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FREDNINGSNÆVNET>



Reg.nr.

503-3-2

FREDEDE AREALER
Kommune: Bov Ejerlav: FrØslev Matr.nr.: 4, 714, 1329

og 1330

lokalitet: 4 egetræer i Frøslev
J.nr.: F.N. j.nr.: 24/78 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-63-77
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Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400176) af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 IV Sø
Bekendtgjort: 21.2.1978
Fredningsnævnets kendelsesdato:

Overfredn .nævnets kendelsesdato :

Arealstørrelse :

Interessezone: II (landområde af stor interesse)

Skala: 1:25.000

26.4.1978
Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold :

Påtaleret:

25.10.1978

Formål: Hindre at træerne fældes.

Diverse:

Fredningsnævnet og
Statens tilsynsførende
for de private skove
Matr. 714: den bestående
asfaltbelagte sportsplads
må bevares.

Indhold:

Træerne må ikke fældes. De må ikke beskæres eller kappes uden tilladelse fra statens
tilsynsførende med de private skove.
Der må ikke inden for en radius af 8 m fra træerne placeres bygninger, skure, master,
campingvogne eller lign. ligesom der ikke må etableres oplagsplads og lign.
Der må ikke indenfor en radius af 5 m fra træerne etableres befæstet vej, flise eller
gårdspladsarealer, ligesom der ikke må foretages jordarbejdet.
Der må ikke foretages terrænændringer ved af- og påfyldninger eller foregå kørsel med
tungt materiel.
Almindelig haveanlæg og plantning er tilladt.•
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År 1978 den 26'. april blev i
--:-J. -nr;;·24/78 -Fredning af fire ældre egetræer

i Frøslev, Bov kommune,
afsagt sålydende
e k e ri d e l s e:

Ved skrivelse af 3. februar 1978 har fredningsplanudvalget for
~nderjYllandS amt rejst sag om fredning af tre ældre egetræer i

Frøslev, Bov kommune.
I et den 7. april 1978 afholdt møde, hvortil samtlige interesse-

rede var indvarslet, har Bov kommune anmodet om, at fredningen
tillige kom til at angå et på 'sportspladsen ved Frøslev-Padborg
skole voksende ældre egetræ.

De tre egetræer vokser i skellet mellem matr. nr. 4 Frøslev,
tilhørende gårdejer Søren Linding, og matr. nr. 1329 og 1330 Frøslev,

~lhørende landmand Carsten Gregersen, begge Frøslev. Det fjerde
tItetræ vokse~ på Frøslev-Padborg skoles sportsplads, matr. nr. 714

Frøslev, tilhørende Bov kommune.
tt Formålet med fredningen er at hindre, at en kommende byu.dvikling

vil bringe de fire egetræers eksistens i fare, idet træerne er af
stor æstetisk værdi for området.

Fredningen har været bekendtgjort i Statstidende og i lokale
aviser.

På mødet den 7. april 1978 tilbød ejerne,på hvis areal træerne
vokser fredning uden vederlag.,

• Fredningsnævnet finder, at egetræerne bør fredes •
Fredningen sker på nedenanførte vilkår, der med få ændringer og

tilføjelser er overensstemmende med den af sagsrejseren nedlagte fred-
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ningspåstand.
T h i b e s t e m m e s:

Edgar Andersen S.A. Koustrup Chr. Larsen-Bjerre.

De på vedhæftede kort angivne fire egetræer, hvoraf et træ
står på matr. nr. 714 Frøslev og tre træer står i skellet mellem
matr. nr. 4 Frøslev og matr. nr. 1329 og 1330 Frøslev fredes på
følgende vilkår:
l. De fire egetræer må ikke fældes.
2. Træerne må ikke beskæres eller kappes uden tilladelse fra statens

tilsynsførende med de private skove.
~ Der må ikke indenfor en radius af 8 m fra træerne placeres bygninger,

skure, master, campingvogne eller lignende, ligesom der ikke må• etableres oplagsplads eller lignende.
4. Der må ikke indenfor en radius af 5 m fra træerne etableres befæstede

vej, flise eller'gårdspladsarealer, ligesom der ikke må foretages
jorqarbejder så som nedlæggelse af rør og kabler. På matr. nr. 71l•

Frøslev må dog den bestående asfaltbelag~e sportsplads bevares.
5. Der må ikke indenfor en radius af 5 m fra egetræerne foretages

terrænændringer ved af- og påfyldninger eller foregå kørsel med
tungt materiel.
Almindelig haveanlæg og plantning af buske er tilladt inden for
de nævnte sikkerhedsafstande på 8 ro og 5 m.

7. Påtaleretten tillægges naturfred~ingsr.ævnet for Sønderjyllands
tt amts sydlige fredningskreds og State~s tilsynsførende for de private

skove.
For fredningen betales ingen erstatning.
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Fredning af 3 100-årige egetræer
..... skellet mellem matr. nr· 409iJ.·
tllF329 og 1330 Frøs\ev - Bov \<ommune

og 1egetræ pa matr 714 Frøslev
FREDNINGSPLANUDVALGET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

jan. 1978
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06648.00

Dispensationer'i perioden: 03-01-2001 - 16-04-2004



Modtaget i
Skov- og-Nllbn'l"hr1"pJsen

- B JAN. 2001

• FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT Re&.NI. 66lffoo
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 734241 21, fax. 7442 41 23

Den 3. januar 2001 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet for
Sønderjyllands Amt møde i Frøslev med formanden, dommer Claus
Kejser, det amtsrådsvalgte medlem Thomas Lauritzen,
Christiansfeld, og det kommunal valgte medlem Edmund Mogensen.

