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År 1960, elen '7. maj, a1'3':-L6.1eoverfrednin[snavnet p:J grund-

lag af mundtlig og skriftlig votering følt!.cmrje
k e n r,l e l s e

i sagen nr. 1356/59 vedre,lende fældtling af alleen ved den syd-
lige indkørsel til Sorc ad Banevej .

Den 24. cGp_te)ll.D_SL..!2~!~blev der af fredning8nævr ...et for
Sorø amt truffet I::n 2;~11ydende beslutning:

"I anledning af et p&tænkt projekt om rf;Gulering af den
sydlige indkørsel til Sorø k0tstad ad den s8kaldte Ban8vej har
Sor~ amtsr~d og tyr8det i Sorø dnmodet om 8n udt~lelse fra
f I'edningsll<r,VDE::t unu c ro hen vi sning til, a t de t i folte pro j ektet
er ~ludvendigt [J.t tæl de en væsentlig dul af den gWI:le, smukke
ulle 0:1' cu. 100 8.r e;am18 lindetræer, der 1-::r011ser SiJens 'bred.

Der har været <:tfholdt 2 møder pÅ. åstedet m r:J cl ("1e:: interesRE::-

rede.
Da det efter det oplyste m~ antages, at un r018v~rlig amlæg-

nins af IT0jen ikl'.:~; vll kunn G sk e mG d bi oeho ld elSE:: ed ::ill 8>2n,

og da dGt m8 antc!gE:5, at der gennem det ptltænkt,J vGjprojekt vjl
l)live skabt nye sk0nhedsværdier, ji'I'. den nylig gennemførte

regulol'ine af hove'dv8,j l ved KongebI'oen i sorø, ses (jer ikke
tilstrækkelig (Jnl edninG til f0r frednin2;~'n(tvnct ~'lt rej GU 1'1'(;d-

nin~s3uE:: til hind rin~~ uf det p·1 tænk t e vej pro ,iE;kt ti l b, :varin/Z,
af alleen.

Det forudsættes herved, at alletræl:rnr3 hE::v'.Lrl..;si vicl8~:;t
muligt omfnn6 efter amtsr8(jctiJ af!, j'Y1'8jets fJk.zn under hr.;nsyn
til v8jpro,jekteto i'orDval'lire udførelse."

Denne bf::slutnine har' Danm[lrks naturfredninesfilyening undf;r
6. oktober 1959 inrJanket for overfJ·edni.nt:,snævnfjt, :.,OI!1 don

5. december 1959 har b~sigtige't den p~gtl~ende vGjHtr~kning o~
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r>.
L •• forhandlet med repræsentanter fol' de interesserede kommunale

r8d og andre i saben intel esserede. Man har derhos drøftet
sagen i senere møder.

Danmark s natul'fr edn int;f:forenint, ha.l p.~St8 et fredningfmæv-
net s be slutning fundret s;)1 edes, a t f8:ldninb af de omh'.3,ncllede
træer forbydeD. Til st0tte for denne p8stbl1rl unf.zrer forenin-
~en, at Rlleen er uf stor Lmdsk'Jbelig ;~kl<',nhed, 0gS8 nBr den
ses fra søen og Flommestien, og at den i forbindelse med

akademihaven danner et me~et smukt lånrJ.skaLsbillede, der er
karakteristisk for Sorc æsd Sorø akaderrj o~ byens hietariske

minder.
Danmurks no.turfrtjdningsforenin[ mener, ht der kan findc.:s

en løsning ~f vejsp0rgsm~let med bevaring 3f træ0rne. Forenin-
gen hul' i 88 henseende f8et støtte af nat-Llrfr'clninE;sr8det 0[;

ei vil ingeniø r Ernst J ess en, som har for'e18!:~t ~;crø byr!ld og
Sorø amts vejvæsen fem forslt3{:!; til forbedr'lng G.f færdselsfor-

holdene PB banevejen, alle med bevaring af ::llleen eller st'H'ste-
delen af denne. Efter to af disse forslCt.g, kaldet I A og l E,
bevares kørebanen i <J118en, id8t fortove og cyklestier D.nlCE~-
ges udenfor 'J.lleen p8. engsiden, dog foru'Js:'(ltter forolag l A)
at al16træerne langs vejkurvens søside fj~l~es. hf ter forslat
II og III lægzes kørebc:men l-ldenf0r alleen, henhold svi s p8
søsiden 0g c::ng s i den , dog forudsætter forolae; III, at al18tn:u-

01ne i vejkur'ven fjernl.:s. Efter forslaf: IV in(lrettos der cmsret-
t~t h1I'o,~1, iJet den 8ne kor·Lb{J.ne ligger i {111een, den andEm

p8 (Jen er.e 011e1' :Ll1den ('lide 'li' c.:l1ecn. OC;s'l 'lette frn'sLl.f;
forudeætter ull&træer fj8rnet i kurven.

