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Bevaring af alle samt landskabsbevarlng.

All~en fredes således, at det ikke skal være tilladt at fælde
nogen af træerne. Det er ikke myndighederne tilladt at anvende
vejsalt eller lignende, der kan ødelægge træerne. I tilfælde af,
at storme medfører, at~træerne vælter eller knækker, skal der
plantes træer af samme art, dog kan de fåtallige kastanietræer
i alleen erstattes med lind. Træbevoksningen på Iskælderbanken
fredes på samme måde som fastsat for de øvrige træer.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1977, den 9. september
nævnet følgende

, afsagde overfrednings-

ke nde lse

i sag nr. 2313/76 om fredning af Tranekær Slotsalle og Iskæl-
derbanken i Tranekær kommune:

Fredningsnævnet for Fyns amts syd lige fredningskreds
afsagde den 30. juni 1976 kendelse om fredning af alleen langs
den nordlige indkørsel til Tranekær slot på begge sider af den
vestlige vejbane af landevejen Tranekær-Lohals samt om fredning
af træbevoksningen på Iskælderbanken, matr.nr. l kk, TranEkojr
Hovedgård m.m., Tranekær sogn. Fredningen tilsigter navnlig,
at Slotsalleens træer bevares og plejes.

Fredningssagen er rejst af Tranekær kommune efter an-
modning af Tranekær gods.

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af Fyns
amtskommune med påstand om, at fredningsservitutten ændres, så
at der kan benyttes kemiske midler (bortset fra natriumclorid)
til glatførebekæmpelse på den pågældende landevejsstrækning i
det omfang, hvori det efter amtsvejvæsenets skøn er nødvendigt
for at opretholde samme færdselssikkerhedsniveau som på amts-
komnunens øvrige vejnet.
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Overfredningsnævnet har den 8. juni 1977 foretaget be-
sigtigelse og afholdt møde med bl.a. repræsentanter for godset,
amtskommunen, kommunen, frednj.ngsplanudvalget og naturfrednings-
rådet. Der opnåedes under mødet enighed me llem de fremmødte om
at henstille følgende ændringer af kendelsen:

l) Glatførebekæmpelse må kun foretages ved grusning,
dog at vejmyndigheden i ekstreme glatføresituationer kan gøre
kortvarig brug af andre glatførebekæ:npende midler end kogsalt,
såsom urea og salpeter. Spørgsmålet skal kunne tages op til
fornyet overvejelse, hvis forventningerne om denne ordnings u-
skadelighed for alleens træer ikke holder stik.

•
2) Det påhviler amtskommunen i samråd med godsets skov-

rider at varetage ple je af alleens træer og snarest at foretage
en nødvendig topkapning og anden beskæring.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæ-
ste fredningsnævnets kendelse med ændringer som henstillet og
med en ændring af kendelsens forbud mod kapning af rødder og
grene, så at fredningen ikke bliver til hinder for indgreb med
det formål at fremme træernes sundhedstilstand. Endvidere er
det besluttet også at tillægge naturfredningsrådet påtaleret.

Herefter bestemmes:

I
Der pålægges den på kende lseskortet viste strækning af

landevejen Tranekær-Lohals (Slotsalleen) samt matr.nr. l kk,
Tranekær Hovedgård m.m., Tranekær sogn, følgende fredningsbe-
stemmelser:

A. S lotsaIleen .

l. De træer, der udgør alleen, må ikke fældes. Der må
ikke kappes friske rødder eller grene, som ikke er til ulempe
for færds,len. Træernes rodnet må ikke beskadiges ved afgrav-
ning e ller påfyldning af jord. Træernes bark må ikke afflås
eller beskadiges på anden måde. Det skal dog være tilladt at
foretage indgreb, der har til formål at forynge trækronerne, øge
alleens livsvarighed eller på anden måde fremme dens sundheds-
tilstand e ller frodige fremtoning.
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~. Det påhviler Fyns amtskommune at udføre hensigts-
mæssige træplejeforanstaltninger i samråd med skovrideren ved
Tranekær gods. Det pålægges amtskommunen snarest at foretage
en nødvendig topkapning og anden beskæring i samråd med skovri-
deren.

3. Glatførebekæmpelse må kun foretages ved grusning.- .
I ekstreme glatføresituationer kan vejmyndigheden dog tillige
gøre kortvarig brug af andre glatførebekæmpende mid ler end kog-
salt (natr~umklorid), såsom urea, salpeter m.v.

~. I tilfælde af, at storme medfører, at træerne væl-
ter eller knækker eller iøvrigt ødelægges, således at de bli-
ver til fare for trafikken og derfor skal fjernes, skal der
plantes træer af samme art, dog at kastanietræerne i alleen kan
erstattes med lind.

