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i'oJofurfredoingsnævnet for Sø d . II dn er/y an s
amts sydlige fredningskreds

Dommerkontoret i Tønder
Nørregade 31 • Tønder. Telf. 04-722205

REG.NR. ro 5 /0

Ar 1977 den 2. marts blev i
J. nr. 248/76 Fredning af dele af Kurhusskoven

( Dams Klint ), Sønderborg kommune,
afsagt sålydende

k e n d e l s e:
Ved skrivelse af 6. december 1976 har Danmarks Naturfrednings-

forening efter tilbud fra Sønderborg kommune rejst sag om fredning af
dele af Kurhusskoven ( Dams Klint ).

Formålet med fredningen er, at området bevares i sin nuværende
form som offentligt tilgængeligt skov- og parkområde.

Arealet, der ønskes fredet er del af matr. nr. 712, 735, 753,
2319, 2320, 3701, 3702 og 3711 Sønderborg købstad. Arealet ejes af
Sønderborg kommune, der i et byrådsmøde den 27. oktober 1976 har ved-
taget at tilbyde fredning uden vederlag.

Fredningspåstanden er sålydende:
A. Fredningens formål er, at området udenfor byplanvedtægtens af-

grænsning skal henligge som offentligt tilgængeligt skov- og park-
område.

B. Bebyggelse i det fredede område skal, bortset fra de særligt neden-
for nævnte bygninger, ikke være tilladt. De på området i dag væren-
de bygninger, hørende til det hidtidige Askovhus ( tilhørende Sønder-
borg kommune ) samt klubhus ( tilhørende Sønderborg Tennisklub )
forudsættes fjernet i takt med nybyggeri indenfor byplanvedtægternes
grænser~ De to bygninger, der benyttes af pige- og drengespejdere,
kan dog bevares. Om- og tilbygning kræver tilladelse af frednings-
nævnet. Ophører den,nuværende anvendelse af de to bygninger, skal
disse fjernes, med mindre andet tillades af fredningsnævnet.
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Arealerne, der er udlagt til campingplads, skal inddrages under
parkarealet, hvis campingpladsen nedlægges.
Den kombinerede butiks- og toiletbygning vil kunne bevares, hvis
den kan anvendes som led i parkens rekreative udnyttelse. Nød-
vendige yderligere toiletfaciliteter i det fredede område kan etab-
leres. Placering og udformning skal godkendes af fredningsnævnet.

C. Der skal snarest, og inden 1. april 1978, af Sønderborg kommune ud-
arbejdes en driftsplan for skov- og parkområdet i sin helhed. Pla-
nen skal, under hensyntagen til en evt. kommende bebyggelse indenfor
byplanvedtægtens område, indeholde en nærmere redegørelse for om-
rådets videre udvikling som skov- og parkområde, etablering af sti-
anlæg, belysningsforhold m.v. og skal forelægges skovtilsynet og
fredningsnævnet til godkendelse.
Kommunen anerkender, at skovområdet i områdets vestlige del ( Kur-
hus skoven ) samt den eksisterende bevoksning på skråningen mod
Strandpromenaden ( fra Strandpavil1ionen til Ringgade ) er freds skov-
pligt, og at driften derved er underkastet skovtilsynets tilsyn.
Derudover forpligter kommunen sig til ikke a~ fælde eksisterende
træer i det fredede område uden godkendelse af skovtilsynet og
fredningsnævnet.

D. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
Motorkørsel eller anden støjende virksomhed indenfor området skal
ikke være tilladt.
Arealerne må ikke benyttes til parkering af biler. Der skal dog
være mulighed for at etablere offentlig parkering ved Ringgade. Den
nærmere udformning af denne parkeringsplads skal godkendes af fred-
ningsnævnet.

E. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts sydlige
fredningskreds, Statens Skovtilsyn, Sønderborg kommune og Danmarks
Naturfredningsforening.
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Fredningen har været bekendtgjort i statstidende og i lokale
aviser den 4. januar 1977 og nævnet har holdt møde med lodsejeren
m.fl. den 18. februar 1977.

Idet fredningsnævnet kan tiltræde, at d~ornhand1ede areal
fredes på de angivne vilkår

b e s t e m m e s:
De på vedhæftede kort og fortegnelse angivne arealer, del af

matr. nr. 712,735,753,2319,2320,3701,3702 og 3711 Sønderborg købstad
på ialt ca. 5,3 ha fredes i overensstemmelse med den fremsatte fred-
ningspåstand angivet på side l og 2.

For fredningen betales intet vederlag.

Edgar Andersen S.A. Koustrup Jørgen Jørgensen.

UDSKRIFTENS RIGTIGHED BEKRÆFTES,

Nafurfredningsn<'S:vnct for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds

Dommerkontoret i Tonder
Nørre§8de 31 • Tønder. Telt. 04-722205 1977.de

~ou:rupJ'
ormand.

S.A.
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Kurhusskoven
Matrikelkort over del af

, Sønderborg købstad,
Sønderborg kommune,
Sønderjyllands amtskommune.
Signatu rforklaring:

1111111111 foreslået fredningsgrænse
- - - byggelinie i h.t. naturfr.loven
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken 15 LH/ic

2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

Sønderborg Byråd
Rådhuset
6400 Sønderborg

Den 02.11.88
J.nr. 2716 1/87

• Vedr. udvidelse af Strandpavillonen på matr.nr. 20 Sønderborg ved Kurhusskoven.

Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den l. juli
1987 meddelt tilladelse til, at der i tilknytning til Strandpavillonen, belig-
gende på matr.nr. 20 Sønderborg, opføres en ca. 200 m2 stor tilbygning i 2 eta-
ger og anlægges et antal parkeringspladser. Fredningsnævnets afgørelse er
truffet i medfør af naturfredningslovens § 46 (strandbeskyttelseslinien), § 47
(skovbyggelinien) og § 34, jfr. Fredningsnævnets kendelse af 2. marts 1977 om
fredning af dele af Kurhusskoven. Danmarks Naturfredningsforening har påkla-
get Fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet.

