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Alle af bornholmsk røn fredes. De fredede træer må ikke fældes eller på anden måde ødelægges. Fredningen er senere udvidet til at
omfatte 2 elmetræer ved den østlige indkørsel til alleen. Disse
træer må ikke fældes, topskæres eller på anden måde ødelægges.
Træerne skal dog af hensyn til trafikken holdes opstammede. Saltning af Dalkildegårds alle må ikke finde sted.
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År 1976, den
Fredningskreds

bJi

afsagde Fredningsnævnet

for Fyns amts sydlige

i anledning af begæring om udvidet fredning af Dalkildegårds

Alle, Svanninge sogn, sålydende
KENDELSE:
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KENDELSE:

•
e

e

e

Ved fredningsoverenskomst af 22. oktober 1962 mellem Svanninge
sogneråd og Fredningsnævnet for Svendborg amt bestemtes, at den ca. 1 km
lange alle af bornholmske rønnetræer langs den offentlige bivej nr. 24 fra
Odense-Fåborg landevej til Dalkildegård skulle fredes med den virkning, at
de langs vejen voksende træer (på nordsiden 92, på sydsiden 95) ikke måtte
fældes eller på anden måde ødelægges, ligesom de træer, der måtte gå til
grunde, skulle erstattes af nye. I deklarationen var en bestemmelse om
sognerådets adgang til nyplantning af træer, der måtte vokse ud over vejen
til gene for færdslen.
Deklarationen har været gjort til genstand for fortolkning i Fredningsnævnets skrivelse af 29. maj 1974, i hvilken man udtalte, at deklarationen ikke kunne benyttes til kritik af kommunen (nu Fåborg), fordi man
havde kappet lavthængende grene, som var til hinder for færdslen, særlig
af almindelige lastbiltransporter og brandvæsenets udrykningskøretøjer.
Man henstillede, at der skete genplantning i stedet for udgåede eller stormfældede træer, således at træernes antal påny kom op på de i fredningsdeklarationen nævnte.
I skrivelse af 3. oktober 1975 har Danmarks Naturfredningsforening
rejst sag om udvidelse af fredningen, dels således, at 2 elmetræer ved alleens udmunding i amtslandevejen medtages, dels således, at der sker en
vis stramning og tydeliggørelse af bestemmelserne i den oprindelige fredningsoverenskomst om træplejen for så vidt angår Rønnetræerne.
Påstanden er sålydende:
"De af fredningen omfattede træer, skal søges bevaret, og der må
ikke foretages skridt, der 'kan føre til deres ødelæggelse.
Træerne må således ikke fældes, topskæres, grenkappes, eller på
anden måde beskadiges, dog skal der kunne foretages almindelig vedligeholdelse, herunder den for træernes naturlige vækst nødvendige beskæring.
De to elmetræer ved hovedvej 213 skal dog af hensyn til oversigt og
trafikken på hovedvejen kunne holdes opstammede og friholdes for buske
ved jorden, ligesom de af hensyn til fritrumsprofilet for hovedlandevejen
skal kunne beskæres hele vejen rundt i kronen ved vejbestyrelsens foranstaltning.
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Måtte træerne på grund af ælde eller råd være til fare for trafikken.
kan fældning foretages.
Efter fældning skal genplantning finde sted med hejstere af samme
art som det fældede. således at alleens helhed til stadighed bevares.
Saltning af Dalkildegårds alle må ikke finde sted.
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Fyns amts sydlige Fred~
ningskreds og Danmarks Naturfredningsforening".
Nævnets behandling.
Bekendtgørelse om fredningen skete i Statstidende og i Fyns Amts
Avis' Fåborg-udgave for den 16. oktober 1975. Ejeren af Dalkildegård.
konsul Jens Jacob Damkiær blev særskil,t underrettet. og der blev indhentet erklæringer fra de interesserede myndigheder og institutioner.

•

Fåborg byråd har anbefalet fredningen. men med følgende reservation: IIA. De af fredningen omfattede træer skal af hensyn til oversigt og trafikken kunne holdes opstammede og friholdes for buske ved jorden. ligesom
træerne af hensyn til kommunevejens fritrumsprofil kan beskæres i et omfang. der alene beror på vejbestyrelsens