B. Iskælderbanken.

Træbevoksningen på Iskælderbanken fredes på samme måde
som fastsat under A l og 4.

Fredningsnævnet og naturfredningsrådet har påtaleret
over for fredningsbestemmelserne.

For fredningen ydes ikke erstatning.

Udskriftens rigt ighed bekræftes.

I
~~U~~
Morte n Palle Hansen ..

ic
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Ved skrivelse af 18. august 1975 rejste Tranekær kommune fredningssag
med hensyn til træerne ved Alleen langs landevejen Rudkøbing-Lohals nord for
Tranekær Slot og den såkaldte Iskælderbanke. idet man navnlig nedlagde påstand
om. at det blev forbudt at anvende vejsalt som glatførebekæmpende middel. Det
fremgår. at kommunens henvendelse skete på initiativ af medejer af Tranekær
gods. godsejer Preben greve Ahlefeldt-Laurvig. i hvis henvendelse til kommu-
nen der lægges vægt på,

~ der gennemføres en almindelig status quofredning.
~ det forbydes at udstrø vejsalt i alleen. og
at træartssammensætningen i såvel alleen som på Iskælderbanken ikke ændres.

Allerede som bilag til rejsningsskrivelsen var vedlagt en protestskrivel-

se fra gårdejer Henning Nielsen. Dageløkkegård.
Forud for denne rejsningsskrivelse lå en uformel besigtigelse af alleen

foretaget af 2 medlemmer af nævnet sammen med godsets skovrider. der alle -

skovrideren i sin egenskab af lokalrepræsentant for Danmarks Naturfrednings-
forening - havde deltaget i et formeligt møde den 4. februar 1975 andet sted i
kommunen. under hvilken skovrideren påpegede, at en stor del af godsets træ-

er havde lidt skade eller dog havde sygdomstegn. som med rimelig sandsynlig-
hed kunne henføres til brug af vejsalt. Det da passerede gav anledning til. at
nævnets sekretariat undersøgte, hvorvidt alleen i forvejen var fredet, hvilket
måtte besvares benægtende. og derefter til. at nævnets formand henledte Fred-

ningsplanudvalgets og Danmarks Naturfredningsforenings opmærksomhed på
sagen. Inden der fra nogen af disse institutioners side forelå reaktion. frem-
kom kommunens rejsningsskrivelse.

Nævnets behandling.
Bekendtgørelse om fredningssagen skete ved avertering i Langelands

Folkeblad den 8. september 1975 og i Statstidende den 9. s. m. Samtidig her-
med blev der indhentet erklæring fra de interesserede myndigheder og institu-

tioner.
Statens Naturfrednings- og Landskabskonsulent udtalte. at man kunne

anbefale den planlagte fredning. Det hedder i konsulentens skrivelse. at alle-

en og skoven må anses for at være væsentlige kulturhistoriske træk i land-
skabsbilledet omkring Tranekær slot og slotspark og Tranekær by, og at en

bevarelse af den sammenhæng. der er mellem de forsJ<:ellige landskabs- og

bygnings elementer i området. er særdeles ønskværdig og betinge s i hØj grad

af. at de enkelte elementer søges bevaret.
Fredningsplanudvalget, der havde brevvekslet med amtsvejvæsenet.

hvorfra man havde erklæret at ville afstå fra at anvende vejsalt. men i stedet
for anvende grus som glatførebekæmpende middel ved alleen. og således at
der ville blive opsat tavler ved hver ende af alleen nemlig A 17 med undertav-



- 2 -

le "Saltning ophørt", udtalte, at man kunne tilslutte sig landskabskonsulentens
erklæring.

Fyns amtskommune henholdt sig til den over for Fredningsplanudvalget
afgivne erklæring og udtalte videre,

lJat alle træerne fortsat af hensyn til fritrumsprofilet for landevejen kan beskæ-
res rundt kronerne i et omfang, der alene beror på vejbestyrelsens skøn,
~ muligheden for at fælde træer og foretage beskæring af grene, såfremt det-
te efter vejbestyrelsens skøn måtte være nØdvendigt for færdselssikkerheden,
fortsat opretholdes, og
at ansvar, såfremt træerne som følge af storm eller på anden måde går til
grunde, ikke kan pålægges vejbestyrelsen" .

Naturfredningsrådet udtalte:
"Vedr. Alleen.