• Kurhusskoven ejes af Sønderborg Kommune. Sagen om fredning af dele af skoven,
ialt ca. 5,3 ha, blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening, efter at Søn-
derborg Byråd den 27. oktober 1976 havde vedtaget at tilbyde fredning uden ve-
derlag. I fredningskendelsen er anført, at "formålet med fredningen er, at om-
rådet bevares i sin nuværende form som offentligt tilgængeligt skov- og parkom-
råde". Fredningsbestemmelserne indeholder bl.a. et forbud mod opførelse af ny
bebyggelse.

•
Et areal på ca. 2 ha midt i Kurhusskoven er ikke omfattet af fredningen. Bag-
grunden herfor er, at der på fredningstidspunktet lå et større forfaldent byg-
ningsværk (oprindeligt kurhotel) på dette areal, og at Byrådet ønskede arealet

u 10-1
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forbeholdt opførelsen af navnlig et nyt hotel. Byrådet havde den 17. juni
1976 vedtaget et forslag til byplanvedtægt nr. 21 for arealet, hvorefter det
skulle udlægges "til hotel med ferielejligheder samt til institutionsbyggeri".
Vedtægtsforslaget blev godkendt af Miljøministeriet den 21. december 1977. Et
hotelbyggeri på arealet er imidlertid ikke længere aktuelt. På arealet findes
nu tennisbaner.

Matr.nr. 20 grænser til Kurhusskoven. På ejendommen findes Strandpavillonen,
der nu drives som hotel. Den projekterede tilbygning agtes opført på et areal
i Kurhusskoven, som Sønderborg Kommune er villig til at afstå.

Danmarks Naturfredningsforening har for Over fredningsnævnet nedlagt principal
påstand om, at Fredningsnævnets tilladelse af 1. juli 1987 ændres til et af-
slag. Foreningen har herved anført, at bynære grønne områder ikke kan betrag-
tes som arealreserver, der står til rådighed for ekspansion af forskellige by-
funktioner, og slet ikke i tilfælde, hvor der er gennemført en fredning af det
pågældende rekreative område. Foreningen har subsidiært kunnet acceptere den
meddelte tilladelse under forudsætning af, at det område, der er omfattet af
byplanvedtægt nr. 21, inddrages under fredningen.

Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen har udtalt sig til støtte for Dan-
marks Naturfredningsforenings påstande. Styrelsen har tilføjet, at det areal,
som Sønderborg Kommune vil afstå til udvidelse af Strandpavillonen, er under-
lagt fredskovspligt.

Sønderborg Byråd har ved flertalsbeslutning påstået Fredningsnævnets afgørelse
stadfæstet og anført, at den ansøgte udvidelse af Strandpavillonen ikke har væ-
sentlig betydning for hovedformålet med fredningen af Kurhusskoven. Byrådet
anser udvidelsen for at nødvendiggøre tilvejebringelse af en lokalplan og et
tillæg til kommuneplanen. Byrådet har på Overfredningsnævnets forespørgsel
oplyst, at man ikke, som forudsætning for en tilladelse, kan tiltræde den af
Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen nedlagte påstand
om inddragelse af det ikke fredede areal inde i Kurhusskoven. Bygge- og By-
planudvalget har i stedet peget på 3 mulige vederlagsarealer, som Kommunen vil
kunne tilbyde som erstatning for det fredskovspligtige areal, en udvidelse af
Strandpavillonen vil kræve.
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Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen har begge udtalt,
at ingen af de af Kommunen anviste vederlagsarealer, der ligger i en afstand
af 3-5 km fra Kurhusskoven, kan erstatte det bynære rekreative areal inde i
skoven, som omfattes af byplanvedtægt nr. 21.

Sønderjyllands Amtsråd har v/Udvalget for Teknik og Miljø udtalt, at man har
taget Fredningsnævnets afgørelse til efterretning.

Over fredningsnævnet skal herefter udtale:

Der bør kun dispenseres fra fredninger af bynære rekreative områder af for-
holdsvis ringe størrelse, hvis dispensationen er aldeles betydningsløs i for-
hold til fredningsbestemmelserne, når tillige konsekvenserne af en dispen-
sation tages i betragtning. Dette er ikke tilfældet i det heromhandlede til-
fælde. Fredningsnævnets afgørelse ændres derfor til et afslag på dispensation
fra fredningskendelsen til gennemførelse af det ansøgte.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er truffet med 7 stemmer mod 3. Mindretallet har stemt for at stadfæ-
ste Fredningsnævnets afgørelse.

~v~ hilsen
-~~,C.)

Lis Henriksen v

sekr.
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Naturfredningsnævnet tor Sønderjyllandse amts sydlige tredningskreda
DommerkontOI''' iT.nder

Nørregade 31 • 6270 Tender· Telt. 04 • 7122 (8

117 \0,67

Den 19. juni 1987 afholdt nævnet møde i Sønderborg med
formanden. dommer S.A.Koustrup. det amtsrådsvalgte medlem

tt August Møller, Vojens, og det kommunalvalgte medlem Peter
Jacobsen, Sønderborg.

I

I
tt

Der foret9ges:
J.nr. 63/87
jfr. 248/76

Ansøgning fra Helmuth Christensen
om tilladelse til udvidelse af
Strandpavillonen, matr.nr. 20
Sønderborg. Strandvej 25 ,
Sønderborg i Sønderborg kommune.

- § 46 - strand -
- § 47 - skov -
- § 34/34a - fredningssag -

Der fremlagdes skrivelse af 23. april 1987 med bilag fra
amtsrådet. j.nr. 8-70-53-1-537-3-86.

For amtsrådet mødte landinspektør Jørn Freisig.
For Sønderborg Statsskovdistrikt mødte skovrider Paul

Holbek.
For Sønderborg kommune mødte formanden for bygge- og

byplanudvalget l. Winsor. udvalgsmedlemmerne F. Tillisch og
Jørgen Petersen samt stadsingeniør Carl Andresen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
Finn Lindhart.

