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År 1967, den 27. november, afsagde Overfredningsnævnet
følgende kendelse i sagen nr. 1944/67 vedrørende fredning af 5 lin-
detræer på matr.nr. 2 a, Skamstrup by og sogn.

Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 20. sep-
tember 1967 afsagte kendelse er sålydende:

"Den 4. april 1967 modtog fredningsnævnet s formand telefo-
nisk henvendelse fra formanden for. Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite for Jyderup og Omegn, skove jer Frede Jensen, Jyderup,
anmodning om at rejse fredningssag om fredning af 5 ældre linde-
træer i skolegården sydvest for Skamstrup kirke på matr.nr. 2 a
Skamstrup by og sogn, tilhørende Skamstrup/Frydendal kommune.

Det oplystes samtidig, at træerne ifølge beslutning af det
kommunale vejudvalg skulle fældes.

Formanden indkaldte herefter til møde i sagen 8. april
• kl. nOo på ejendommen.

Den 6.s.m. blev nævnet underrettet om, at vejudvalget agtede
at lade træerne fælde den 7.s.m., således at det berammede møde
ville blive uden reel betydning.

Formanden bestemte herefter i medfør af naturfredningslovens
§ 9,stk. 2, at fældningen foreløbig ville være at stille i bero,
hvilket sognerådsformanden blev underrettet om.

Ved besigtigelse af træerne med påfølgende møde den 8.s.m.
var foruden nævnets formand, det amtsvalgte medlem, gårdejer Nie1s
Andersen, Prejlerup, og det lokale medlem, bankbestyrer Linde Laur-
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sen, Torbenfeldt, mødt.
I mødet deltog endvidere formanden for Naturfredningsfore-

ningens lokalkomite, skove jer Frede Jensen og for ejeren forman-
den for Skamstrup/Frydendal sogneråd, overlærer Mogens Stribolt,
Mørkøv.

Sidstnæ,mte oplyste, at beslutningen om at fælde de om-
handlode træer var truffet af trafikale hensyn for at forbedre
oversigten i vejkrydset ved skolen efter flere kla.ger fra forsik-
ringsselskaber på grund af indtrufne færdselsuheld, samt efter
opfordring fra Holbæk amts ~jvæsens tilsynsførende med kommunens
veje.

Sagen udsattes herefter med ejerens og rekvirentens til-
slutning, for at nævnot kunne indhente en udtalelse fra vejvæsenet
til belysning af, hvilken betydning det kan antages at have for
tr~fiksikkerheden i krydset, at træerne fjernes, om muligheden for
ved andre fornnstaltninger at tilgodese trafiksikkerheden samt
hos politimesteren at søge oplyst, hvor mange trafikuheld, der
ham bekendt har været i det omhandlede vejkryds i de senere år .

Holbæk amts vejvæsen hnr herefter i skrivelse af 26. april
1967 udtalt blandt andet:
"I den anledning skal det oplyses, at såvel træerne som hækken ud
imod bivej nr. 3 er til hinder for den fri oversigt ved skæringen
imellem bivejene nr. 2 og nr. 3, således som skæringen i dag er ud-
formet.

Idet amtsvejvæsenet kan dele nævnets opfattelse af det
ønskelige i at nf hensyn til bybilledet at bevare træerne skal det
oplyses, at det er amtsvejvæsenets opfattelse, at trafiksikkerheden
kan tilgodeses i rimeligt omfang ved, at der som vist med rødt på
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vedlagte skitse etableres et fortov langs skolens hegn fra kirke-
gården til bivej nr. 2, og at kanststenen langs fortovet trækkes
væk fra hegnet ved bivej nr. 2's tilslutning.

