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Art .Ilr.7,31 og-
144 li1øf,eltønd~r.

REG.NR. 400~ .00
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Freoninesnævnet for Tønaer

amtEr~dskreds.

D e k l a r a t i o n:

Ved fredninbsmevnets kendelse af 15. juni 1950, tiuelyst den

1-
- .9.t:epter.ll::ere.b.., ue:ateotes det, u.t træerne i ~:..lll!enpå Slotsgade

i ~øbeltønder ville ~~re at frede og at inc.en tr~er måtte fældes
uden fredningsnævnets tilladelse. Kendeloen indeholdt derhos flere

-bestemrr.elser, der taGer sii;te p5 tr~:H-:rncsbevu.r~ltw, hvorirnod der
\intet er <-i.nf~rt_om ;·cr~l.relC'c ~.r tr.~bcct~.nå~ll.

7 l.~,:·€l tøI~dcr, "310 ~:::-:\.roell",(jrt.nr. 31 og 144 h:oc:.eltender "hotel-
let", idet der p.~:Slotsgade foran art.nr.7 er -plantet 4 lindetræer,
medens der for art.nr.3l og 14~ er plantet henholdsvis 2 og 4 linde~

I træer.
I tilslutninL til kendelsen forpligter underteenede ejer af

ovenst'ende 3 ejpudornme, lensereve Hans Schack, bchackenborg, mig
oelv og senere ejere af de pågældende ejendonme til uden bekostning
for det offentlige, at lade nye lindetræer plante i stedet for de
lindetræer, der med fredningsnævnets tilladelse i rremti~en fældes,
således at de nye træer plantes hvor de bamle stod.

Fåtaleberettiget er fredningsnævnet for Tønder arntsrådskreds
og lensgreve }ians Schack eller den til enhver tid værende ejer af
"Schackenborg" i forening.

Denne deklaration begæres tinglyst på de ovenstående 3 ejen-

domwe ced rp.Epekt af allerede tinglyste h~ftelser og servitutter
.. , ..



-- og ~dre byrder.
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Schackenborg, den 1. ~~rts 1~CG.
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~otlJrrreein;n9snævrret for SondcrjylloncJs:
o;nfs sydlige fr~dr.ingskred$

Ocmme~iton:orct I Tcn~er
NorrQdOde st .1~:l~f,lr • :rea. 04-72 22 O~

REG. NR. ~oo,. O O

- Ar 1975
/r7~ ,

den~ april afholdt nævnet bestående af formanden,
Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, lærer Edgar Ander-dommer S.A.

sen, Visby, og det kommunalvalgte medlem, ingeniør M. Sextus Ras-
mussen, Tønder, ,møde på dommerkontoret i Tønder.

el Der foretoges : .
. J. nr. 47/ 75
1,-...:--_----,

Fretlnlng8pll''l''~'''''' ..t br ~ø"dt'rlylla"d

\'ndi1' d. - '2 3 iFR.- i2?_5__ --1

I ~'t'O-7~-V-;7~-

Ansøgning fra Tønder kommune om .
tilladelse til en fuldstændig ud-
skiftning af de fredede lindetræer
i Slotsgaden i Møgeltønder.

- fredningssag -
For Tønder kommune mødte stadsingeniør Sørensen, formand for

Teknisk udvalg H.J. Christensen og ingeniør Frandsen.
For Fredningsplanudvalget møder sekretarlatsleder Blinkenberg

og arkitekt Bue Beck.

I For Danmarks Naturfredningsforening møder fuldmægtig Gregersen.
For Sønderjyllands Amts- vejvæsen m øder ingeniør Hårby.

eN.L. Thomsen.
For Lindet skovdistrikt, skovtilsynet 4. kreds møder skovrider

Der fremlægges skrivelse af 9. d.m. fra Tønder kommune med
referat af et borgermøde den 10. januar 1974.

Sekretariatschef Blinkenberg fremlagde plan over alle træerne
efter en undersøgelse ved boreprøve foretaget den 15. d.m.