ByY:)d~t og arr:tsVGjvæf:en8t har p:3st8et den indankede be-
slutning ot~d[æ~tut. Til støtte her fOl unfcres, ~t det er nc~-
vandigt at d;::r1be bedre trafikforhold i :].lleeo, der frembyder
[al'e for fæI'd~h;l ssi },';urhecl en, og Cl. t en ~~.~l~]{:tn forbedrinG ikk e
tilfll:dsstilll;llrJ8 km gonIlecfClres uden f:.l1dLin!:: ,li' t.tæern(:::, i

alt fald ikko uden med en llle[;et oetydeli".:.. L:or·udt.,:ift. I denne
for'bincJelse anf\Jrt~8, at det er' meningen, ut Vejnrb8jdet skc....l
udfk;res !liod ti1ukud fra vejfrmden, m811 :it det ITi:~ anses i'or
tvl.vl~wmt, OllJ der kan Opn:18 I:::t s:3d;lnt til~~kud, hvis ikke
færdselssikkerheden fuldtud tllgo~esG8 ~ennem en vejudbyg-
ning med fjr.)Y'n(;lse af trrr.erne.

V~drørc:nde civilinGeniør Ernst Jossenfi rwennævnte f'JI'slai:'

•
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3 .• hedder det i en skrivelse af lo. februar 1960 frq Sor~ byr~d
til overfredn ingsnævnct:

" •••.•••• Byr8dets udvale; for gader, veje og kloaker har
i sit møde den 21. jW1U8.Y' 1960 G(..mmen med bGr~l!H~utc:.L', civil-
inceniur Mogens A. Carloen, amtsvejinspekt0E 0rum ne kom~une-
in~eni('H' Fjc:rrin:~ genl"1emdiet Oe fremsen"lte fnlsl:.l,~;, nc r]et
kan oplyses, at liL,nencJe forr;lac tidligere har vJ..J'et ir;jf'tct
und er ski tsepro j ekteri ~gen, men b8d e ud v:c"lg o~ /:nrr.r:,uneinf.~eni0r'·
fandt, at di~;sG forsl8.g ikke p;:j, tilfl'edsstillCJYlo'J rr.;'jc]e opfyl':I-'

te de ve;jteknLske 0[. tli:1.fik".le .v.:r cl.V, del' ud fr~-J. trafikkf-ms

størrelse m;:1tte stilles til denne vejurJbYi'nine?" men at vejdi-
rektoratets ulffiindlQi~8 tekniske retningsllniur n~ bustemmel-

ser m;"ltte la:c.u;us ti.l :::;rund for udulbojdeloen af v8t/projektet,
h vi l k e t i o v ..:i 2: t G i't e r v \,;j be ~"3t Y r ~l s e Gl rJ v .;n ;,1. f 29. m::11' t :, l j ;:'"l
er nudvendic;t, u:.lnset om Elan vi l sk~ge orr. til;<kw:J ':.Lf vejfonc;'Gn
eller GLl'bejc1et ;;c;tes uJflijrt med tilskud ~lf le 01 dinære I:!(Jtcr-

afGifter til vejvedligeholdelse ••...• "
Det anføl'es i ~Jkrivelf3(,j~1, at hYl;~ldet ().~ dets vt:juc!valg

garne ville være t~Ret inel fOl allGen~o rlUVal'(';lA8, (":-'j det oply-
ses, at kommunetngeniliJl'on uJarbejc1eele tl G i3ki tseforfJl; ....t;, nem-
lig l) med f~lc1nin~ af beege trærækker, 2) med 1~1~njng ~f
vest:r I.) trærække ·)C '3) ud en fældnin,~ ~lf nl)c;en nf trærcr:kkel'n e.
b8de v'2judvJlbet o~ b~fl';'-idet Godl-;.endto for:'llag l, 1;1. il.. fordi
bundfor-holdene u.den fOl' don ~;ksisterenrJo vejLana I)g trarække
er :1f u;jdan bsk::tffenhe,:l, at al fyld indt i l ca. 2- 2,:; Tlt dybet e
under- vL.ndq:;e;jlet m;::jfjerne:: Ol.; erst.~ttes liJed grusfylcl, og
fcndi kørebdnen CnSK-8fl fjelnet s8 lfJeget fra i-Llletræel'ne, at
(U~3SeO :r'odnet ikke {river :m.L.:dning til str.Jlig uc1el't.f.it:e1ce
af k~nt8tenc-, fortcvs-, cy~elsti- og k~Ieb~n0bo1n~nin~er,

lieesom tlæerne I,Jn:=;kos fjelDet 3f' h8n~3yn til den :1edsættelso
:lf .to re t an ens ckri eJ. [:3 i!:: v.e1'r18 i.J, ~3()m tr reel'!':'r'; S t:. l S t clde værel se

llil>df("YlH', iY.-ke mindst under l.Jvt'uld, i t~3~e, r-eCn-, t",,- eller

snevejr.
Dot anfør8s videre, ot et skit::len.lt:Ssi:~'t oV(jn~lab OVGr

f Ol'S Ltr; J fol' f' tlLl;}:-ni'1c'...en fra Priorgo.de ti1 ny Sy.~elf;;k..:rvt::,j
:.n1tive1- en anl:Tf~,G'.l.cJe_ift P;~t C::J. '550.00n kl'. uc en morud,.:,ift
ti.l i'Ol'SV.lg C' Vi nCl.. 20rj-30CJ.OO,j kr., til fOl'f318.g 3 ca.