skøn. B. Fåborg kommune fore-

tager normal glatførebekæmpelse af veje som Dalkildegårdsalle ved udstrøning af grus eller grus tilsat en ringe mængde salt. I visse situationer kan
der blive tale om at anvende ren saltning i ringe mængde. Teknisk udvalg
må absolut modsætte sig. at der i fredningsbestemmelsen indføres forbud
mod saltning af Dalkildegårdsalle. Et forbud vil bI. a. medføre. at der skal
udsendes et særligt køretøj med ren grus for at foretage glatførebekæmpelsen. Dette vil medføre dels forøgede udgifter og vil i mange situationer medføre. at glatførebekæmpelsen på den omhandlede strækning først udføres.
når al anden glatførebekæmpelse er udført. Dette vil af færdselsmæssige årsager være overmåde uheldig. Hertil kommer. at det ikke kan være ukendt.
at glatførebekæmpelsen under visse vejrforhold kun kan gennemføres på forsvarlig vis ved anvendelse af salt i nogen udstrækning. Når dette er anført.
kan det tilføjes. at teknisk udvalg på Dalkildegårdsalle er indstillet på at
bruge salt i så ringe omfang som forsvarligt" .
Fredningsplanudva~get for Fyn har udtalt. at man kan anbefale fredningen i det påståede omfang. idet man herved lægger vægt på. II at fredningssagen ikke alene har til formål at supplere den eksisterende fredning med 2
træer ved Odense-Fåborg landevejen. men at der også bliver tale om yderligere sikring af den fredede alle som følge af den foreslåede bestemmelse
om forbud mod saltning af alleen" .
Fyns amtskommune har intet haft at erindre mod forslaget.
Statens naturfrednings-

og landskabskonsulent har anbefalet frednin-

gen. ligesom Naturfredningsrådet. Sidstnævnte har særlig fremhævet det
vigtige i. at saltningsforbud indgår i bestemmelserne. Det bør endvidere
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e·

tilstræbes,

hedder det i rådets udtalelse,

li

at foryngelse af udlevede træer

sker over større strækninger ad gangen, når det skør.nes påkrævet, og ikke
ved udskiftning af enkelttræer i rækken. da allepræget derved vil forringes" .
Rigsantikvaren har intet haft at bemærke til fredningen, men har påpegetll at der ikke findes fredede fortidsminder i nærheden.
Nævnet afholdt derefter den 9. marts 1976 møde med besigtigelse.
Under mødet oplyste ejeren af Dalkildegård, konsul Jens Jacob Damkier, at alleen var plantet omkring 1919 af den daværende ejer af Dalkildegård. Omkring 1940 blev aUeen overtaget af kommunen som offentlig vej.

•
e

•
e

Han tog i sin tid selv initiativet til at få alleen fredet. Konsul Damkier kunne for sit vedkommende tilslutte sig fredningspåstanden og anførte, at kommunens Lndvendinger ikke kunne være særlig afgørende. Han anbefalede, at
der blev udstedt forbud mod kØrsel med større vogne i alleen. De øvrige mødende, herunder amtsrådets repræsentant tilsluttede sig fredningspåstanden,
idet dog repræsentanterne for Fåborg kommune kun kunne godkende gennemførelse af fredningen med de i kommunens skriftlige indlæg fremhævede modifikationer. Især blev det fremhævet.. at en fredning i det foreslåede omfang ville kræve, at kommunen ved glatførebekæmpelse måtte sende en særlig vogn til Dalkildegårds alle. hvilket antagelig ville koste ca. 100 kr. pr.
gang. Af hensyn til færdsel på alleen med større vogne som f. eks. brandbiler er det nødvendigt at beskære træerne, og dette vil en fred..l1ingmed den
omhandlede formulering forh..indre.
Nævnets overvejelser.
Omend alleen ikke er særlig gammel, mindre end 60 år, findes den
dog. hvilket man også har haft blik for ved den hidtidige fredning, takket
være sin længde, den anvendte træsort og beliggenheden i et åbent landskab
fuldt bevaringsværdig,

og det må erkendes .. at den hidtidige fredning næppe

har været tilstrækkelig. De 2 elmetræer hører naturligt med til alleen, omend de formentlig er ældre end rønnetræerne, og fredningen bør udvides til
at omfatte disse træer, hvilket også alle er enige om. Den i fredningspåstanden omhandlede træpleje vil være en nødvendighed. idet der er en del
døde grene på nogle af træerne, som formentlig vil kunne lide varig skade,
hvis der ikke skrides ind. på den anden side vil det være en urimelig tanke,
om alleen skulle spærres for større biler. herunder brandvæsenets slukningskøretøjer. Det er efterhånden klart antaget af alle sagkyndige .. at anvendelse af vejsalt er skadelig for træer og anden plantevækst ved vejen.
og der er talrige eksempler på, at træer, som er blevet udsat for vejsalt,
fører en hensygnende tilværelse. Andre glatførebekæmpende midler, der
ikke er skadelige eller dog mindre skadelige. bør komme på tale, og de af
Fåborg kommune anførte øgede u.dgifter ved II særbehandling" af alleen
skønnes ikke at være at en sådan størrelsesorden,
at udgifterne afgørende
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taler imod et forbud mod saltning. Det er nævnet bekendt, at lignende forbud
også er gennemført ved andre bevaringsværdige alleer. på grund af de dybe
grøfter til begge sider, vil der dog her være hurtigt afløb af smeltevand fra
alleen til grøfterne, og nævnet mener derfor, at der i dette tilfælde kan gives
en adgang til rent undtagelsesvist. når særlige klimatiske forhold, f. eks. når
stærk blæst vil medføre afblæsning af grus, der ikke er iblandet salt, da at
anvende grus med en beskeden iblanding af salt for at kunne binde gruset til
vejbanen.
Fredningspåstanden vil herefter være at tage til følge med den nævnte
modifikation og med en del redaktionelle ændringer,