Strækningen fra Iskælderbanken til Slottet udgøres af Parklind (Tilia x
europaea), som udviser klare tegn på at være skadet og tildels stærkt svækket
af saltpåvirkning: døde grenender, blade med vissen rand, etc. Især træerne
i midterrabatten, hvor nedsivningen af vejsalt er størst, er i ret ringe forfat-
ning. Rådet lægger derfor stærkt vægt på, at et saltningsforbud indgår i be-
stemmelserne ved en evt. gennemførelse af fredningen. Træernes chance for

at genvinde et sundt og frodigt udseende uden behandling må anses for meget
ringe. Det skal derfor tilrådes, at alleen behandles med nedskæring af den

øverste trediedel af kronen samt tilbageskæring af hovedgrene herunder; nog-
le år efter skal der så ske en tynding af nye skud. Behandling af gamle alleer

efter disse retningslinier er udført i Jægersborg Alle ved København, i Frede-
riksborg Slotshave og andre steder med held og omtales af Slotsgartner Wisti
Raae i Dansk Dendrologisk årsskrift, bind III, hefte 3, 1973.

Den nordligste del af alleen, fra Iskælderbanken og nordpå, udgøres
af Hestekastanie (Aescutus hippocastanum) og er vel nok yngre end Lindealle-
en. Denne art er mere følsom overfor saltskader end Lind og er mindre eg-

net end denne til foryngelse gennem tilbageskæring. For denne del af alleen
kan det anbefales, at tiden ses an, og at en virkelig alvorlig forringelse resul-
terer i total fornyelse.

Vedr. Iskælderbanken.

Denne markante "hatformede bakke" er et værdifuldt landskabselement
og har som de andre hatformede bakker på Langeland geologisk interesse.
Dens kontur fremhæves yderligere af bevoksningen af høje træer (mest bøg
og gråpoppel), som har landskabelig, men ikke væsentlig botanisk interesse.
En fredning af banken må ses i sammenhæng med sikring af natur og landskab
omkring Tranekær iøvrigt, herunder forløbet af alleen, og som en foranstalt-
ning til hinder af en ødelæggende nyforlægning. Også Iskælderbanken kan rå-
det derfor anbefale fredet" .
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Danmarks Naturfredningsforening kunne varmt anbefale, at en fredning
Som planlagt blev gennemført, ligesom Rigsantikvarembedet udtalte sig på sam-
me måde, idet man dog anførte, at der ikke er oldtidsminder, som vil blive
berørt af fredningen.

Nævnet indkaldte derefter til møde om sagen, hvilket blev afholdt den

17. december 1975 med indkaldelse af interesserede personer og institutioner
m. v. herunder også gårdejer Henning Nielsen, som havde protesteret mod

fredningen. Kommunalbestyrelsen, atmsvejvæsenet og Tranekær gods var re-
præsenteret, sidstnævnte ved godsejer Preben greve Ahlefeldt- Laurvig og ved

skovrider H. Staun. Endvidere var gårdejer Henning Nielsen mØdt personlig.
Under mødet oplyste amtsvejinspektoratets repræsentant, at forbeholde om
ansvar som følge af, at træerne går til grunde, i amtskommunens skriftlige
indlæg i sagen, ikke skal forstås således, at der er tænkt på erstatningsansvar
overfor trediemand i tilfælde af træernes væltning el. nedblæsning af grene,...
men alene på, at amtsrådet ikke ønsker at blive gjort ansvarlig for selve træ-

ernes ødelæggelse. Amtsvejinspektoratet ønskede oplyst, om anvendelsen af
det nitritholdige middel Urea, der også lader sig anvende som snesmeltnings-
middel, men som er væsentligt dyrere end vejsalt, var skadeligt for træerne.

Endvidere rejste man spørgsmålet om omkostningerne ved de særlige foran-
staltninger, som ønskes etableret, herunder særlig træplejen, og rejste spørgs-
målet, om ikke staten som en fredningsudgift burde påtage sig helt eller delvis
at afholde omkostningerne. Godsejer Preben greve Ahlefeldt-Laurvig og skov-
rider Staun erklærede sig ude af stand til entydigt at besvare spørgsmålet om
liUrea" og andre nitritholdige midlers skadelighed, idet der ikke foreligger
tilstrækkeligt erfaringsmateriale. Dog kan det siges, at en overdosering af
sådanne midler, der i visse henseender virker som en art kunstgødning, kan
være skadeligt. Det er ikke asfalteringen af vejbanerne, der berøver trærød-
derne vand, idet vandet på grund af vejbanernes runding let kan løbe ud til

træerne, og idet der også sker tilstrømning af vand fra de højtliggende area-
ler øst for vejen under denne. Vejbanerne har været asfalteret i omkring 20

år, men det er først i de seneste ca. 5 år, der er begyndt at vise sig skader
på træerne. Andre Lindealleer på slottets område er helt sunde.