Sammen med ejeren Helmuth Christensen mødte arkitekt Hen-
n ing L a r s e n • Ofn. l·nr. 2. ') /, T/;/

~ø-~r~~~}·rrn. i'/4øJ
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Der foretages besigtigelse. og arkitekt Henning larsen
påviste udvidelsen i marken samt redegjorde for udvidelses-
planerne.

Det fremgår af sagen, at Strandpavillonen er beliggende på
matr.nr. 20 Sønderborg. Tilbygningen ønskes opført på en ca.
1040 m2 stor parcel af nabo matr.nr.ne 712 og 735 Sønderborg
tilhørende Sønderborg kommune. Disse matr.nr.e er en del af den
ved nævnets kendelse af 2. marts 1977 fredede Kurhusskov (Dams
Klint). Desuden er området beliggende indenfor strandbeskyttel-
seslinien og skovbyggelinien.

Udvidelsen påregnes at ske ved en ca. 200 m! stor tilbyg-
ning i 2 etager indeholdende 10 dobbeltværelser, 2 enkeltværel-
ser og birum.

Ved besigtigelsen blev det oplyst, at tilbygningen vil
kræve et areal på ca. 18 m x 17 m med en højde på 8-9 m. Dette
vil medføre fjernelse af 5-6 store træer. Resten af arealet på
de nævnte 1040 m2 skal udlægges til parkeringspladser mellem
eksisterende træer.

Kommunens repræsentanter oplyste, at et enigt bygge- og
byplanudvalg har anbefalet det ansøgte, der kun vil beslaglægge
et mindre areal i udkanten af det fredede område.

Skovrider Paul Holbek udtrykte forbavselse over, at kom-
munen og bygherren ikke på et tidligere tidspunkt havde hen-
vendt sig til statsskovdistriktet, idet Kurhusskoven er fred-
skov, hvorfor en bebyggelse ind i skoven er uforenelig med
principperne i skovloven.

Kommunens repræsentanter beklagede, at skovdistriktet ikke
havde været inddraget i projektet, men afgav garanti for, at
kommunen ville kunne tilbyde erstatningsarealer til fredskov.

Finn lindhart erklærede, at Danmarks Naturfredningsfore-
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ning gir imod en udvidelse og anførte bl.a •• at en tilladelse

•

ville åbne for en "Salamipolitik". løvrigt var det foreningens
opfattelse, at fredningsnævnet ikke har kompetence til at
tillade det ansøgte ved en dispensation, idet udvidelsen vil
stride imod fredningens formål. En udvidelse vil kun kunne ske
ved en ny fredningssag, jfr. "naturfredningslovens § 34a.

Kommunens repræsentanter påpegede, at Strandpavillonen
ikke havde andre udvidelsesmuligheder, idet en udvidelse på
matr.nr. 20 ville beslaglægge det eksisterende parkeringsareal •

Ejeren afviste, at en tilladelse ville være starten til en
"Salamistrategi", idet den eksisterende kapacitet på Strandpa-
villonen i relation til køkken, restaurant og øvrige lokaler
ikke vil kunne klare en større udvidelse (værelseskapacitet)
end den ansøgte.

landinspektør Jørn Freisig oplyste, at amtsrådets udvalg
for Plan- og Fredningsvæsenet ikke havde taget stilling til
projektet.

Stadsingeniør Carl Andresen meddelte, at arealet, hvor
• udvidelsen agtes placeret, ligger i landzone.

Herefter oplyste Jørn Freisig, at arealet efter de for
amtskommunen foreliggende oplysninger ligger i byzone.

De mødende havde lejlighed til at udtale sig yderligere.
Nævnet optog sagen til kendelse, der afsiges, efter det er

søgt klarlagt, om arealet ligger i landzone eller i byzone.
Sagen udsat. /

s.~:f;f.
.......

Den 1. juli 1987 foretoges sagen på dommerkontoret i
Tønder af formanden, dommer S.A. Koustrup.
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Formanden bemærkede, at det stadtg er omstridt. om arealet
ligger i byzone eller i landzone.

De to andre medlemmer af nævnet har bemyndiget formanden
til at meddele, at et enigt nævn udtaler:

Den i 1977 skete fredning af dele af Kurhusskoven omfatter
et areal på ca. 5,3 ha. Sagen blev rejst af Danmarks Naturfred-
ningsforening efter tilbud fra Sønderborg kommune. Det fremgår
af fredningskortet, at der midt i Kurhusskoven er et større
areal, som ikke er medtaget i fredningen. Dette areal, der erII på ca. 2 ha har forbindelse med Hertug Hansvej. Begrundelsen
for, at det pågældende areal ikke blev medtaget under
fredningen var, at der på arealet lå et større forfaldent
bygningsværk, som ønskedes nedrevet, således at der i stedet
kunne opføres et storhotel. Bygningerne, et tidligere kurhotel
og senere en væveskole, blev nedrevet, men det påtænkte nye
hotel blev opført andetsteds i Sønderborg. Friholdelsen af det
nævnte areal skete med tilslutning af Danmarks
Naturfredningsforening, der dengang ikke udtalte sig imodII planerne om et hotel i Kurhusskoven.

Nævnets formand bemærker, at det daværende fredningsnævn
var sindet at meddele tilladelse til et nyt storhotel på det
friholdte areal midt i Kurshusskoven. Der var dengang ingen
planer om at udvide strandpavillonen, formentlig på grund af
storhotelplanerne.

Nævnet finder vel, at den ansøgte udvidelse af Strandpa-
villonen på det anførte sted efter fredningskendelsens ordlyd
er en udvidelse, der synes at stride imod fredningens formål,
men under hensyn til, at opførelse af et hotel på det nævnte
areal midt i Kurhusskoven var accepteret under fredningssagens
behandling samt til, at den ansøgte udvidelse angår et meget
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begrænset areal beliggende i det sydvestlige hj.rne ef det
fredede areal og yderligere til, at udvidelsen sker 1 et hul og
ved en skråning mellem den nuværende strandpavillon og en
nedgravet bunker, finder nævnet ingen betænkelighed ved at
fastslå, at projektet ikke er i strid med fredningens formål,
og at nævnet således har kompetence til at meddele tilladelse
ved en dispensation efter § 34.