som alene sigter til ty-

deliggørelse, alt som nedenfor anført.
Bekendtgørelse af fredningen sker ved nævnets foranstaltning.

•

Den æl-

dre kendelse er ikke tinglyst, formentlig fordi dette har været forbundet med
praktiske vanskeligheder, eftersom vejen ikke er særskilt matrikuleret. Tinglysning af nærværende kendelse skønnes også ufornøden.
AfgØrelsen kan inden 4 uger af de ankeberettigede påankes til Overfredningsnævnet i overensstemmelse med reglerne i natuI'fredningslovens
§ 24.
Thi bestemmes:
Den ved. deklaration af 22. oktober 1962 gen."lI.emførte
fredning af træer-

ne af bornholmsk rØn langs alleen fra Dalkildegård til hovedvejen Fåborg- Odense, hovedvej 213, udvides, således at følgende bestemmelse skal være gældende:

e

•e

1) Fredningen udvides til at omfatte de to elmetræer ved den østlige indkørsel

til alleen.
2) De af fredningen omfattede træer, skal søges bevaret. og der må ikke foretages skridt, der kan føre til deres ødelæggelse.
3) Træerne må således ikke fældes, topskæres eller grenkappes, bark må ikke afflåes, rødderne må ikke afskæres. jord omkring rødderne afgraves,
eller rodnettet eller træerne på anden måde beskadiges, dog skal der kunne foretages almindelig vedligeholdelse, herunder den for træerne naturlige vækst og hensynet til trafikken ad alleen nødvendige beskæring.
De to elmetræer ved hovedvej 213 skal dog af hensyn til oversigt og trafikken på hovedvejen kunne holdes opstammede og friholdes for buske ved
jorden, ligesom de af hensyn til fritrumsprofilet

for hovedlandevejen skal

kunne beskæres hele vejen rundt i kronen.
Beskæring m. v. sker ved vejmyndighedens foranstaltning, men vejmyndigheden skal være forpligtet til at indhente vejledning fra forstkyndige med hensyn til træernes pleje. Det henstilles, at der ind!8nfor 1 år
fra dato foretages en gennemgang af alleen med sagkyndig bistand for at
få foretaget en tiltrængt udtynding.
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4. Såfremt træerne på grund af ælde eller råd bliver til fare for vejfarende
kan fældning foretagess men efter fældning skal genplantIr:l.ing
finde sted med
p

hejstere af samme art som det fældede. således at alleens helhed til stadighed søges bevaret.
5. Til glatførebekæmpelse må i almindelighed ikke anvendes kogsalt (natriumclorid) eller kogsaltholdige præparater. men der kan i nødvendigt omfang
anvendes Urea salpeter eller lignende præparaters ligesom det skal være
p

tilladt at anvende ikke-hidtil kendte præparater s såfremt disse efter udtalelser fra sagkyndige må antages ikke at kunne skade træerne.
Under ganske særlige klimatiske forhold f. eks. meget glat føres således ved isslags i forbindelse med stærk blæst skal det dog være tilladt at
anvende grus blandet med en ringe mængde kogsalt.
6. Der tillægges ikke erstatning i anledning af f:red?:lingen
.
Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Fyns amts sydlige Fredp

•

I

ningskreds og Danmarks Natu.llrfredningsforening.
Hans Larsen

Jul. Paulsen

formand

e

•

e
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lrs. 25/1962

F.redningsoverenskomst.