550-600.000 kJ'., hvortil k0[]HlleI, at de ~trli~.:(j drift[>udt~ift81'
ved r..lt have bula:t::,nintlcl' i na',.L'1"Jec1cmaf træer mf,jr] udviklet 10':1-

net vil i..~ive en j,kke linu.:: i'OI'luc.',et ~:clii:: v8dli~cholde18e.
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Byradet forbeholder sig erstatningskrav for h~le rnerud-
giftf.:n, ;:-·:?)i'romt overf:cc:dningsnævnetr; kRr-del:ce g8~c ud p:l
en ten hel elI e r d al vi s bc.;varels e af '111etraern0.

- Overfredningull:.BVnet emuer frednitlgf.mi:.tvnets bt:slutning i
~18.gen for' en roali t,,::tsafc.:,ørf:;lf~e 0f~' m8rHH, :Jt [;f~...:::r-elsen i

~nkesugen m~ træffes ved kendelse.
Ov(:rfredYlingsnævllet kE.n tiltræde, h1[[d der !J.f DanIr.:::t.ck[;

naturfr odningsforenin6 er ,Lnfltrt orr: alleens stol'e lanchl:hbelt-
ge værdi, i det rr.an dOt:; find er, o.t 0en11(: væl'o i er stø l'S t fors~l-

vidt nne;8r den retliniede :3træknine:.' af længde :550 lL frc:t Sorø
by mod syd':HJt inu til den fo rL.t.~1omtalte V(:,j:y':'ul'VU.

Overfr8dningsnævnet kun ikke t~~e stilli~~ til den voj-

tekni ske elll):;:' "Jkono!:!!i81::8 si.de ~'Lf de fOI':?kelli[:o forsla2': til

en forbedr in~ af tr:- ....fi kforholrl en e, lIJen ill8ner, Clt ;111een ud en

hensyn til en vejteknisk o~ ~konoffiisk sa~æonliGning af disse
forslLtg bor bevurefJ p8 d en ovennævnte l.'etliniede stræl:nlnc. S8-
fremt vejrr:yndighederne skulle mene, at en urJbYlS'Jling ::.lf c[lYle-

vejen helt ellor delvis m~ undlades, hvis der ikke er ~dGant
til at fæld •.: all etY'<l;erne , rr:8 hensynet til fcr,rdsclssikkcrbeden
efter overfI'ednin~sn1J,vnet8 c'y..fLlttelGe ti1t:'(,def;(;c, v8d jndf0rel;:F.:

af en fnrtll8grænsning pÅ st ræk,liucen e,ennem 0.::'1cen. En S~)dan
fartbegr~nsning vil formentli~ være S8 llieget ~ere ub~tankelie,

som F:tr3CkniD{!en vil l~lj ve I-.:anske kort, 0t~ fcLrten under allo
omstmndiehader m.3 nGdsættc::, veu indkccrslen i S01'L) by.

Det froillt:;'h :lf uet .rol'elit~~"ende, at l.Jan ikb: h:.lr :J<Jt.;t ;-lt
til~orlese henAyn~t til færdselssikkerheden ved indf~rclse qf
fur'tbeel'ænsni t1f:,.

Overfr01nin[sn1rvnet finder i,kke crundl:"'<E for et crstat-
ningskrC3v fr,eL ko;rJlYlunenD ::-:ioe for det tilf'rl..lcJc, ;.lt den ;1o fI.l f\Zl~e

af forbudet n:ocJ f(}:ldninE.~ cLf .1.11Gtl'æel'ne nis tte t,l'æffe beslut-
nine om (:n vejl'~'j::.:uldrinc), 'Jer Gl8ttC 11ivt; tjyr8re (ma jEm :1f
kommunen i fo:.('blnrJ,-;l~;e med .r'Jld~1i.ng "f tr,l 0Y'r)(; l:~tænkte.

T h l l) e s t (J fJl ru •.: 8 :

.Blældnint:', af ul16tra.:elIlu p8 bhnuvo,jens retliniede Htnl;k-

ning fra SOITI by mad sydcst i en længde uf 35C ru m~ ikke finde
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sted.
Sorø byr~ds forbehold om et erstatningskrav kan ikke

anerkend es.