Herefter og idet nævnet iøvrigt ikke har indvendinger imod
udvidelsen, meddeler nævnet dispensation til det ansøgte i

medfør af naturfredningslovens § 34, § 46 og § 47.
I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilla-

delsen, såfremt den ikke er udn~ tet inden 5 år fra dato.

S •• ou,::t
Af,...."," Un Inde" 4 upr fri HIIll modlaøelae Indkllpa flIl'
~lltItødnl"pnevnet, AllIIllepde 18, '256 Kebenhml K. II III-

... """ Ol IotIIlelllle mJllllIIlJeder. Fn nIr det efter tIIp-
friltelll udlR " ~, • lfprIlIen Ikke er indllrIat før
Overrrednl/l&llleVlllf, ... dirpøllianen lIl!nJIt&
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMTS
Sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret i Tønder.

Den 12. november 1990 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 66/90 Ansøgning fra Sønderborg kommune om til-
ladelse til vinteropbevaring af både ved
Lystbådehavnen ved Østerhage, Sønderborg
kommune .

§ 34 - Dams Klint -

Der fremlagdes skrivelse af 30. oktober 1990 med bilag fra
amtsrådet, j.nr. 8-70-53-1-537-6-90.

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet den 3. januar 1980 har
meddelt dispensation efter naturfredningslovens § 46,~ og §

34 til etablering af en parkeringsplads i tilknytning til lyst-
bådehavnen ved Østerhage.

Der søges nu om at bruge parkeringspladsen til opbevaring af både
i vinterhalvåret.

Det er oplyst, at parkeringspladsen er om~ivet af en skærmende
beplantning.

Amtsrådet har anbefalet det ansøgte.

Da nævnet i forvejen har dispenseret til etablering af et
parkeringsareal, strider det ikke imod fredningens formål, at
parkeringspladsen bruges til opbevaring af både, og nævnet
meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 tilladelse

M SYV J ~ l t/ t~oO(J1

lf2
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til det ansøgte.

I medfør af naturfredningslovens § 64a bortfalder tilladelsen,
såfremt den ikke er udnyttet inden år fra dato.

/ha

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages far
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm. af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttes .
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FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

.', .:- ...

Den 20. januar 1993 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. XXXVI/92 Ansøgning fra Sønderborg kommune om op-
.førelse af en nybygning på matr.nr. 3702
Sønderborg, beliggende i Kurhusskoven,
Sønderborg kommune.

- § 50 Fredning af Kurshusskoven -

Der fremlagdes skrivelse af 28. december 1992 med bilag fra Søn-
derjyllands Amtskommune, landskabskontoret, j.nr. 8-70-21-1-537-9-92.

Det fremgår af sagen, at byrådet har vedtaget at modernisere
Sønderborg Campingplads. De eksisterende toiletbygninger opfylder
ikke Campingrådets krav til antal toiletter og vaskekummernes
standart.

Byrådet har derfor besluttet, at campingpladsen over en årrække
moderniseres, således at Campingrådets krav om en 3-stjernet
plads opfyldes.

Første etape er at flytte opholdsrum til lejrchefen, butik og
recept~on over i en nybygning, således at der i den eksisterende
hovedbygning gives plads til de nødvendige toiletter m.v.

Nybygningen er på 132 m2 og placeret øst for den eksisterende
hovedbygning
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I fredningsnævnets kendelse af 2. marts 1977 om fredning af dele
af Kurhusskoven (Dams Klint) er det bl.a. under punkt B i
afgørelsen anført "Arealerne, der er udlagt til campingplads,
skal inddrages under parkarealet, hvis campingpladsen nedlægges.
Den kombinerede butiks- og toiletbygning vil kunne bevares, hvis
den kan anvendes som led i parkens rekreative udnyttelse. Nødven-
dige yderligere toiletfaciliteter i det fredede område kan
etableres. Placering og udformning skal godkendes af
fredningsnævnet."

I kendelsen er som påtaleberettigede anført fredningsnævnet,
Statens skovtilsyn, Sønderborg kommune og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Amtskommunen har anbefalet det ansøgte.

Statens skovtilsyn har ikke noget imod projektet, da byggeriet
sker udenfor det fredskovspligtige areal.

Danmarks Naturfredningsforening har været spurgt, men har ikke
udtalt sig.

Nævnets afgørelse:

.. Da den ansøgte udvidelse af campingpladsen er forudset under
fredningssagens behandling, samt da nævnet kan godkende
placeringen og udformningen, meddeler nævnet herved i medfør af

.naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte i
overensstemmelse med indsendte tegninger og beskrivelse.

I medfør af
såfremt den

tilladelsen,

/ha
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklage s for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter .



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder.
Telefon 74 72 22 OS.
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Den 28. februar 1996 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,
følgende sag på dommerkontoret:

J.nr. 8/96 Ansøgning fra Sønderborg kommune om ho-

hovedrenoveri~g af den eksisterende toi-

letbygning på den kommunale campingplads

ved Kurhusskoven, Sønderborg kommune.

- § 50 Fredning af Kurhusskov -

Der fremlagdes skrivelse af 26. februar 1996 med bilag fra
Sønderjyllands amt, planafdelingen, j.nr. 8-70-4-537-1-94.

Det fremgår af sagen, at byrådet har vedtaget at modernisere
Sønderborg Campingplads. Den eksisterende toiletbygning
nedrives og genopføres med stort set samme beliggenhed, dog
udvides bygningen med ca. 40 m2. Bygningen opføres i samme
stil som andre bygninger på stedet med træbeklædning og
paptag og efter de krav, campingrådet stiller til en 3
stjernet campingplads.