Gårdejer Henning Nielsen fastholdt sin protest mod fredning med for-

bud mod anvendelse af vejsalt. Han fandt, at det af trafikale grunde vil være
uforsvarligt at indføre et sådant forbud. Han fandt en erstatning af saltningen
med almindelig grusning værdilØS, fordi erfaringen har vist, at grus meget
hurtigt blæser væk fra vejbanen, i hvert fald hvis der på vejene er blot nogen
trafik af store lastvognstog, hvad der netop er tilfældet gennem alleen. Han
betvivlede, at det kemiske middel" UreaJl skulle have samme skadelige virk-
ninger, som kogsalt. Såfremt man ville anvende IIUrea" i stedet for kogsalt,

havde han intet at indvende imod en fredning som påstået.
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Det blev iøvrigt oplyst, at kommunen på kommunevejene ikke anven-

der salt i videre omfang, og at omkostningerne ved IIsærbehandling" af alle-

en vel nok kunne nedbringes noget, dersom amtsvejvæsenet ville overlade
det til kommunen at foretage grusning af alleen uden anvendelse af salt. Amts-
vejvæsenet fastholdt, at man i vinteren 1975-76 ikke ville anvende salt på den
pågældende alle.

Da der således ikke var særlig hastende problemer i sagen, udsattes
på den dertil givne foranledning afsigelse af kendelse med henblik på indhen-
telse af oplysninger om, hvorledes der forholdes med hensyn til omkostnin-
gerne ved pleje af alleer andre steder, hvor der er lignende fredningsforan-
staltninger, efter de for nævnet foreliggende oplysninger ved Rathlousdal og
Frederiksborg slot.

Vedrørende Rathlousdals Alle har Århus amtskommune svaret, "at
Rathlousdals Alle blev fredet på foranledning af Odder kommune, der var vej-
bestyrelse på det pågældende tidspunkt, ~ Århus amtsråd nu er vejbestyrel-
se, at de omhandlede alletræer var og er at betragte som vejtræer, og ~
amtsvejvæsenet udfører samme pleje af disse træer som af andre vejtræer" .

Vedrørende lindealleen i Frederiksborg slotshave har Frederiksborg
amtsråd oplyst, IIat træerne henhØrer under Frederiksborg slotshave, som
også foretager pleje og pasning af træerne. Udgifterne i forbindelse hermed

deles ligeligt mellem Inspektoratet for de offentlige lysthaver og Frederiks-
borg Amtsrådl!. I den under 23. december 1937 indgåede overenskomst mel-
lem Indenrigsministeriet og Frederiksborg amtsråd er præciseret, at amts-

kommunens andel ikke må overstige 100 kr. årligt, men det hedder herom
videre i amtsrådets redegørelse: llDa prisudviklingen imidlertid siden indgå-
else af denne overenskomst har gjort dette belØb urealistisk, har man i de
senere år set bort fra denne begrænsning og delt udgifterne ved vedligehol-
delse af træerne med halvdelen til hver af de to parter".

,/

Nævnets overvejelser.
Efter nævnets mening er alleen ved Tranekær i sig selv af betydelig

skønhed og giver i sammenhæng med slotsparken og skovområdet omkring

Tranekær slot en sådan understregning af et særpræget miljø, som der kun
findes mage til få steder i landet, f. eks. Rathlousdal, Ledreborg m. fl. ste-
der, hvor man har sikret alleerne ved fredning.

I vejforordningen af 13. december 1773 var det anordnet, at der ved
anlæg af de ved forordningen påbudte veje, de såkaldte Kongeveje, skulle
plantes vejtræer (se Torben Topsøe-Jensen, ad Hjulspor og Landeveje, pag.
165 ff), således at der dels direkte i henhold til forordningen, dels efter

dennes ophævelse pr. tradition blev plantet træer langs alle mere betydeli-
ge landeveje; men disse træer er, angiveligt på grund af uforenelighed med
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motorkørsel med større hastigheder, fældet næsten overalt, og ved anlæg af
nye veje plantes der ikke træer. Her ved Tranekær har man dog på helt fri-
villigt grundlag og i erkendelse af alleens helt enestående værdi bevaret al-
leen ved lægning af en anden vejbane for den nordgående trafik øst for alle-
en. Da således alleen har overlevet vejmyndighedernes ellers ret konsekven-