Udskrif~~n8 rigtiched
bekræ f t t~f3.

~.'iL'l~L--
F. Grnge

overfredningsnævnets sekretær
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OVERFREDNDTGSNjtWNETS KENm~LSE SPROTOKOL

År 1962, den 14. juni afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1356/59 vedrørende fældning af alleen ved den sydlige
indkørsel til Sorø ad Banevej.

I

Ved overfredningsnævnets kendelse af 7. maj 196~ bestem-
tes, at fældning af alletræerne på Banevejens retlinede strækning
fra Sorø by mod sydøst i en længde af 350 m ikk~må finde sted.

I skrivelse af 14. aug~st 1961 har Sorø amtsråd og Sorø

byråd under henvisning til ~tedfundne forhandlinger med vejdirek-
toratet ansøgt om tilladelse til at fælde 4 træer i den vestlige
trærækkes sydlige ende, medens man til gengæld kan bibeholde den

østlige trærække gennem hele kurven mod syd.
Overfredningsnævnet har i denne anledning brevvekslet med

fredningsnævnet for Sorø amtsr;\dskreds samt Da"JffiarksNaturfred-

ningsforening, der efter de foreliggende omstændigheder ikke vil
modsætte sig det ansøgte under forudsætning af, at der herefter

ikke sker yderligere indgreb i fredningen.
Herefter tillader overfredningsnævnet fældningen af de

omhandlede 4 træer.

- _.- ._...._------------:-----
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T h i b e s t e m m e s:
Den af overfredningsnævnet den 7. maj 1960 afsagte kendelse

vedrørende forbud mod fældning af træer i alleen ved den sydlige
indkørsel til Sorø ad Banevej skal ikke være til hinder for, at
4 træer i den vestlige trærækkes sydlige ende fældGs.

Udskriftens rigtighed bekræftes

f} (iJ () P:, ," v,
J.C.:tersin
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OVERFREDNTNG8NÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, den 3.juni, afsagde Overfredningsnævnet følgende

t i l l æ 5 s k e TI d e l s e

tt i sagen nr. 1356/59 vedrørende fredning af Alleen ved den sydlige
indkørsel til Sorø ad Banevej.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 7.111Cl.j1960 bestemtes,

at fældning af alletræerne på Banevejens retlinede strækning fra

Sorø by mod sydøst i en længde af 350 ID ikke må finde sted.
T skrivelse af 23.april 1964 har Sorø byråd ansøgt om tilladelse

til at lade fælde de to første træer i hver side af Banevej syd for

Filosofgangen.
Det er anført, at oversigtsforholdene på stedet vil blive over-

ordentligt forbedrede med et oversigtsareal på 15 x 30 m som angivet
på en andragendet vedlagt plan.

Da Overfredningsnævnet efter olnstændighederne mener at burde

tillade den ommeldte fældning, vilOverfredningsnævnets kendelse
af 7.maj 1960 være at ændre i overensstemmelse hermed.

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

Den af Overfredningsnævnet den 7.maj 1960 afsagte kendelse
vedrørende frednin~ af Alleen ved den sydlige indkørsel til Sorø
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ad Banevej skal ikke være til hinder for fjernelse af de 2 første

træer i hver side af Banevej syd for Filosofgangen.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.



Skov- og Natu~sty~elsen REG. NR. 2.~g ~. 00

*Civildommeren i Næstved
Skomagerrækken 3, 4700 Næstved

,/
t 'Telf. 53 720662

Fogedretten53 73 80 73
Tingbogsoplysninger
kl. 9-12 telf. 53 731010

Modtnget I Giro 2 05 26 95
Skov- og N:llurstyrelsen

Erik R

.FREDNINGSNÆVNET
23. jan.

F. 181/1991.

Ved ansøgning f~emsendt gennem Vestsjællands Amtskommunes

landskabsafdeling den 11/12 1991 ha~ kommunen anmodet om nævnets til-

ladelse til udskiftning og nyplantning af allet~æe~ langs Skælskø~vej.

A~ealet e~ umat~ikule~et.

Landskabsafdelingen ha~ ved sagens f~emsendelse bemæ~ket:

" at kommunens udvalg fo~ teknik og miljØ ha~ vedtaget, at plantnin-Ir gen fo~etages ove~ to år, (1993-94) og at de dØde t~æer i alleen af

hensyn til t~afiksikke~heden fje~nes straks.

Om de f~edningsmæssige fo~hold kan oplyses:

Beplantningen sker inden fo~ 150 m beskyttelseslinien omkring So~ø

sø og kræver derfo~ ifølge § 47 a i naturf~edningsloven f~edningsnæv-
nets tilladelse.