Såfremt samtidig indmundingslinien flyttes til denne linie,
vil der blive rimelige oversigtsforhold ved skæringen.1i

Overpolitibetjenten, Landpolitistationen, Jyderup, til
hvem politimesteren har fremsendt sagen, udtaler i notits af
19.s.m. blandt andet følgende~

"I anledning af vedlagte sag om eventuel fredning af trægT
i Skamstrup skal jeg oplyse, at jeg ikke erindrer, at der h2,r "\70JT'et

opta~et p~litirapport om færdselsuheld det pågældende sted.
Hvor mange uheld, der eventuelt er sket uden optage~so

politirapport, ved jeg ikke. Jeg har indenfor det sidste år eller
2 h~ft henvendelser fra en advokat i København om forholoene p~

stedet. Advokaten ønskede disse oplysninger til brug ved en civj1
sag om færdsels"Llleld på stedet. Jeg mener ikke at have hørt cm
andre uheld end dette."

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 190 ju~j
, 1967 meddelt, at det af hensyn til bevarelsen af miljøet på s-cr;.dcl":::;

må tillægges stor betydning, at træerne søges bevaret.
So~nerådet har i skrivolse af lo. ~aj 1967 til nævnet op_·

lyst, at et flertal fastholder, at træerne skal fjernes af trafi-
kale hensyn, medens et mindretal ønsker at bevare træerne. :_det
der ikke menes, at de medfører fare for trafiksIkkerheden.

.\

I et den 25. august 1967 afholdt møde, hvori dGltog nævns ..
medlefi~erne gårdejer Niels Andersen, Prejlerup, og skoleinspek~ør
Morsing~ r·1ørkøv,samt formanden for ve judvalget, gårdejer HolmgnDxc
Jensen, 5 nndre medlemmer af sognerådet og skove jer Frede Jensen.
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Nævnets formand henstillede under henvisning til, at hensynot til
trafiksikkerheden efter de indhentede oplysninger ikke syntos at
begrunde en fældning af træerne, nt disse blev bevaret længst ffiU-

ligt. Sognerådets rep~æsentant fastholdt, at træerne af disse
hensyn måtte fjernes.

Nævnet finder, at de omhandlede træer er af en sådan sær··
præget skønhedsmæsDig betydning for omgivelserne, at de bør søges
bevaret længst muligt; og da de af sognerådot anførte trafikale hOl1-

syn efter de af næ~~et indhentede oplysninger ikke ses at kunne til-
J.c>3ggesen s3.dem vægt, at de for tiden er til hinder for, at træer-o
ne bevares, har nævnet vedtaget at pålægge ejendommen servitut om
tr-æernos fredning, sål.:.;desat de ikke må fældes uden tilladelse
fra fredning~nævnet for ilolbæk amt. Flnedningen skal dog ikke vcc2.~O

pleje og beskyttelse mod nedfald af gl'one m.v. kræver let. D8r fin-
des ikke glundlag for at tillægge ejeren erstatning i anlod~ing af
fredningen."

Konklusionen er sålydende~
"De på matr.nr. 2 Q Skrunstrup by og sogn i skolegården syc1-

vost for Skamstrup kirke ståendo 5 lindetræer fredes; således '.:'.:1;

de ikke må fældes, tyndAkæres, undergraves eller på emden måd'3 l'(~.·

sættes for behandling, der kan medføre fare for deres ødelæggelse
eller varige forringelse.

Påt8.1eretten har fredningsnævnet for Holbæk amt,"

Dsu afsagte kendelse er indanket for Overfredningcn~Nnet
3f 2ognorådet for Sk~n8trup-Fry~end21 kommune.

Overfredningsnævnet har den 7. november 1967 foreto.,ge~~e
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sigtigelse i sagen i overværelse af repræsentanter for Skamstrup-
Frydendal kommune, fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, Hol-
bæk amtsvejinspektorat samt Danmarks N3turfredningsforening.

Overfredningsnævnet finder at kunne tiltræde det i kendel-
sen anførte, hvorfor denne vil være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds don 20. sep-

tember 1967 afsagte kendelse vedrøronde fredning af l) lindetro..,"Gr
på ffi:J.tr.nr.2 Q, SkaTIlstrup by og sogn, stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

E. Jensen

kh.
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