Det ansøgte ligger inden for
fredningsnævnets kendelse af 2.
tilladelse fra fredningsnævnet,

området fredet ved
marts 1977, og kræver

hvad angår placering og
udformning.

I Fredningnævnets kendelse af 2. marts 1977 om fredning af
dele af Kurhusskoven (Dams Klint) er det bl.a. under punkt B
i afgørelsen anført: "Arealerne, der er udlagt til
campingplads, skal inddrages under parkarealet, hvis
campingpladsen nedlægges. Den kombinerede butiks- og toilet-

.filjø· og Energiministeriet
;kov- og Naturstyrelsen
.nr. SN 1996 - 1:<1// g O O O I -B/f;-
J<t. nr.



- 2 -• bygning vil kunne bevares, hvis den kan anvendes som led i
parkens rekreative udnyttelse. Nødvendige yderligere.
toiletfaciliteter i det fredede område kan etableres.
Placering bg udformning skal godkendes af fredningsnævnet."

I kendelsen er som påtaleberettigede anført fredningsnævnet,
statens Skovtilsyn, Sønderborg kommune og Danmarks Naturfre-
ningsforening.

Amtskommunen har anbefalet det ansøgte.

• Fredningsnævnets afgørelse:

Da den ansøgte udvidelse af campingpladsen er forudset under
fredningssagens behandling, samt da nævnet kan godkende
placeringen og udformningen, meddeler nævnet herved i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til det ansøgte i
overensstemmelse med indsendte tegninger og beskrivelse.

Opmærksomheden henledes på, at statens Skovtilsyn og Danmarks
Naturfredningsforening også skal have sagen forelagt.

I medfør af naturbeskyttelsesl vens § 66 bortfalder tilla-
delsen, såfremt den ikke er ud yttet inden 3 år fra dato.

• K~t~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheden.
Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for
Sønderjyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270
Tønder, der videresender klage til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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/ FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
I
IDomhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tIf. 73 42 41 21, fax. 74424123

Den 24. juli 2000 kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde på Campingpladsen i Kurhusskoven i
Sønderborg med formanden, dommer Claus Kejser/ det amtsråds-
valgte medlem Thomas Lauritzen/ Christiansfeld, og det
kommunalvalgte medlem Frede Hansen.

Der foretoges:

J.nr. 24/2000:

Ansøgning fra Søren Rich Hansen om tilladelse til opstil11ng
af 10 hytter på Sønderborg kommunes campingplads, Ringgade 7,
6400 Sønderborg.

- § 50 -

li

For Sønderjyllands Amt mødte Lilly Teglgaard og Anette Kaas.

For Sønderborg kommune mødte Hans Jørgen Nielsen/ Svend Aage
Voss/ Karl Petersen og Helle Frederiksen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Finn
L±ndhardt.

Ansøgeren var til stede.

Formanden redegjorde kort for bestemmelserne l Frednings-
nævnets kendelse af 2. marts 1977.

Hans Jørgen Nielsen redegjorde for kommunens indstilling og
bemærkede i den forbindelse/ at hytter i dag må anses som et
nødvendigt led i driften af en campingplads. Det vil ikke
være hensigtsmæssigt at opstille hytterne på et areal på den
anden side af Ringgade , idet der ikke er gæster nok på
campingpladsen til/ at dette areal benyttes udenfor
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',\ højsæsonen. Ved den ansøgte opstilling vil hytterne blive

placeret sammen med og l forlængelse af de eksisterende
bygninger, og det må anses for en driftsmæssig fornuftig
løsning.

Lilly Teglgaard bemærkede, at Amtet
behandles efter campingreglementet,
på campingpladsen placeres samlet.

ved sager, der alene skal
tilstræber, at bygninger

Finn Lindhardt bemærkede, at kommunen i forbindelse med
fredningssagens rejsning ønskede et grønt område bevaret.
Hvis man følger fredningens formål og bogstav, vil det ikke
være muligt at imødekomme det ansøgte.,~
Ansøgeren anførte, at det også af hensyn til kloaksystemet
vil være mest hensigtsmæssigt at placere hytterne som
angivet i ansøgningen.

Lilly Teglgaard redegjorde nærmere for Amtets indstilling om,
at der meddeles afslag på ansøgningen. Lilly Teglgaard

.oplyste, at der er givet tilladelse til at holde
campingpladsen åben i tidsrummet fra 1. marts til l.
november. Amtet vil formentlig være indstillet på at meddele
tilladelse til opstilling af hytterne indenfor det område,
der ikke er omfattet af fredningen. På det pågældende areal
er der i dag opstillet 2 prøvehytter.

Helle Frederiksen bemærkes, at kommunens forvaltning
overvejer at udarbejde forslag tillokalplan, der skal afløse
en byplanvedtægt for det ikke fredede areal, og hvorefter
muligheden for opførelse af et hotel ikke længere skal være
til stede.

Nævnet foretog besigtigelse af området I og de mødte havde
lejlighed til at fremsætte yderligere bemærkninger.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

• Efter kendelsen af 2. marts 1977 er formålet med fredningen,
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at området skal bevares i dets nuværende form som offentlig
tilgængeligt skov- og parkområde . Bebyggelse i det fredede
område er med visse nærmere angivne undtagelser ikke tilladt,
og det er bestemt, at de arealer, der er udlagt til
campingplads, skal inddrages under parkarealet, hvis
campingpladsen nedlægges.

Det bemærkes, at campingpladsen mod nord langs Hertug Hansvej
og mod øst langs Ringgade er afgrænset af høj bevoksning, og
at hytterne agtes opstillet i det nordøstlige hjørne, således
at de kommer til at stå l forlængelse af eksisterende
butiksbygning. Det fredede område afgrænses i øvrigt mod vest
af Kongevej og mod syd af Strandpromenaden. Indenfor denne
afgrænsning er der med udmunding i Hertug Hansvej et areal,
der ikke er fredet, og hvorpå der for tiden bl.a. er anlagt
tennisbaner, mens en anden del af dette areal er inddraget
under campingpladsen. Efter det oplyste blev arealet holdt
udenfor fredningen og ifølge en byplanvedtægt forbeholdt
hotelbyggeri.