Endvide~e e~ den eksisterende alle plantning f~edet på den ~etlinede

strækning af Skælskø~vej f~a So~ø by mod sydøst i en længde af 150 m.

på denne st~ækning må allet~æe~ne ikke fældes, jvf. Ove~f~edningsnæv-ee nets kendelse af 7. maj 1960. I en tillægskendelse af 14.juni 1962

har OFN tilladt fældning af de 4 sydligste træe~ i den ~ække, de~ e~

e nærmest søen. Endelig ha~ OFN i en tillægskendelse af 3. juni 1964 til-

ladt fældning af 2 t~æer i hve~ ~ække i den nordlige ende af hensyn til

oversigtsforholdene.

Forvaltningen bemærker i den anledning:

Den eksisterende alle e~ efterhånden i en noget mise~abel fo~fatning.

Fle~e t~æe~ e~ alle~ede gået ud og and~e e~ stærkt på vej he~til. De~-

for må en udskiftning af hele alleplantningen ove~ en ko~t å~~ække hil-

ses velkommen.

"
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Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til fældning af
alleen på følgende vilkår:
DØde træer, der er til fare for trafikken, kan fældes straks og gen-
plantning behøver først at ske i forbindelse med total udskiftning af
den pågældende strækning, men skal dog ske senest inden udgangen af
1994 og med træer i stØrrelsen 35-50.
De øv~ige træer kan først fældes i forbindelse med en samlet udskift-
ning af alle træer på den pågældende strækning. Udskiftningen skal ske
strækningsvis fra den nordlige ende og samtidig i begge sider i perio-

tt den 1993-94. Ved genplantning skal anvendes træer i størrelsen 35-50 ud-
valgt således, at alleen fremtræder harmonisk.

ti Såfremt tilladelsen ikke udnyttes inden udgangen af 1994, skal der i
forbindelse med fornyet ansøgning fremlægges en tidsplan for udskift-
ning af en evt. resterende del af alleen".

Under henvisning hertil tillader nævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 47 a og som påtaleberettigede af Overfredningsnævnets
kendelse af 7/5 1960, at der sker fældning og nyplantning af alletræer
på vilkår som ovenfor anført af Vestsjællands Amtskommunes landskabsaf-
deling.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Over fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder. KLagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes , medmindre den opret-
holdes af klagemyndigheden. ~

&~ /~ Ulla Koch

Sorø Kommune
tit Teknisk forvaltning

4180 Sorø
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OVERFREDNINGSNÆVNET
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2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø

21. sept. 1992

J.nr. 21-19

•
Vedr. j.nr. 05.01.16P20.

Fredningsnævnet for Vestsjællands Amts Sydlige Fredningskreds har den 23.
januar 1992 i medfør af naturfredningslovens § 34, jf.Overfredningsnævnets
kendelse af 7. maj 1960, samt lovens § 47 a (søbeskyttelseslinien) meddelt
tilladelse til udskiftning af samtlige knap 100 alletræer på den 350 m
lange strækning af Skælskørvej fra Sorø by mod sydøst. Danmarks Naturfred-
ningsforening har påklaget fredningsnævnets afgørelse til Overfrednings-
nævnet.

Ved fredningskendelsen af 7. maj 1960 blev det bestemt, at alletræerne på
den pågældende vejstrækning ikke måtte fældes. Overfredningsnævnet har ved
tillægskendelser af 14. juni 1962 og 3. juni 1964 tilladt, at der blev
fældet ia1t 8 træer. I skrivelse af 30. marts 1992 anmodede kommunen om
tilladelse til straks at fælde 8 udgåede træer, der var til fare for
trafiksikkerheden. Overfredningsnævnet gav den 14. april 1992 denne
tilladelse uden præjudice for den senere afgørelse.

Sorø Kommune har anført, at alleen efterhånden er i dårlig forfatning.
Flere træer er gået ud, og andre er stærkt på vej til at gå ud. For at
etablere en ensartet alle ønsker kommunen - med anbefaling fra Vestsjæl-

Fu 1().1



...

2

lands amt - over 2 år (1993-94) at fælde alle træerne og derefter gen-
plante alleen med lindetræer i 6-8 meters højde.

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage anført, at der ikke er
grund til at foretage en fuldstændig udskiftning af alleen. Foreningen
finder, at der kun er behov for at udskifte 8 træer, og foreslår, at nen
uvildig instans", f.eks. Fonden for træer og miljø, gennemgår alleen og
vurderer behovet for udskiftning.

Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen har i en udtalelse til Over-
fredningsnævnet fundet det tvivlsomt, om der er tilstrækkeligt grundlag for
at tillade udskiftning af hele alleen over en kort årrække.

Overfredningsnævnet har under deltagelse af 7 af nævnets 11 medlemmer be-

sigtiget alleen og skal herefter enstemmigt udtale:

Som sagen er forelagt Overfredningsnævnet, er der ikke tilstrækkeligt
grundlag for på nuværende tidsp~t at tillade udskiftning af samtlige
alletræer. Fredningsnævnets afgørelse ændres derfor til et afslag på den
fremsatte ansøgning om dispensation fra fredningskendelsen af 7. maj 1960,
hvorefter spørgsmålet om forholdet til naturfredningslovens § 47 a bort-
falder.