Undertegnede

Svanninge

sogneråd tilbyder herved at frede den

ca. l km. lange alle' af bornholmske

•
I

nr, 24 fra Odense-Fåborg

landevej

De langs vejen voksende

rØn langs den offentlige

bivej

til Dalkildegard •

træer ( på nordsiden

92, på syds~den

95 ) må herefter ikke fælles eller på anden måde ødelægges, ligesom de
træer, der måtte gå til grunde,

skal erstattes af nye. Sogner&det

for-

beholder sig ret til at plante nye træer i stedet for de 5 træer, der
på nuværende

tidspunkt hænger ud over vejen. På tilsvarende måde skal

sognerådet kunne foretage nyplantning

af træer, der måtte vokse ud

over vejen til gene for færdslen.
Påtaleberettiget
ningsnævnet

,

efter nærværende

overenskomst

er Naturfred-

for Svendborg amt.
Svanninge

sogneråd pr. Millinge
Kristian

Foranstående

Rasmussen

fredningsoverenskomst

Naturfredningsnævnet

l1.okt. 1962

tiltrædes

for Svendborg amt, den 22.oktober 1962.

Herluf Rasmussen

Sverre Mondrup
suppl.

G.Tukjær

----00000-----

Atskriftens

rigtighed

Naturtredningsnævnet

bekræftes:
for Svendborg amt, den 6.marts 1963.

E. Rendal
formand.
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den
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22

Fåborg

•

•

Vedr. j. nr. 1211/Fy
Svanninge

(SVAN) - Den fredede

by, Svanninge,

alle på matr.

nr. 2-c

(Dalkildegård).

Ved skrivelse af 13. februar 1991 foreslog Statsskovdistriktet,
at Fredningsnævnet
indkaldte til et møde angående besigtigelse
af
ovennævnte alle med henblik på en ajourføring af fredningen eller
eventuelt en tilladelse til konkrete foranstaltninger.

•
••

Alleen

blev ved en den 22. oktober

råd og Fredningsnævnet

for Svendborg

24. juni 1976 blev fredningen
på baggrund

Alleen

i enighed

kan udskiftes

Ved kendelse

af Statsskovdistriktets

har besluttet

Sogne-

meddele,

skrivelse
at Fred-

følgende:

fra dens nordvestlige

ende og til

nordvestgavlen
på ejendommen Dalkildegaards
Alle 3. Udskiftningen skal ske ved anvendelse af Sorbus Intermedia (Bornholmsk
Røn/Selje Røn). Afstanden på tværs af alleen øges med 2 meter,
således at der lægges en meter til afstanden i begge sider, idet dette vil kunne medføre, at kronen på træerne kan udvikles

',.m jorninisteriet
og Natw'styrelsen
SN ;'1.. I \
t -00.2.j

~a;;~",J.nr.

Akt. nr.

2

I

Bil.

af

og præsiceret.

møde skal man herved

samlet

Svanninge

Amt fredet.

udvidet

af det i anledning

den 4. juli 1991 afholdte
ningsnævnet

1962 mellem

1991

•

bedre,

samtidig

med at kronen

på træerne

på begge sider af vej-

en stadig kan mødes. Afstanden på langs ad vejen mellem træerne skal svare til afstanden mellem træerne i den oprindelige
alle.

De nyplantede

træer

skal have en højde af ca. 3 meter.

I den øvrige del af alleen
må fjernes

skal træer,

på grund af sygdom,

fornyes

som er fjernet,

eller

ved indplantning

som

med Sel-

je Røn. Indplantningen skal finde sted straks for at undgå, at
større markredskaber kører fra vejen ud på de tilstødende marker.
Træer

og buske i et bælte på 5 meter fra asfaltkant

i hver side

skal fjernes, og dette bælte skal vedligeholdes ved slåning 2
gange årlig med lette redskaber. Der må ikke i dette bælte anvendes

herbicider

Fredningsnævnet
skovdistrikt.

eller pesticider.
ser gerne,

at arbejdet

udføres

af Fyns Stats-

-Ved samlet udskiftning senere af strækninger af alleen skal også senere indplantede erstatningtræer
fjernes for at skaffe ens-

.e
e
'

artethed. Asfaltens nuværende bredde, som er 3,3 meter i den sydøstlige ende og 3,2 meter i den nordvestlige ende af alleen må
ikke øges. For at beskytte træerne mod barkskader ved påkørsel
skal vejkryds

markeres

med store

sten .

Det henstilles, at færdselen i alleen ensrettes for at undgå,
dels påkørsel, dels komprimering af jorden langs vejen.
Nævnet

har underrettet

Faaborg

kommune,

Fyns amtskommunes

skabsafdeling
m.fl., der inden 4 uger kan indbringe
gørelse for Overfredningsnævnet,
om foranstående.
Tilladelsen
kan ikke udnyttes før efter udløbet
uger, jfr. naturfredningslovens
§ 58 stk. 6.

Hans Chr. Poulsen
formand

lands-

nævnets

af-

af ankefristen,

4
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Dato:
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•

lbftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 1elefax 64 71 55 20

4. november

Journal nr.:

F r s.