En opstilling af hytter udenfor det fredede areal som sket
ved prøvehytterne vil medføre en spredning af bebyggelsen, og
dette må efter en samlet vurdering i forhold til områdets
karakter anses for en dårligere løsning end den ansøgte
opstilling.

Efter ansøgningen har campinghytterne en størrelse på ca. 22
m2, og de agtes opført i imprægneret træ. Herefter og under
hensyn til det begrænsede antal kan det ansøgte ikke antages
at komme i strid med fredningens formål om at sikre det
fredede område som et tilgængeligt skov- og parkområde. Det
kan i den forbindelse tillige tages i betragtning, at arealet

l modsætning til den øvrige del af fredningsområdet
størstedelen af året kan benyttes som campingplads.

Nævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, dispensation til opstilling af la campinghytter
i overensstemmelse med de indsendte tegninger, dog på vilkår,
at hytterne skal fjernes, hvis campingpladsen nedlægges.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
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elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus C~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at
afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet , kan dis-
pensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-

derjyllands Amt, DOImIl.erkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-

borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.
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SCANNET
Den 18. maj 2004 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret. lcA
J.nr. 14/2004

Ansøgning fra Sønderborg kommune om flytning af transformator i
Kurhusskoven, matr.nr. 5125 Sønderborg, Sønderborg kommune

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 19. april 2004 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-52-1-537-2-04.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Frede
Hansen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 2.
marts 1977 om fredning af dele af Kurhusskoven. Fredningen har til formål at området
skal henligge som offentlig tilgængelig skov- og parkområde. Bebyggelse er ikke
tilladt.

Det fremgår af ansøgningen, at en eksisterende transformatorstation ønskes flyttet ca.
15 meter længere mod nord af hensyn til et nybyggeri på et tilstødende ikke-fredet
areal. Transformatorstationen vil blive placeret diskret ind mellem nogle træer, og der
vil yderligere blive plantet omkring stationen, så den står skjult. Den nye placering
medfører ikke, at træer skal fældes.

SøndeIjyllands Amt har anført, at der ikke ses at være forhold, der taler imod at tillade
det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening, der i SIn tid var sagsrejser, har ikke haft
indvendinger mod det foreliggende projekt.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte i overensstemmelse med de indsendte beskrivelser ikke kan antages at
være i strid med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001· '-4' I g-- ~ 1
Akt. nr. 'SL BIt-

Claus Kejser
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Side 2/3

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen
udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.
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J.nr.: FN SJS 9/2018: Ansøgning fra Sønderborg Kommune om tilladelse til at fælde og 
beskære træer indenfor fredningen af Kurhusskoven, Sønderborg. 
 
Fredningsnævnet har den 22. februar 2018 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune 
om tilladelse til at fælde og beskære træer indenfor fredningen af Kurhusskoven, Sønderborg, 
matr.nr. 5496 Sønderborg, Sønderborg. 
 
Ejendommen er fredet ved Naturfredningsnævnets kendelse af 2. marts 1977.  Det fremgår af 
kendelsen, at fredningens formål er, at området bevares i sin nuværende form som offentligt 
tilgængeligt skov- og parkområde.  
 
Kommunen har forpligtet sig til ikke at fælde eksisterende træer i det fredede område uden 
godkendelse af skovtilsynet og fredningsnævnet. Alle træer står i et læbælte mellem camping-
pladsen og Hertug Hans Vej. 
 
Fredningsnævnet har besluttet, at meddele dispensation til det ansøgte i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund 
 
I Fredningsnævnets kendelse af 2. marts 1977 står blandt andet: 
 

”… 
Formålet med fredningen er, at området bevares i sin nuværende form som offentligt tilgængeligt 
skov- og parkområde. 
 
A. Fredningens formål er, at området udenfor byplanvedtægtens afgrænsning skal henligge som 
offentligt tilgængeligt skov- og parkområde. 
 
B. Bebyggelse i det fredede område 
… 
Arealerne, der er udlagt til campingplads, skal inddrages under parkarealet, hvis campingpladsen 
nedlægges. 
 
C. Der skal snarest, og inden 1. april 1978, af Sønderborg kommune udarbejdes en driftsplan for 
skov- og parkområdet i sin helhed. Planen skal, under hensyntagen til en evt. kommende bebyg-
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gelse indenfor byplanvedtægtens område, indeholde en nærmere redegørelse for områdets videre 
udvikling som skov- og parkområde, etablering af stianlæg, belysningsforhold m.v. og skal fore-
lægges skovtilsynet og fredningsnævnet til godkendelse. 
 
Kommunen anerkender, at skovområdet i områdets vestlige del (Kurhusskoven) samt den eksiste-
rende bevoksning på skråningen mod Strandpromenaden (fra Strandpavillonen til Ringgade) er 
fredsskovpligt, og at driften derved er underkastet skovtilsynets tilsyn. 
Derudover forpligter kommunen sig til ikke at fælde eksisterende træer i det fredede område uden 
godkendelse af skovtilsynet og fredningsnævnet. 
…” 

 
Matr.nr. 5496 er den med gult markerede ejendom på kortet nedenfor. Det blåt skraverede 
viser fredningsgrænsen. 
 
 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at der konkret ansøges om fældning af to træer samt beskæring 
af et træ på Sønderborg Campingplads, Ringgade 7, 6400 Sønderborg. Træerne ønskes fæl-
det/beskåret af sikkerhedsmæssige årsager. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 23. marts 2018, hvor nævnet tilli-
ge har foretaget besigtigelse. 
 