På Overfredningsnævnets vegne

Bendt Andersen
ovlll1redningsnævnets tSrrJIIM



  KOPI    

Side 1 af 6 
 

Sorø Kommune 

Fagcenter Teknik og Miljø 

Rådhusvej 8 

4180 Sorø 

 

 

Att. Janus Storland Høhne 

 

 

 

          F 65/2013 

 

          NST-4112-00672 

          NST-4112-02010 

          

          Deres j.nr. 340-2007-157512

             

          Den 18. februar 2014 

 

Vedr. fældning af træer på Skælskørvej/den fredede allé på Banevej. 

 

Ved mail af 24. oktober 2013 har Sorø Kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Vest-

sjælland vedrørende fældning af nogle af træerne på den fredede allé på Skælskørvej/Banevej. Det 

hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Alléen består på nuværende tidspunkt af 55 træer i den østlige række og 27 træer i den vestlige. 

Alléen er gammel og under hastigt voksende afvikling. Træerne er tidligere stynet for at give dem 

noget vitalitet. Det hjalp en årrække. Nu er træerne dog for en stor dels vedkommende rådne og 

hjem for flere interessante svampearter og insekter. Bland disse tøndersvamp, kulsvamp, skælpore-

hat og nogle der ikke er undersøgt nærmere. 

 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Træerne udgør en alvorlig risiko, da de står klos op af en trafikeret vej. Først på efteråret var der et 

det væltede. Heldigvis på langs af færdselsretningen. Dette gav os dog en påmindelse om at gen-

nemgå samtlige træer. 

  

Undersøgelsen mundede ud i, at vi har udpeget 27 af træerne til øjeblikkelig fældning. Vi respekte-

rer selvfølgelig, at det er en fredet allé, og at vi derfor skal have tilladelse til det fra Fredningsnæv-

net. De udpegede træer er fra nord i den østlige række: 

4,5,6,7,15,16,17,20,23,24,25,26,37,39,50,51,52 og i den vestlige række 1,3,4,20,21,22,23,24,25,27.  

Det er med andre ord 27/82 = 1/3 af træerne der skal fældes, og den i forvejen udtyndede allé vil 

derefter være en skygge af sig selv. Vi agter derfor at reetablere alléen i sin helhed (muligvis i eta-

per) og retter i en senere skrivelse henvendelse vedrørende detaljer som træart, afstand og andet, da 

dette ikke er nærmere beskrevet i fredningen. 

  

Naturstyrelsen ved Skovrider Jens Peter Simonsen har løbende ført tilsyn med alléen på Skælskør-

vej, i forbindelse med naturstyrelsens obligatoriske tilsyn med de andre fredede alléer i Sorø, som 

Naturstyrelsen har tilsynspligt på. Naturstyrelsen har ikke tilsynspligt på alléen på Skælskørvej. 

Ved disse tilsyn er der en relativ positiv bedømmelse af træerne, men dette er ud fra deres bladmas-

se og ikke ud fra deres stabilitet.   

…” 

 

Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen Vestsjælland, har i en skrivelse af 25. oktober 2013 

udtalt: 

 

”… 

Naturstyrelsen Vestsjælland skal med henvisning til tilsynsrapport for 2013 udtale, at træerne i den 

nordlige ende af alléen er meget "toptunge" pga den store grenmasse efter styning, og derfor i større 

risiko for at falde ved svækkelser i form af svampeangreb m.m. Ved besigtigelsen i oktober 2013 er 

der ikke set efter svampeangreb men alene en besigtigelse af kronetæthed. Naturstyrelsen lægger 

derfor kommunens vurdering af risikoen til grund og kan anbefale fældning med henblik på retable-

ring af alléen i sin helhed.  

 

For så vidt angår træerne syd for P-pladsen i den østlige side af Skælskørvej, langs den gamle vej, 

synes træerne generelt i bedre tilstand. Såfremt alléen retableres i etaper, som anført i kommunens 

brev, kunne det overvejes at fælde de svampeangrebne træer men udsætte den endelige afvikling af 

denne del af alléen til sidste etape står foran sin gennemførelse. 

 

For en ordens skyld henledes opmærksomheden på evt. forekomst af billearten Eremit og flagermus 

i de gamle træer, så der tages de nødvendige hensyn inden fældningen, jf. naturbeskyttelseslovens 

forbud mod at ødelægge yngle- og rastesteder for de nævnte arter. 

…” 
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Naturstyrelsen, Det åbne land, har i en skrivelse af 10. december 2013 udtalt: 

 

”… 

Fredningsforhold  

De omhandlede træer er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7. maj 1960 om forbud mod 

fældning af alletræerne på banevejens retlinede strækning fra Sorø by mod sydøst i en længde af 

350 m.  

