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Afgørelse af 12.09.1996 (nævn 49/96) - Tilladelse til etablering
af cykelsti på en strækning øst om Alleens 2 sydvestlige
træer,
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Mellem Fredningsnævnet iår Vestsjællands amts sydlige frednings-
\kreds og Sorø byråd indgås herved overenskomst om fredning af "Reitzen-

steins Alle" i Sorø.
Overenskomsten omfatter den eksisterende alle på umatrikuleret

vejareal fra Absalonsgade i syd til Albertikrydset i nord.
Alleen skal for fremtiden bestå af c: rækker lindetræer men en

afstand mellem rækkerne på ca. y m og mellem de enkelte tnæer på ca.
9 ID.

Sålænge alletræet'ne er i'riske, m!.!.de ikke fældes eller udsættes
for en behandling, der kan føre til tnæernes forringelse og/eller øde-
læggelse.

Alleens fremtidige pleje fastlægges af statens tilsynsførende
med de private skove i Vestsjællands amts sydlige tilsynskreds. Kommu-
nens vedligeholdelsesarbejde aftales med den tilsynsførende ved et årligt
eftersyn af alleen.

Ved fjernelse af udgåede eller syge træer skal evt. efterplantning
~ ske med samme træart med hejstere, d.v.s. c-3 m høje træer.

Såfremt der ønskes foretaget vejarbejde eller andet, der må an-
~ tages at kunne ændre alleens karakter eller træernes sundhedstilstand,

skal der med rimeligt varsel ske henvendelse til forannævnte tilsyns-
førende.

Såfremt Gorø byråd eller den tilsynsførende finder, at største-
delen af alleens træer er i så dårlig stand, at bevoksningens allepræg
dtrved vil forsvinde, skal en fuldstændig fornyelse overvejes, og sagen
indbringes for fredningsnævnet til afgørelse.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Vestsjællands amts syd-
lige fredningskreds.



Nærv.ærende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på
umatrikuleret vejareal tilhørende Sorø kommune, jfr. vedhæftede rids,
med respekt af tinglyste servitutter og hæftelser,\hvorom henvises til
tingbogen.

Sorø, den 18. december 1974.
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Rids i ~ål 1:4000 udfærdiget i anledning af
tinglysning af overenskomst om fredning af
rtReilzensteins allelI !?å strækningen fra Ab-
salonsryade til Ringstedvej.

TEKtnSK FORVALTNINr;
Sorø, den 15. november 1974
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Ved ansøgning fremsendt gennem VestsjæJlands Amtskommune den 31/7 1996 har
kommunen anmodet om nævnets tilladelse til indgreb i Reitzensteins Alle i forbindelse med
ændring af krydset Absolonsgade/ /Storgade - Alleen.

Alleen er fredet ved deklaration af 18/12 1974. I deklarationen er bl.a. anført:
"Såfremt der ønskes foretaget vejarbejde eller andet, der må antages at kunne ændre alleens
karakter eller træernes sundhedstilstand, skal der med rimeligt varsel ske henvendelse til for-
annævnte tilsynsførende".

Vestsjællands Amtskommune Natur & Miljø har ved sagens fremsendelse bemærket,
at statens tilsynsførende skovrider Arne Jørgensen har oplyst, at der ikke er noget alarmeren-
de om alleens 4 sydligste træers sundhedstilstand. Det nordvestlige er et ungt træ. Det nord-
østlige er et stort træ med fuld krone. De to sydlige er begge tyndere i kronen og det sydvest-
lige er beskåret for døde grene i forbindelse med den løbende pleje af alleen.

Amtet har dernæst bemærket, at man er enig med Sorø kommune i, at rrafikafviklin
gen i krydset i dag ikk er optimal og at der derfor er behov for en ændring af krydset.Ændrin-
gen skal gøre det muligt samtidig at afvikle venstresvingende trafik fra alleen og højresvin-
gende trafik fra Absolonsgade, idet disse trafikretninger er prioriteret op efter omlægningen
af Storgade.
Den ændring Sorø kommune har valgt, består i, at kørebanen føres tættere på det sydøstligste
(skal være sydvestligste) træ i alleen, og at der anlægges en cykelsti inde i alleen bag de to
sydligste træer i den vestlige række. Herved bevares alle de nuværende træer i alleen.
Cykelstien må efter amtets opfattelse skulle asfalteres og afvandes, for at snerydning og salt-
ning kan ske uden at træerne i alleen skades. En sådan konstruktion vil efter amtets opfattelse
være æstetisk utilfredsstillende og virke som fremmedelement i et i øvrigt harmonisk bybille-
de. Amtet kan derfor ikke anbefale en dispensation fra fredningen til denne løsning.

Nævnet har på et møde den 28/8 1996 vedrørende styning af alleer i Sorø besigtiget
den sydlige del af Reitzensteins Alle med deltagelse af skovrider Arne Jørgensen og repræsen-
tanter for Vestsjællands Amtskommune, Sorø Kommune og Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite.

Det bemærkedes, at de 4 sydligste træers sundhedstilstand er som ovenfor beskrevet.

4Iljø- og Ener ~ir\lifti8t;e"et
;::;kCNlfon9.&~~s}yrelsen
J.nr. SN 1996 - \ J. \ \ /~ _ coo le
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Derimod konstateredes det, at 3. og 4. træ i den vestlige række er i så dårlig stand, at det snart
findes påkrævet at erstatte dem med nye.

Vestsjællands Amtskommunes repræsentant henviste til den afgivne skriftlige udtalel-
se, mens Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant kunne tiltræde det af kommunen
ansøgte projekt.

Næynets afgørelse
Nævnet finder, at det ansøgte indgreb i Reitzensteins Alle ikke er en videregående af-

vigelse fra fredningen og ikke strider mod fredningens formål.
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til

etablering af cykelsti på en kort strækning øst om Alleens 2 sydvestligste træer i overensstem-
melse med det af Sorø kommune fremsendte oversigtskort mål 1:500.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet (adr. Vermundsgade 38 B, 2100
København Ø) af bl.a. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis kIagefristene udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.
Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet. ;( . .• '.

~ C)fcl~ /!Jr;n;
Ulla Koch l Erik B. Neergaard Annette Dahlerup

Kopi af kendelsen sendes til:

Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø
Skovrider Arne Jørgensen, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København K
Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15,4180 Sorø
Dansk Ornitologisk Forening v/Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12,4100 Ringsted
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