I mødet deltog formanden, retspræsident Margit Ø. Laub, Esbjerg, det ministerudpegede med-
lem Kjeld Thamdrup og det kommunalt udpegede medlem Peter Sandholdt. Endvidere deltog 
Jane Ruby Hansen, Jørgen Clausen og Kristian Pedersen Nordstrøm på vegne Sønderborg 
Kommune og Finn Lindhart på vegne Danmarks Naturfredningsforening. 
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Fredningsnævnets formand redegjorde for ansøgningen og de relevante dele af fredningsbe-
stemmelserne.  
 
Kristian Pedersen Nordstrøm fremviste de 3 omhandlede træer og gennemgik kommunens 
overvejelser. Med hensyn til det første træ kunne der eventuelt blive tale om en bevaring af 
træet som flagermus/fugletræ, men der ville hurtigt vokse nye grene op gennem det ødelagte 
træ. Disse grene vil også kunne være til fare og ulempe for campinggæsterne og trafikken.  
 
Træ 2 er mest beskadiget. Det vil dog kunne skæres ned til en højde på 4-5 m og vil kunne 
bruges som flagermus/fugletræ.  
 
Træ 3 ønskes beskåret så den del, der krænger mest ind over campingpladsens område, skæres 
ned. Der er tale om et gammelt træ, der muligvis på grund af sin alder vil gå ud indenfor en 
overskuelig fremtid. 
 
Finn Lindhardt oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening gerne ser, at træerne bevares 
som flagermus/fugletræ i det omfang, det er muligt og at der i øvrigt foretages en genbeplant-
ning, hvis træet helt fjernes. 
 
Jane Ruby Hansen oplyste, at der ikke er ansøgt om genbeplantning, men at dette kunne være 
en oplagt mulighed. Der er som bekendt ikke udarbejdet den i fredningsbestemmelsernes om-
talte driftsplan, og derfor er et ønske om genbeplantning muligvis et tiltag, der kræver dispen-
sation.  
 
Fredningsnævnets afgørelse: 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation 
fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen.  
 
Fredningen har til formål at bevare området i den form, området havde i 1977 som offentligt 
tilgængeligt skov- og parkområde. Det fremgår endvidere, at træerne i det fredede område kun 
må fældes efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet og skovtilsynet.  
 
Fredningsnævnet lægger efter besigtigelsen og de indhentede oplysninger til grund, at træerne 
anvist som nr. 1 og 2 er beskadigede, og at en fældning derfor er nødvendig af sikkerheds-
mæssige årsager. Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at træet anvist som nr. 2 kan 
beskæres i en højde af 4 til 5 m under iagttagelse af sikkerhedsmæssige forhold. 
 
Beskæring af træerne i det fredede område findes ikke efter fredningsbestemmelserne at for-
udsætte en dispensation, så længe karakteren af området ikke ændres. Efter omfanget af den 
ønskede beskæring af det i sagen omtalte træ 3, findes dette imidlertid at burde ske med di-
spensation.  
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensati-
on til det ansøgte, på vilkår 
 
at træet anvist som nr. 2 skæres ned til en højde på 4-5, med henblik på at kunne benyttes som 
flagermus/fugletræ. 
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Klagevejledning:  
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Planklagenævnet 
over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Planklage-
nævnets Klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
 
En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, 
hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktu-
ra i Klageportalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Planklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i de til-
fælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i af-

gørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og offent-
lige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for 
det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med 
den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterre-
guleret. 
 
Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
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Klagegebyr opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk over-
førsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales indenfor en af 
Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises 
klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager 
ikke er klage-berettiget eller fordi Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle kla-
gen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af 
den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge 
af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Planklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som 
udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke 
tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, 
skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispen-
sationer i henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg, den 11. april 2018 

 

 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, jrhs@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk; chbru@mst.dk, alh@mst.dk   
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  

mailto:post@sonderborg.dk
mailto:jrhs@sonderborg.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:chbru@mst.dk
mailto:alh@mst.dk
mailto:post@slks.dk
mailto:tekr@museum-sonderjylland.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:soenderborg@dn.dk
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Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, jorn.vinther.sorensen@gmail.com   
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 

mailto:finn.borchsenius@sm.au.dk
mailto:soenderborg@dof.dk
mailto:jorn.vinther.sorensen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:soenderjylland@friluftsraadet.dk
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Fredningsnævnet for Sydjylland 
Sydlig del 
 
 
 
 
                    Dokken 1 
                     6700 Esbjerg 
                                             Tlf.: 9968 8800 
                                                                                                                        E-mail: sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
   

                                                                    5. januar 2023 
FN SJS 58/2022 

                                             
 
 
FN SJS 58/2022: Ansøgning fra Sønderborg Kommune om dispensation til at fælde et træ på 
ejendommen Hans Hertug Vej i Sønderborg, matr.nr. 5126, Sønderborg inden for fredningen 
af Kurhusskoven.  
 
Fredningsnævnet har den 27. september 2022 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune om 
dispensation til at fælde et træ på ejendommen Hans Hertug Vej i Sønderborg, matr.nr. 5126, Søn-
derborg indenfor fredningen af Kurhusskoven.  
 
På fredningsnævnets forespørgsel har Sønderborg Kommune den 14. oktober 2022 fremsendt sup-
plerende oplysninger. 
 
Ifølge ansøgningen ønskes et asketræ tæt på den offentlige vej Hertug Hans Vej fældet. Der er tale 
om en alm. ask (Fraxinus excelsior), der står i ca. 8 meters afstand fra vejen. Træet står på matrikel 
5126 Sønderborg ejerlav. Det er blevet hult i bunden og har fået svamp.  
 
Ejendommen er fredet ved Naturfredningsnævnets kendelse af 2. marts 1977. Det fremgår af ken-
delsen, at fredningens formål er, at området bevares i sin nuværende form som offentligt tilgænge-
ligt skov- og parkområde. Kommunen har forpligtet sig til ikke at fælde eksisterende træer i det fre-
dede område uden godkendelse af skovtilsynet og fredningsnævnet. Alle træer står i et læbælte mel-
lem campingpladsen og Hertug Hans Vej. 
                                