 

Bemærkninger  

Naturstyrelsen, Vestsjælland har den 25. oktober 2013 udtalt sig om træernes tilstand og har på den 

baggrund anbefalet fældning af træerne med henblik på retablering af alleen i sin helhed. Natursty-

relsen har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.  

…” 

 

Der er flere gange givet tilladelse til fældning af et antal træer i alléen. Den 21. september 1992 traf 

Overfredningsnævnet afgørelse om, at der ikke kunne ske udskiftning af samtlige allétræer.  

 

Fredningsnævnet har den 20. november 2013 foretaget besigtigelse af stedet. Under besigtigelsen 

gav Sorø Kommune udtryk for, at man var indstillet på pt. alene at fælde 10 træer, som er syge, og 

som af sikkerhedsmæssige hensyn bør fældes. Af disse 10 træer er kommunen indstillet på at fore-

tage gentilplantning af de 7 af træerne. Fredningsnævnet har under besigtigelsen bemærket over for 

kommunen, at der bør findes en helhedsløsning på allétræerne. Af den grund vil en eventuel dispen-

sation fra fredningen være uden præjudice for eventuelle fremtidige ansøgninger om fældning af 

andre træer. 

 

Fredningsnævnets bemærkninger: 

 

Fredningsnævnet finder, at det ikke er i strid med fredningen, at der sker fældning af de 10 

træer, der blev udpeget af Sorø Kommune ved besigtigelsen den 20. november 2013, og 

som er syge og udgør en risiko. Det drejer sig om træ nr. 1 på højre side set i sydlig retning 

og træ nr. 4 og 18 på venstre side samt træ nr. 21-27 på højre side. Det er dog en betingelse 

for fældningen, at der sker gentilplantning af som minimum træ nr. 21-27. I dette omfang 

meddeler fredningsnævnet dispensation fra fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 

 

Tobias Nygaard                                        Ole Stryhn                                           Rolf Dejløw 

 formand 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljøklage-

nævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt inden 

fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

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 afgø-

relsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-

se af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-

ger væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interes-

ser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 500 kr. 

 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 

måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-

byrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-

net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgø-

relse i sagen. 

 



  KOPI    

Side 5 af 6 
 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod, at tilbage-

betale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er 

udløbet, eller behandling af 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. 
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Sorø kommune, Fagcenter Teknik og Miljø, Rådhusvej 8, 4180 Sorø,  

Sorø kommune, att. Janus Storland Høhne, jash@soroe.dk 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København K 

Naturstyrelsen, att. Jens Peter Simonsen, jps@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Sorø, soroe@dn.dk og  parnas-

vej36@gmail.com 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling i Sorø, soroe@dof.dk 

Friluftsrådet v/ Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Tobias Nygaard, Søstien 1, 4180 Sorø 

mailto:jash@soroe.dk
mailto:jps@nst.dk
mailto:soroe@dn.dk
mailto:parnasvej36@gmail.com
mailto:parnasvej36@gmail.com
mailto:soroe@dof.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
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Sorø Kommune 
Teknik, Miljø og Drift 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 
 
Att. Janus Storland Høhne 
jash@soroe.dk 
          
 
 
          FN-VSJ 82/2016 
          SVANA-511-00349 
   
          Den 14. december 2016 
 
 
 

Vedr. fældning og genplantning af fredet allé Skælskørvej.   

Sorø Kommune har ved mail af 28. oktober 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for 

Vestsjælland.  

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Sorø Kommune anmoder hermed om tilladelse til at fælde og gentilplante den fredede allé på 
Skælskørvej. 

 På nuværende tidspunkt er der 36 træer tilbage ud af de oprindelige 78 træer på den fredede 
strækning af 350 m. 

 Af disse træer er der 11 der er angrebet af kulsvamp, og som dermed udgør en 
trafiksikkerhedsmæssig risiko. Såfremt disse fældes, vil kun 1/3 af den oprindelige allé være 
tilbage. 

 Det er derfor kommunens vurdering, at det nu er nødvendigt at fælde samtlige træer på hele 
strækningen og gentilplante med nye lindetræer Ø14-16 med samme planteafstand som i dag, for at 
genskabe en ensartet allé, som en værdig port til Sorø bymidte. 

 Træerne vil blive opbundet på støttepæle, og der vil blive sat en midlertidig 30 cm høj plastikkant 
ved foden, som dels skal bruges til at beskytte træerne og dels til vanding. Der er afsat midler til 
pleje og vanding af træerne de første 5 år. Dette inkluderer blandt andet udskiftning af døde træer. 

 Arbejdet tænkes gennemført i vinteren 2016-17 og foråret 2017. 

 DN Sorø accepterer Sorø Kommunes faglige vurdering af, at træerne i alléen må fældes. På den 
baggrund kan DN Sorø støtte op om planen for alléens genetablering. 