,te kampagner mod vejtræer, finder Fredningsnævnet, at man bør benytte
lejligheden til at frede alleen som påstået, også under hensyn til, at alle myn-
digheder og institutioner, herunder amtskommunen, stort set er enige om,

at alleen bør sikres ved fredning for at hindre eventuelt senere udslag af

stemningsskift hos vejmyndighederne. At kogsalt skader træerne, er der
blandt sagkyndige efterhånden næppe tvivl om, og Fredningsnævnet finder
det derfor ikke betænkeligt at følge påstanden om forbud mod anvendelse af

vejsalt. Om andre midler til glatførebekæmpelse f. eks. Urea, salpeter og
lignende er ubetinget uskadelige, er vel ikke afklaret på nuværende tidspunkt,
men fredningsnævnet mener ikke, at noget middel, der kan modvirke en total
ødelæggelse af alleen, bør lades uforsøgt.

Særlig med hensyn til Iskælderbanken kan det anføres, at denne isole-
rede træbevoksning i et åbent landskab, beliggende højt over omgivelserne
og derfor synlig på store afstande, også er smuk og særpræget, således at
nævnet må finde det helt utvivlsomt, at banken bør omfattes af fredningen.
Bestemmelser om saltning er ufornøden her.

Som følge af det anførte vil fredningen være at fremme som påstået
og som neden for anført, idet ændringerne i forhold til påstanden alene sig-
ter til tydeliggørelse af fredningens hensigter og praktiske gennemførelse.

Vedrørende omkostningerne til plejeforanstaltninger må bemærkes,
at nævnet ikke finder, at det vil være hensigtsmæssigt at træffe bestemmel-
se om refusionsordninger. Sådanne refusionsordninger er, som det frem-
går, ikke absolut almindelige. For så vidt angår den særlige ordning ved
Frederiksborg slot må den formentlig stå i forbindelse med, at staten ved-

ligeholder slotsparken og dermed har en stab af kvalificerede funktionærer

til rådighed. som vil kunne varetage vedligeholdelse af træerne lettere og

bedre end amtsvejvæsenets egne folk. Refusionsordninger giver også anled-
ning til urimelig meget administrationsbesvær.

Erstatning derudover er ikke krævet.

Deraf følger, at sagen ikke IIautomatisk" vil blive indbragt for Over-
fredningsnævnet, men enhver af de i naturfredningslovens § 22 stk. 2 nævn-
te personer og institutioner kan inden 4 uger fra den dag, fredningsnævnets

kendelse er meddelt den pågældende, indbringe sagen for Overfredningsnæv-

net
Thi bestemmes:
A. 1. Alleen langs den nordlige indkørsel til Tranekær på begge sider
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af den vestlige vejbane af landevejen Tranekær-Lohals som vist på kortbilaget

fredes med den virkning, at det ikke skal være tilladt at fælde noget af træer-

ne, kappe friske rØdder eller grene, der ikke er til gene for færdslen på vejen
eller på anden måde, såsom ved afgravning af eller påfyldning af jord, eller

ved afflåning eller anden beskadigelse af barken at beskadigede træernes rod-
net, bark eller grene.

2. Ved af færdselsmæssige grunde påkrævede træplejeforanstaltninger
skal vejmyndigheden søge forstkyn<;lig bistand.

3. Det er ikke vejmyndigheden tilladt at anvende vejsalt eller lignende
præparater, som indeholder kogsalt (natriumclorid). Andre glatførebekæm-
pende midler f. eks. Urea, salpeter el. lign. kan anvendes, eventuelt sam-
men med grusning, i strengt nødvendigt omfang. For tiden ukendte præpara-
ter til glatførebekæmpelse, kan indføres i stedet, såfremt de efter sagkyn-
diges erklæring må antages ikke at medføre beskadigelse af træerne. Der er
ingen begrænsninger i vejvæsenets adgang til anvendelse af grus.

4. I tilfælde af, at storme medfører, at træerne vælter eller knækker

eller iøvrigt ødelægges, således at de bliver til fare for trafikken og derfor
skal fjernes, skal der plantes træer af samme art, dog at de - fåtallige - ka-
stanietræer i alleen kan erstattes med lind.

B. Træbevoksningen på Iskælderbanken fredes på samme måde som
fastsat under A 1) og 4).

For fredningen ydes ikke erstatning, ej heller til amtsvejvæsenet.

Fredningsnævnet er påtaleberettiget i henhold til deklarationen.
Tinglysning af fredningskendelsen, som kan ske med forprioritet i

henhold til naturfredningslovens § 64 sker ved Fredningsnævnets foranstalt-

ning .

Jul. Paulsen Hans Larsen Lohman Jørgensen
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