1991

262/1991

Fyns Statsskovdistrikt
Sollerupvej 22
5600 Faaborg

Vedr.:
~

j. nr. 1211/Fy
Svanninge

(SVAN - Den fredede

by, Svanninge,

alle på matr. nr. 2-c

(Dalkildegård).

e
Ved fredningsnævnets
skrivelse af 9. august 1991 (frs. 40/1991)
meddelte fredningsnævnet
efter møde og besigtigelse forskellige
tilladelser

fra fredningskendelserne

af 22. oktober

1962 og

kendelse af 24. juni 1976 vedrørende fredning af alleen på matr.
nr. 2-c Svanninge by, Svanninge, (Dalkildegård).
Tlsyneladende

•

på grund af misforståelser

krete redaktionelle

udformning

Statsskovdistriktet

indbragt

med hensyn til den kon-

af afgørelsen,

blev denne af

for Overfredningsnævnet.

Repræsentanter
fra Fredningsnævnet
og Statsskovdistriktet
har
herefter besluttet at afholde møde for at drøfte den endelige
redaktionelle
udformning af fredningsnævnets
afgørelse, og efter
afholdelse af dette møde meddeler fredningsnævnet
herved, at
fredningsnævnet
eenstemmigt har besluttet nogle redaktionelle
ændringer til fredningsnævnets
afgørelse af 9. august 1991 (frs.
40/1991),

således

at ordlyden

i fredningsnævnets

tilladelse

bli-

ver sålydende:
Alleen

kan udskiftes

nordvestgavlen

samlet fra dens nordvestlige

på ejendommen

skal ske ved anvendelse

~(\j

\2ll/7

-

002

Dalkildegaards

af Sorbus

'3 (;;z.\<1

(Q

Intermedia
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af alleen
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mødes. Afstanden
afstanden mellem
træer

må fjernes

på grund

Røn. Indplantningen

e
e

stammeomkreds
og buske

side fjernes,

kan udvikles bedre, samsider af vejen stadig kan

af hejster.

skal træer,

som er fjernet,

af sygdom,

fornyes

skal finde

sted straks

kører fra vejen

skal for at bevare

Træer

ved anvendelse

del af alleen

re markredskaber

et rimeligt

helhedspræg

i et bælte på ca. 5 meter

fra asfaltkant

udskiftning

at arbejdet

senere

nævnets

•

med en

ende og 3,2 meter

har underrettet

udføres

Landskabsafdeling
afgørelse

herbici-

i samarbejde

af alleen

med

skal også

fjernes for at skaffe ensarsom er 3,3 meter i den syd-

i den nordvestlige

den stedlige

slåning

bælte anvendes

af strækninger

Det henstilles, at færdselen i alleen
påkørsel, dels komprimering
af jorden

kommunes

og

i hver

ved ekstensiv

ende af alleen,

ikke øges. For at beskytte træerne mod barkskader
skal vejkryds markeres med store sten.

Nævnet

at stør-

marker

ske med træer

og dette bælte vedligeholdes

senere indplantede erstatningstræer
tethed. Asfaltens nuværende bredde,
østlige

med Selje

for at undgå,

ud på de tilstødende

som

på 14 - 16 H.O.

Fredningsnævnet
ser gerne,
Fyns Statsskovdistrikt.

,

eller

ved indplantning

med lette redskaber. Der må ikke i dette
der eller pesticider.

Ved samlet

idet dette

på langs ad vejen mellem træerne skal svare til
træerne i den oprindelige
alle. De nyplantede

skal foretages

I den øvrige

således

må

ved påkørsel

ensrettes for at undgå
langs vejen.

kommunalbestyrelse,

dels

Fyns amts-

m. fl., der inden 4 uger kan indbringe

for Overfredningsnævnet

om foranstående

.
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Tilladelsen
4 uger,
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kan ikke udnyttes
naturfredningslovens

før efter
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§ 58, stk.

af ankefristen,
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Kloakering

af Dalkildegård,

Ved skrivelse af 27. november 1991 har De på Faaborg kommunes vegne søgt om tilladelse til at foretage kloakering af Dalkildegård,
der er beliggende ved Dalkildegårds Alle, hvis træer er fredet.
Den med ansøgningen fremsendte tegning viser, at kloakledningen
skal følge alleen fra dens nordvestlige ende til Dalkildegård,
samt at en stikledning skal skære alleen.
Fredningsnævnet
har i anledning af ansøgningen indhentet udtalelser, og såvel Skov- og Naturstyrelsen
som Fyns Amts landskabsafdeling har meddelt, at man ingen indvendinger har imod det ansøgte
kloakprojekt under forudsætning af, at ledningerne placeres, så- .
ledes at de hverken ligger i vejen for nye alletræer eller medfører beskadigelse af træerne, hvis man senere skal grave ned til
kloakledningerne.
Fredningsnævnet
skal herved i enighed i medfør af naturfredningslovens § 34 meddele tilladelse til det ansøgte på betingelse af,
at ledningerne placeres som forudsat af Skov- og Naturstyrelsen
og
Fyns Amts landskabsafdeling.
For en ordens skyld skal det bemærkes, at man bedes rette henvendelse til Fyns Amts landskabsafdeling om ledningernes placering, dersom man måtte være i tv~vl om,
hvorvidt arbejdet vil kunne medføre beskadigelse af alleens rodnet.