 Denne skrivelse er udfærdiget i samarbejde med DN Sorø, som er påtaleberettiget mht. fredningen. 

 Alléens fremtid har sidst været behandlet i 2013 under jeres jnr F 65/2013. 

…”      

            

 

Fredningsnævnet for 
Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 
4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 20 60 23 94 
 
vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 11. november 2016 udtalt:  
 
”… 
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om 
teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.  
 
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk 
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anbefaler 
en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 
 
Der søges om dispensation til fældning af alle med henblik på nyetablering. Alleen er omfattet af 
Overfredningsnævnets afgørelse af 7. maj 1960 om fredning af alleen ved den sydlige indkørsel til 
Sorø ad Banevej. 
 
Det fremgår af fredningen, at alletræerne ikke må fældes på en strækning af 350 m. 
 
Der har i tidens løb været behandlet et antal sager om fældning af enkelte træer på grund af sygdom. 
Fredningsnævnet har meddelt dispensation i flere sager til fældning af enkelte træer på vilkår, at 
disse blev erstattet med nye træer. 
 
Den 21. september 1992 har Overfredningsnævnet behandlet en sag  om fældning af samtlige 
alleens træer. Overfredningsnævnet ændrede fredningsnævnets dispensation til fældning til et 
afslag, med den begrundelse, at der på daværende tidspunkt ikke var et tilstrækkeligt grundlag  for 
at tillade udskiftning af samtlige træer. 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har forelagt den nye ansøgning for Naturstyrelsen, 
Vestsjælland, som tidligere har ført tilsyn med alleen og har udtalt sig i forbindelse med tidligere 
ansøgninger. 
 
Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen Vestsjælland har tilkendegivet, at træerne i stort tal 
har været og er angrebet af svamp og successivt må fjernes af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Og 
de er givet vis gået markant tilbage på 24 år (siden Overfredningsnævnets afslag). På den baggrund 
synes det fornuftigt at skifte de sidste ud på én gang. Fredningsnævnet har dog mulighed for en 
besigtigelse af alléen med interessenterne for at se, om der evt. kan opretholdes en enkelt strækning 
i et årti endnu. Men Jens Peter Simonsen hælder dog mest til udskiftning på én gang. 
 
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i 
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1. 
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Det fremgår ikke af ansøgningen, om der er foretaget en vurdering af, om det ansøgte kan medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. Fredningsnævnet bør derfor anmode kommunen om en vurdering 
heraf, inden der træffes afgørelse. Der henvises i den forbindelse til naturbeskyttelseslovens forbud 
mod at ødelægge yngle- og rastesteder for bl. a. eremit og flgermus. 
 
Ansøgningen giver ikke Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anledning til yderligere 
bemærkninger. Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige 
spørgsmål, står Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning selvfølgelig til rådighed. 
…”  
 

Sorø Kommune har i mail af 14. november 2016 herefter oplyst: 

 

”… 

Af relevante bilag IV-arter i dette område er eremitbillen og flagermus, som Svana også nævner. 
 
Kommunen har for et par år siden fået foretaget en grundig undersøgelse for eremitbiller og 
flagermus af fagekspert Palle Jørum. Træerne viste sig dog uegnede til disse insekter og flagermus, 
da hulhederne i stammerne alle har åbninger opad og dermed er våde og derfor uegnede. 
Hulhedernes retning hænger sammen med den styning, som træerne har været udsat for. Der er 
fortsat ikke egnede tørre hulheder i træerne til hverken eremitbiller eller flagermus. 
 
Kommunen anser derfor den foretagende undersøgelse for fortsat at være gældende for de 
eksisterende forhold. 
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Til gavn for andre dyr og svampe, bliver stammerne dog efter fældning slæbt ind i en tilgrænsende 
skov, hvor de kan forrådne i fred og ro. 
…” 
 
Fredningsnævnet har i forbindelse med tidligere sager besigtiget den omhandlede allé. 
 
I afgørelsen har deltaget Rolf Dejløw, Tobias Nygaard og formanden, dommer Ole Stryhn. 
 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Det må lægges til grund, at den dårlige stand af en stor del af de tilbageværende træer i alleen udgør 

en sikkerhedsmæssig risiko for forbipasserende. Herefter, og da over halvdelen af træerne allerede 

er fældet løbende på grund af sydom mv., finder fredningsnævnet, at kommunens ansøgning om 

tilladelse til at fælde de resterende træer mod at foretage gentilplantning med lindetræer med samme 

afstand som hidtil af hele den oprindelige allé kan imødekommes, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 
 
 

Ole Stryhn 
formand 
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Klagevejledning. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 
klagefristen til den følgende hverdag 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
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 
afgørelsen, 

• 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. 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af 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. 
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Kopi sendes til: 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Svana@svana.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling,  soroe@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, soroe@dof.dk  
Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk 
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø 
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