Nævnets kendelse af 15. juni 1950 og ældre akter var til stede.
Skivrider Thomsen og sekretariatsleder"Blinkenberg redegjorde for

14Ihll~træernes nuværende tilstand, hvorunder det oplystes, at en boring
havde vist, at kun 13 af a1l~ens nuværende 57 træer var uden kærneråd.



~ ...-

:•..~ er 14 unge små træer, idet disse er plantet gennemårene som er-

tt statning for udgåede/væltede træer. I den vestlige ende af all~en
mangler en del træer, ligesom der også er huller i trærækken iøvrigt.
Efter Blinkenbergs opfattelse må en ny all~ formentlig omfatte mellem
70 og 90 træer.

Ingeni~r~årby,_Amtsvejvæsenet, oplyste, at Slotsgadevejpro-
jektet gennemføres etapevis over 3 år, men at nedlægning af kabler m.v.
foretages på en gang, således at det var mest praktisk at udskifte
·alletræerne samtidig. Amtsvejvæsenet har overtaget fortovsarealet,

tthvorpå træerne er plantet. Kabelnedlægning ville ikke kun~e undgå
at beskadigede de eksisterende træers rodnet med deraf følgende øget

• risiko for sto~mfældning.
Blinkenberg hens~i1lede, at der udarbejdes en nøjagtig plan

over placeringen af de ny~ træer samt en vejledning for pasning og
,pleje ?f træerne. Fredningsplanudvalget er villig til at medvirke til

-disse planers udarbejdelse. Endvidere henstilles det, at udskiftningen
gøre~ betinget af, at de nye alletræer bliver 7-8 meter høje med
30-40 cm 1 omkreds. Prisen er omkring 1560 kr. pr. træ, leveret og
plantet med 2 års garanti. Før plantningen bør der udgraves en

Ikassepå 120 x 120 x 80 cm og jorden heri udskiftes.
~ Skovrider Thomsen fandt det noget betænkeligt at afse så store

ttbeløb på udskiftningen og forslog anvendt mindre træer.
Tønder kommunes repræsentanter var også betænkelig ved de store

udgifter til træudskiftningen, idet man højest havde regnet med en
fhV~ ~ ~m ~( ."--,~ ... -udgift på omkring 50.000 kr. J J {LI! I - 4./ j . /., r: "- --~.

- _ '" IM/f ":N ro &oWV\ U6..J I...:.t th1 t.. v~ f'~ ~
Det oplystes, at træudskiftningen skal komb~neres med en be- -~

lysningsplan og at kommunen har indkøbt omkring 32 gamle Ribe-lygter,
der agtes anvendt.

Arkitekt Beck, Fredningsplanudvalget, henstillede, at der i~ke
~~ker en nedskæring af antallet af all~træert hvilket forslag kommunen

havde ventileret.



:"'/ Der var i nævnet enigh::-om, at aUllen i sin nuværende frelll-
,4ttræden ikke var bevaringsværdig, bl.a. fordi all~en på grund'af'

udskiftning gennem årene af gamle træer med helt små nye træer, havde
fået en uensartet form. Under hensyn hertil og til at den overvejende
del af de eksisterende gamle træer er stærkt angrebet af kærneråd
og må forventes at skulle udskiftes indenfor et kortere ~remål,.tillod nævnet at samtlige all~træer fjernes, dog på betingelse af,
at der plantes nye 7-8 meter høje lindetræer med en omkreds på
30-40 cm i et antal af mindst 70 stk. Placeringen sker efter en

~f fredningsplanudvalget udarbejdet plan~ ligesom der udarbejdes
, plejeprogram. Nyplantningen skal -være tilendebragt så vidt muligt.
~nden den 1. maj 1976. De eksisterende a11lltræer k~n fjernes efter

udløbet af ankefristen for nærværende beslutnings afsigelse, så-
fremt beslutningen ikke er indbragt for Overfredningsnævnet.

Når placeringsplan og plejeprogram foreligger skal disse
forelæeges for nævnet til godkendelse.

~agen sluttet.
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