•

MIljømInisteriet. J. nr. SN
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Akt. nr. 13
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Nævnet

har underrettet

den stedlige

kommunalbestyrelse,

Fyns amts

landskabsafdeling
m. fl., der inden 4 uger kan indbringe
afgørelse for Overfredningsnævnet
om foranstående.

nævnets

Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefristen,
4 uger, jfr. naturfredningslovens
§ 58, stk. 6.
Tilladelsen

bortfalder,

fra tilladeIsens

•

såfremt

meddelelse,

den ikke er udnyttet

jfr. naturfredningslovens

inden 5 år
§ 64 a.
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Ved skrivelse af 14. maj 1998 har Fyns Statsskovdistrikt ansøgt om tilladelse til at fælde
og forny 3 træer i Dalkildegårds Alle, Faaborg kommune.
Det drejer sig om 2 træer på sydsiden og l på nordsiden af alleen. Træerne er efter det
oplyste præget af mange store svampelegemer , der tyder på råd i roden.
Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i skrivelse af 16. juni
1998 har udtalt, at det er amtets vurdering, at fældning af de 3 træer og indplantning af
3 nye er i overensstemmelse med fredningsafgørelsen, idet træerne er svækkede, og idet
de 3 nye træer vil blive en naturlig fortsættelse af den nye del af alleen.
Dalkildegårds Alle er fredet i henhold til fredningsnævnets kendelse af 24. juni 1976.
Fredningsnævnet skal udtale:

•

Efter det oplyste om træernes tilstand meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til at
fælde de 3 træer, mod at der plantes 3 nye som erstatning. Fældning af træerne findes
på grund af træernes tilstand at være i overensstemmelse med fredningens formål.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig,
lovens § 50, stk. 1.

er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. Raunholt
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Ved skrivelse af 23. juli 1999 har Faaborg kommune ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at fælde 2 elmetræer ved indkørslen fra Odensevej til Dalkildegårds Alle, idet de
er angrebet af elmesyge. Ansøgningen er begrundet i en henvendelse fra Statsskovdistriktet, der har anført, at træerne bør fældes forholdsvis hurtigt af trafIksikkerhedsmæssige grunde.
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til fældning af de 2 elmetræer og bekræfter
således den telefoniske tilladelse. Begrundelsen er, at træerne er ramt af elmesyge og
udgør en trafikmæssig risiko.
Samtidig opfordres kommunen til at fremkomme med en plan for hvilke træer, der vil
blive plantet i stedet for de 2 elmetræer, der bliver fældet.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig,
lovens § 50, stk. 1.

er truffet i medfør af naturbeskyttelses-

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke e u nyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

L. Ry ave
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Hermed sendes genpart af nævnets skrivelse af d.d. til
Faaborg konnnaune
Vejkontoret
Nørregade 4
5600 Faaborg
Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K., inden 4 uger fra modtagelsen af nærværende meddelelse.
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Xi. Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53,2100 København ø.

2. Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense Sø
3. Kommunalbestyrelsen i Faaborg, Rådhuset, 5600 Faaborg
4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
5. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Bent Ludvigsen, Østerbyvej 27,
5642 Millinge
6. DOF-FYN's Fredningsudvalg v/Morten Nielsen, Valdemarsgade 16, 5700 Svendborg
7. Fyns Statsskovdistrikt, Sollerupvej 22, Korinth, 5600 Faaborg
8. Friluftsrådet, c/o amtsformand Carl Lohmann Frederiksen, Kirkegyden 30, Stige,
5270 Odense N.
9. Faaborg Golfklub, Dalkildegårds Alle l, 5600 Faaborg
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Ved skrivelse af 15. december 1999 har Faaborg kommune ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til at fælde ca. 40 træer ud af ca. 95 mulige på Dalkildegårds Alle og i stedet
erstatte træerne med Bornholmsk røn, Sorbus Intermedia, i overensstemmelse med det
princip, som blev anvendt ved alleens nordvestlige fornyelse i 1995. Begrundelsen for
ansøgningen er elmesyge.
Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under mødet anmodede
Statsskovdistriktet endvidere om tilladelse til at fælde uden genplantning den del af alleen, der forløber fra indkørslen til Dalkildegaard og videre mod vest.
Alleen er fredet dels ved fredningsoverenskomst af 17. oktober 1962, dels ved kendelse
af 24. juni 1976.