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Sønderborg Kommune dispensation fra fredningen som anført i afsnittet ”Fredningsnæv-

nets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 

I Fredningsnævnets kendelse af 2. marts 1977 står blandt andet:  

”… Formålet med fredningen er, at området bevares i sin nuværende form som offentligt til-

gængeligt skov- og parkområde.  

mailto:sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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A. Fredningens formål er, at området udenfor byplanvedtægtens afgrænsning skal henligge 
som offentligt tilgængeligt skov- og parkområde.  

B. Bebyggelse i det fredede område … Arealerne, der er udlagt til campingplads, skal inddra-

ges under parkarealet, hvis campingpladsen nedlægges.  

C. Der skal snarest, og inden 1. april 1978, af Sønderborg kommune udarbejdes en driftsplan 
for skov- og parkområdet i sin helhed. Planen skal, under hensyntagen til en evt. kommende 
bebyggelse indenfor byplanvedtægtens område, indeholde en nærmere redegørelse for områ-
dets videre udvikling som skov- og parkområde, etablering af stianlæg, belysningsforhold 
m.v. og skal forelægges skovtilsynet og fredningsnævnet til godkendelse. Kommunen aner-
kender, at skovområdet i områdets vestlige del (Kurhusskoven) samt den eksisterende be-
voksning på skråningen mod Strandpromenaden (fra Strandpavillonen til Ringgade) er freds-
skovpligt, og at driften derved er underkastet skovtilsynets tilsyn. Derudover forpligter kom-
munen sig til ikke at fælde eksisterende træer i det fredede område uden godkendelse af skov-
tilsynet og fredningsnævnet. …”  

Matr.nr. 5126 ses på kortet nedenfor. Det blåt skraverede viser fredningsgrænsen.  

 

Af Fredningsnævnets afgørelse af 11. april 2018 i en lignende sag (FN SJS 9/2018) fremgår, at den 
i fredningskendelsen omtalte driftsplan på daværende tidspunkt ikke var udarbejdet.  
 
Det fremgår af Sønderborg Kommunes skrivelse, at der er indhentet en udtalelse fra seniorrådgiver 
Simon Skov, Københavns Universitet, hvoraf fremgår, at asketræet har fået svampen lakporesvamp. 
Lakporesvamp nedbryder først træets kerne og går derefter i gang med splinten. Når splinten er til-
pas svækket, vælter træet. Asketræet er allerede hult og svampen er godt i gang med splinten. Si-
mon Skov kan se på de fotos, kommunen har sendt til ham, at svampen er i god vækst, og at råddet i 
træet breder sig. Træets ved er mest nedbrudt i den side, der vender ud mod vejen, hvilket indikerer 
at træet vil vælte i den retning. Vælter træet over vejen bliver naboens ejendom sandsynligvis også 
ramt.  

Kommunen har endvidere oplyst, at der under orkanen ”Allan” i oktober 2016 væltede et tilsva-
rende asketræ i Kurhusskoven. Træet væltede over vejen og ind i haven på den modsatte side af 
Hertug Hans vej, hvor det ødelagde et drivhus.  
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Sønderborg Kommune har oplyst, at nærmeste terrestriske Natura 2000 område er N263 Søndersko-
ven og Lambjerg Indtægt, der ligger i en afstand af ca. 1,5 km fra Kurhusskoven. Det nærmeste ma-
rine habitatområde er N173 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der ligger i en 
afstand af ca. 400 meter fra Kurhusskoven.  
 
På udpegningsgrundlaget for N263 er flere skovnaturtyper, strandnaturtyper og lysåbne naturtyper. 
På udpegningsgrundlaget for N173 er flere havnaturtyper samt arterne marsvin og edderfugl.  
På baggrund af projektets karakter (fældning af et enkeltstående træ) og afstanden til habitatområ-
derne afvises det, at projektet i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil påvirke arter eller 
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 områderne.  
 
Sønderborg Kommune har bedt Amphi Consult om at foretage en vurdering af asketræets egnethed 
som opholds- eller overvintringssted for flagermus. Det vurderes, at det er usandsynligt, at træet har 
funktion som opholdssted for flagermus, idet der ikke er synlige sprækker eller hulheder i en højde, 
hvor de er velegnede for flagermus.  
 
Den tørre skovnatur, hvor der ikke er småsøer i nærheden, vurderes ikke at være et oplagt habitat 
for bilag IV padder. Hvis der skulle være f.eks. stor vandsalamander i skoven, vil fældningen af 
asketræet ikke påvirke artens muligheder for at finde opholdssteder i området.  
 
Samlet set vurderer Sønderborg Kommune derfor, at fældningen af asketræet ikke vil påvirke fore-
komsten af eller levesteder for bilag IV arter. 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 28. oktober 2022 til Sønderborg Kommune, Miljøstyrelsen,  
Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening/København, 
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen,  
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønderborg anmodet om even-
tuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 14. november 2022. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2, meddele dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen, og det an-
søgte i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde ikke indebærer forringelse af naturty-
per og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. Videre-
gående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, 
jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Fredningen har til formål, at området skal bevares i dets daværende form som offentligt tilgængeligt 
skov- og parkområde. 
 
Fredningsnævnet finder, at det efter oplysningerne om træets tilstand nødvendigvis må føre til, at 
det skal fældes. En fældning af træet vil efter kommunens oplysninger ikke være i strid med natur-
fredningslovens § 50, stk. 2, hvilket fredningsnævnet efter de foreliggende oplysninger tiltræder.  
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Fredningsnævnet meddeler derfor Sønderborg Kommune dispensation til det ansøgte i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2. 
 
Klagevejledning: 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og  
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens ud-
løb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 
• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekrea- 
  tive interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevnenes-hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

http://www.naevnenes-hus.dk/
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gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i parts-høring. 
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 5. januar 2023 

 
 

Denne afgørelse er sendt til: 
 
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk, sjac@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, planer@msj.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk  
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk   
Friluftsrådet Sønderborg: b.joensson@stofanet.dk   
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