Der foretages:

J.nr. 68/2000:
.. Ansøgning fra Wolfgang og Lucienne Schmall om tilladelse til

fældning af 2 fredede egetræer, der vokser i skellet mellem
matr.nr. 4 og 1330 Frøslev, Bov kommune.

- § 50 -

For Sønderjyllands Amt mødte Aksel Voigt.

For Bov kommune mødte Ove Rasmussen.

•
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Finn
Nicolaisen og Hans Bruun Christensen .

For Åbenrå Statsskovdistrikt mødte Jørn Steenberg.

Ansøgerne var mødt.

Endvidere mødte Karsten Gregersen.

Ansøgerne redegjorde kort for ansøgningen og henviste til de
fremlagte fotos. Efter deres opfattelse er træerne så
dårlige, at de bør fældes. Der er flere gange faldet grene
ned i haven, og de føler sig meget usikre ved at have træerne
stående så tæt på deres hus.

Jørn Steenberg bemærkede,
Miljø- og EneI.fitimilfiltesete fotos, ikke var
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /2"/8 _o ~ (
Akt. nr. ':1n

at den skade, der fremgår af de
til at forudse. Træet var blevet
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synet ca. lår før, og han havde anbefalet en beskæring. Det
var ikke til at se, at vangen ca. l meter over brudstedet var
rådden. Grenen må antages at være knækket som følge af
overvægt, efter at løvet, der var fuldt udviklet, blev vædet
med regn. Som nævnt er dette træ det vestlige blevet
beskåret, og disse afskårne grene kan siges ikke at passe til
træets karakter. Kronen vil i et vist omfang kunne gendannes
ved nye skud. Træet kan ikke antages at ville vælte. Det er
meget gammel t, måske et par hundrede år, og må antages at
kunne stå flere hundrede år endnu. Det andet træ det
østlige - er i dårligere stand over roden, men det kan ikke
antages at ville falde ind mod huset. Det er formentlig i
samme stand som nu, som da det blev fredet, og kan måske stå

• i 100 år endnu. Huset var ikke bygget på tidspunktet for
fredningen.

På baggrund af det anførte kan Statsskovdistriktet ikke
tilslutte sig ansøgningen om fældning af træerne, men de skal
tilses hvert andet år og beskæres i fornødent omfang.

Ove Rasmussen bekræftede, at det ikke var til at se, at den
pågældende gren var rådden. Træet er i øvrigt frisk, og
kommunen kan tilslutte sig Statsskovdistriktets indstilling.

På baggrund af Jørn Steenbergs bemærkninger kunne Aksel Voigt
for Amtet som teknisk sekretariat tiltræde Statsskov-
distriktets indstilling.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentanter kunne ikke
tilslutte sig ansøgningen om fældning af træerne.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter besigtigelsen og den vurdering af træernes tilstand,
der er fremkommet fra Åbenrå Statsskovdistrikt og Bov
kommune, kan de i sagen omhandlede egetræer ikke antages at
være i en sådan tilstand, at der bør meddeles tilladelse til
fældning af træerne, hvorfor det ansøgte ikke kan
imødekommes.
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Donnnerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med
sagens dokumenter.

/kb



'II' Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf 73424121 fax 74424123

Den 16. april 2004
dommerkontoret:

behandlede formanden, dommer ~~ser, følgende sag på

J.nr. 6/2004

Indstilling fra Sønderjyllands Amt vedrørende fældning af fredet egetræ, der
vokser i skellet mellem matr.nr. 4 og 1330 Frøslev, Bov kommune (nordskellet af
ejendommen Frøslevvej 80)

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 20. februar 2004 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Miljøområdet, j.nr. 8-70-52-2-503-2-00.

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

Det fremgår af sagen, at det pågældende egetræ er omfattet af Fredningsnævnets
kendelse af 26. april 1978 om fredning af 4 ældre egetræer i Frøslev, Bov kommune.
Formålet med fredningen er at hindre, at en kommende byudvikling bringer
egetræernes eksistens i fare, idet disse er af stor æstetisk værdi for området. Efter
fredningskendelsen må træerne ikke fældes.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet den 3. januar 2001 afslog en ansøgmng om
tilladelse til fældning af 2 træer.

Det fremgår af Amtets indstilling, at det vestlige træ vurderes sikkert. Det østlige træ
er fortsat svagt, og ved en besigtigelse i februar 2004 var der tegn på råd i kronen,
hvorfor Amtet vurderede, at træet ikke er så sikkert som først antaget. Det anføres, at
risikoen for at det vælter ind over huset fortsat er meget ringe, men for bl.a. at
eliminere risikoen herfor indstilles, at Nævnet dispenserer til fældning af det østlige
træ.

.~

Abenrå Statsskovdistrikt har accepteret, at det østlige træ fældes.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger om træets tilstand finder Nævnet, at det ikke kan
antages at være i strid med fredningsformålet at tillade, at det østlige træ fældes,
hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler
dispensation hertil.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 o>\2\\j~-OOb\
Akt. nr. '{1-- Bil.
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I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus Kej ser

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.

For klage skal betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet
har modtaget sagen fra fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet opkræve gebyret hos
klageren, og såfremt en fastsat betalingsfrist ikke overholdes, vil klagen blive afvist.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

/kb
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