Af fredningskendelsen fremgår det, at såfremt træerne på grund af ælde eller råd bliver
til fare for vejfarende, kan fældning foretages, men efter fældning skal genplantning
finde sted med hejstere af samme art som det fældede, således at alleens helhed til stadighed søges bevaret.
Fyns Amt henviste under mødet til en skriftlig udtalelse af 27. januar 2000, hvori det
hedder:
"

Dalkildegårds Alle er en ca. 1 km lang alle bestående af Bornholmsk røn/
Selje røn. På nuværende tidspunkt er den nordvestlige del af alleen fornyet,
mens den østlige del er den oprindelige alle, der blev fredet i 1962, suppleret
i 1976 med de markante elmetræer ved Odensevej.
Alleen, der hidtil har været et markant landskabselement pga. sin længde og
beliggenhed i landskabet, blev alvorlig skadet under orkanen 3 december
1999. Især er mange træer på nordsiden af vejen væltet og alleen har mistet
en del af sin karakter.
Faaborg kommune har søgt om tilladelse til at fælde de resterende træer i
den gamle alle, og foretage en gentilplantning efter samme princip som da

-2 alleens nordvestlige del blev fornyet.
Alleen skønnes at være ca. 80 år og det må forventes at de tilbageværende
træer indenfor en kortere årrække vil skulle udskiftes.
Hvis alleen udskiftes som ansøgt, vil den aldersmæssig ikke adskille sig
meget fra den nordvestlige del af alleen anlagt i 1995, og man vil få en alle,
der opleves som en helhed. Fyns Amt kan derfor anbefale, at der foretages
en total udskiftning af den østlige del af Dalkildegårds Alle.
Nyplantningen bør foregå som beskrevet i tilladelsen fra 1991 vedr. udskiftningen af den nordvestligste del af alleen, dvs. der skal anvendes Bornholmsk røn / Selje røn, Sorbus Intermedia. Afstanden til kørebanen øges
med l meter i begge sider af vejen, og der plantes med samme afstand mellem træerne som hidtil. Der anvendes hejstere (dvs. planter over ca. 100 cm
og uden klump).
Fyns Amt kan tilslutte sig Faaborg kommunes forslag om at erstatte de to
udgåed~med Bornholmsk røn / Selje røn, Sorbus Intermedia. Dette vil skabe
den mest harmoniske alle.
Fyns Amt har modtaget en kopi af en skrivelse til Fredningsnævnet fra Fyns
Statsskovdistrikt, hvor distriktet fremsætter et ønske om at fredningen af alleen nedlægges fra indkørslen til Dalkildegårds stuehus og mod vest. Det
skulle ske i sammenhæng med renoveringen af gårdens haveanlæg, og ud fra
den betragtning at alleer normalt slutter ved hovedindgangen.
Fyns Amt kan ikke tilslutte sig dette og må påpege, at fredningen går på at
bevare en lang markant alle og der ikke på noget sted står, at alleen skal lede
til gårdens hovedindgang. Alleen er på dette sted allerede fornyet og der er
sket en mindre forlængelse udenfor fredningen, så i dag ender alleen ved
indkørslen til golfbanens p-plads. Det er Amtets opfattelse, at alleen med sin
nuværende udstrækning kan skabe et rum omkring gården samt lede bilister
til p-pladsen fremfor ind på gårdspladsen.
"
Fyns Statsskovdistrikt henviste under mødet til en udtalelse af 11. januar 2000, hvori det
bl.a. hedder:
"

Dalkildegårds Alle består af seljerøn eller bornholmsk røn, Sorbus Intermedia. Arten regnes for en spontan, men flere gange opstået krydsning mellem
almindelig røn og akselrøn. Seljerøn er apomiktisk, hvilket vil sige, at der
dannes frø uden befrugtning. Derfor reproducerer arten sig vegetativt, og
afkommet er identisk med modertræet. Det må derfor formodes, at der kun
er begrænset genetisk variation i det plantemateriale. Dette kan være en fordel i forhold til anvendelse om alletræ, idet træernes ensartethed vil forstærke den landskabelige virkning, som netop består i den strenge symmetri.
Omvendt giver den begrænsede genetiske variation risiko for store skader på
grund af udbredte angreb af eksempelvis svampe, ligesom nedbrug på grund
af alderssvækkelse mv. må forventes at ske for hele alleen på en gang. I al-
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h~træerne er der konstateret udbredte angreb af rådsvampe, som svækker
træernes rodnet, og som har haft afgørende indvirkning på, at træerne er
blevet så ustabile, at så mange er væltet i stormen. Seljerøn er jo ellers kendt
som en vind- og stormfast træart. Seljerøn bliver i modsætning til andre traditionelle alletræarter som eksempelvis lind, elm og eg ikke et særligt højt
træ (18-20 m). Seljerøn har markant fremtoning afhængig af årstiden. Om
foråret blomstring, om sommeren dybt grøn med bær, der om efteråret bliver mere synlige.
Hvis alleen genetableres med seljerøn, som det jo er startet med fra Dalkildegård kan der næppe forventes en alle med lang levetid. Den nuværende
alle er efter sagens akter fra 1919, og således kun 80 år. Alternative træarter
som eg eller lind vil kunne holde meget længere.

