer af, at ét af kastanjetræerne på Johan Hansens Vej er dødt og udgør en sikkerhedsrisiko, 
samtidig med at de resterende fem træer er i en meget dårlig tilstand. Træerne er svækkede grundet 
dårlige vækstbetingelser og gentagne påkørsler. Med det ansøgte projekt ønsker Sønderborg Kom-
mune at skabe bedre vækstbetingelser for de nye træer, så alléen i fremtiden kan fremstå med sunde 
og levedygtige træer. 
 
Kommunen har indhentet en udtalelse fra Miljøstyrelsen, der har overtaget tilsynet, der tidligere lå 
hos Skovridderen. 
 
Miljøstyrelsen har udtalt: 
 

”Da der kun står 6 kastanietræer tilbage i en enkelt række er der ikke længere tale om en allé, som ved fred-

ningens ikrafttræden. Hvis Fredningsnævnet opretholder fredningen på de 6 træer har Miljøstyrelsen føl-
gende bemærkninger til fældningen.  
 
De 6 træer står helt omgivet af belægning af henholdsvis asfalt på vejen og brosten på P-pladsen. Miljøstyrel-
sen vurderer, at træerne under disse forhold ikke vil kunne udvikle sig til store, gamle træer. Kommunen har 
oplyst, at de ved udskiftning af træerne vil etablere rodzoneanlæg, der vil kunne give træerne langt bedre 
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vokseforhold. På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at fælde træerne og 
plante nye.  
 
Kommunen har oplyst, at de ønsker at udskifte kastanietræerne med lindetræer p.g.a. problemer med kastani-
eminérmøl. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at kastanieminérmøl vil kunne slå kastanietræerne ihjel. Møllene 
forårsager store brune pletter på bladene, hvilket giver træerne et ret trist udseende. ” 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 24. september 2019 til Sønderborg Kommune, Miljøstyrelsen, 
Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, 
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, Dansk 
Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg anmodet om eventuelle be-
mærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 8. oktober 2019. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har den 6. oktober 2019 oplyst, at der ikke er indvendinger imod 
at træerne fornys igen, hvis de får mulighed for at få udviklet et sundt rodnet. 
 
Sønderborg Kommune har den 8. oktober 2019 oplyst: 
 

”Som en del af projektet etableres rodzoneanlæg, som skal give de nye træer langt bedre vækstfor-

hold. Det er en omkostningstung løsning, som kommunen er indstillet på at benytte. Det er væsent-
ligt for kommune, at træerne i fremtiden også rent visuelt tilfører området noget positivt. Idet heste-
kastanjen i disse år angribes af hestekastanjeminérmøl, har kommunen derfor valgt at ansøge om at 
skifte træart. Selvom kastanjeminérmøl ikke nødvendigvis slår træerne ihjel, forårsager de store 
brune pletter på bladene, hvilket lader træerne fremstå med et trist udseende. Lindetræet (Tilia 
platypylios) er valgt med afsæt i den øvrige bevoksning i det historiske område og fungerer samti-
dig godt som vej-/bytræ, hvilket også er relevant at skelne til med hensyn til træernes placering.” 

 
Fredningsnævnet har indhentet teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der i mail af 3. oktober 2019 har 
oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
ning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter 
reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Det er formålet med fredningen, at de anførte træer i Nordborg skulle bevares, og at der ved eventuel 
fældning så vidt muligt skal ske genplantning. Der er igennem tiden som anført blevet givet tilladelse 
til fældning af nogle af træerne, uden at der er sket genplantning, således at der nu kun står 6 kastan-
jetræer tilbage i en enkelt række. Som anført af Miljøstyrelsen er der herefter ikke længere tale om 
en allé som ved fredningens ikrafttræden. Sønderborg Kommune bør som følge heraf overveje, om 
fredningen helt eller delvist bør søges ophævet. Fredningsnævnet finder imidlertid ikke grundlag for 
i denne sag at lægge til grund, at fredningen helt har mistet sin betydning, hvorfor der skal tages 
stilling til den konkrete ansøgning.  
 
Det lægges på baggrund af oplysningerne i sagen til grund, at det vil være hensigtsmæssigt at fælde 
de eksisterende 6 kastanjetræer med henblik på, at der kan etableres et bedre rodnet til de nye træer, 
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der skal plantes. På baggrund af Miljøstyrelsens udtalelse og da der ifølge fredningsbestemmelserne 
så vidt muligt skal plantes træer af samme art, ved en eventuel fældning meddeler Fredningsnævnet 
dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 på vilkår  
 
at der sker genplantning af de kastanjetræer, der fældes, med nye kastanjetræer. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
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Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 21. oktober 2019 

 
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk og giad@sonderborg.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  

mailto:post@sonderborg.dk
mailto:giad@sonderborg.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
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Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
 

mailto:soenderborg@dn.dk
mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:soenderborg@dof.dk
mailto:jorn.vinther.sorensen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
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