•

Imidlertid er det egnskarakteristisk at benytte de lave alleer i Svanninge området. Der er ikke tradition for de højere linde- eller elmealleer . Derfor er
det Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at fornyelsen af alleen fortsat skal
ske med seljerøn, men at det bør overvejes at benytte eksempelvis lind til at
markere'knudepunkter i alleen. F.eks. kunne lind anvendes som knudepunktsmarkering ved Odensevej og fuglekirsebær ved Bjergevej . Landskabeligt ville det være en gevinst.
Den nye alle bør genetableres med større afstand (en meter til hver side) til
kørebanen, men ellers med samme afstand mellem træerne. Der bør benyttes
hejstertræer , men erfaringsmæssigt er der ikke mange træer på markedet, og
det kan være vanskeligt at finde træer af ideel størrelse. Planternes genetiske
kvalitet må prioriteres højere end deres størrelse, og der bør vælges planter,
som genetisk er så ens som de allerede plantede som muligt. Der bør endvidere etableres reserveplantninger , så træer, der' eventuelt måtte gå til kan erstattes.
Faaborg Golfbane A/S har i 1999 overtaget Dalkildegårds bygninger. I forbindelse med, at Faaborg Golfklub er ved at lægge en samlet plan for renovering af haveanlæg mv. Omkring Dalkildegård foreslår landskabsarkitekt
Gerda Vaaben, at alleen kun genetableres som en alle mellem Odensevej og
stuehuset til Dalkildegård, og at den lidt mærkelige forlængelse af alleen
forbi stuehuset til Dalkildegård nedlægges, idet alleen i dag ender ved gårdens bagindgang, og ikke ved hovedindgangen, som er det normale for alleer. Endelig overvejer vi herfra at etablere alle ad den nordligste del af Dalkildegårds Alle, som anført på vedlagte kortbilag. Dette område er udenfor
fredningen, og dermed heller ikke fredningsnævnets kompetence, men bør
indgå i den samlede vurdering.
"
Under mødet var der mellem amtet, Danmarks Naturfredningsforening, kommunen,
statsskovdistriktet og golfklubben enighed om at meddele tilladelse til fældning af elmetræerne på grund af elmesyge, mod at de erstattes af Bornholmsk røn, Sorbus Intermedia.
Fyns Statsskovdistrikt og golfklubben anbefalede endvidere, at der meddeles tilladelse til
fældning af den del af alleen, der ligger fra Dalkildegård og videre mod vest, idet det er

-4naturligt, at en alle slutter ved en gård, i dette tilfælde Dalkildegård, og ikke fortsætter
videre ad vejen.
Repræsentanterne for amtet og kommunen var imod, at der meddeles tilladelse til fældning af denne del af alleen, idet det vil stride mod fredningens formål.
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til denne del af ansøgningen.
Fredningsnævnet skal udtale:
Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har besluttet at meddele tilladelse til fældning af de tilbageværende elmetræer i Dalkildegårds Alle fra Dalkildegård
ud mod Odensevej. Det lægges til grund, at det er nødvendigt på grund af elmesyge.
Med samme begrundelse er nævnet enig i, at der ikke skal genplames med elmetræer,
men i stedet for genplantes med Bornholmsk røn, Sorbus InteflI.ledia, efter samme princip, som da alleens nordvestlige ende blev fornyet i 1995, De nye træer skal trækkes 1
meter tilbage i forhold til vejen, og der skal plantes med mindst hejsterstørrelse. Beplantningen skal vedligeholdes.
Endvidere meddeler fredningsnævnet tilladelse til, at de 2 elmetræer ved indkørslen til
Dalkildegårds Alle fældes og i stedet erstattes med 2 store lind~træer.
Fredningsnævnet finder ikke, at det vil være i overensstemmelse med fredningens formål at meddele tilladelse til fældning af den del af alleen, der ligger fra Dalkildegård
mod vest, hvorfor der meddeles afslag på denne del af ansøgningen.
Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageb~rettigede,
Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet,
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.
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