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Den 14. december 2016

Vedr. fældning og genplantning af fredet allé Skælskørvej.
Sorø Kommune har ved mail af 28. oktober 2016 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for
Vestsjælland.
Det hedder i henvendelsen:
”…
Sorø Kommune anmoder hermed om tilladelse til at fælde og gentilplante den fredede allé på
Skælskørvej.
På nuværende tidspunkt er der 36 træer tilbage ud af de oprindelige 78 træer på den fredede
strækning af 350 m.
Af disse træer er der 11 der er angrebet af kulsvamp, og som dermed udgør en
trafiksikkerhedsmæssig risiko. Såfremt disse fældes, vil kun 1/3 af den oprindelige allé være
tilbage.
Det er derfor kommunens vurdering, at det nu er nødvendigt at fælde samtlige træer på hele
strækningen og gentilplante med nye lindetræer Ø14-16 med samme planteafstand som i dag, for at
genskabe en ensartet allé, som en værdig port til Sorø bymidte.
Træerne vil blive opbundet på støttepæle, og der vil blive sat en midlertidig 30 cm høj plastikkant
ved foden, som dels skal bruges til at beskytte træerne og dels til vanding. Der er afsat midler til
pleje og vanding af træerne de første 5 år. Dette inkluderer blandt andet udskiftning af døde træer.
Arbejdet tænkes gennemført i vinteren 2016-17 og foråret 2017.
DN Sorø accepterer Sorø Kommunes faglige vurdering af, at træerne i alléen må fældes. På den
baggrund kan DN Sorø støtte op om planen for alléens genetablering.
Denne skrivelse er udfærdiget i samarbejde med DN Sorø, som er påtaleberettiget mht. fredningen.
Alléens fremtid har sidst været behandlet i 2013 under jeres jnr F 65/2013.
…”
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Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 11. november 2016 udtalt:
”…
Fredningsnævnet har med nedenstående mail anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om
teknisk bistand jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4.
Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk
bistand og kan hverken tages som udtryk for, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anbefaler
en dispensation til det ansøgte eller det modsatte.
Der søges om dispensation til fældning af alle med henblik på nyetablering. Alleen er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 7. maj 1960 om fredning af alleen ved den sydlige indkørsel til
Sorø ad Banevej.
Det fremgår af fredningen, at alletræerne ikke må fældes på en strækning af 350 m.
Der har i tidens løb været behandlet et antal sager om fældning af enkelte træer på grund af sygdom.
Fredningsnævnet har meddelt dispensation i flere sager til fældning af enkelte træer på vilkår, at
disse blev erstattet med nye træer.
Den 21. september 1992 har Overfredningsnævnet behandlet en sag om fældning af samtlige
alleens træer. Overfredningsnævnet ændrede fredningsnævnets dispensation til fældning til et
afslag, med den begrundelse, at der på daværende tidspunkt ikke var et tilstrækkeligt grundlag for
at tillade udskiftning af samtlige træer.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har forelagt den nye ansøgning for Naturstyrelsen,
Vestsjælland, som tidligere har ført tilsyn med alleen og har udtalt sig i forbindelse med tidligere
ansøgninger.
Skovrider Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen Vestsjælland har tilkendegivet, at træerne i stort tal
har været og er angrebet af svamp og successivt må fjernes af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Og
de er givet vis gået markant tilbage på 24 år (siden Overfredningsnævnets afslag). På den baggrund
synes det fornuftigt at skifte de sidste ud på én gang. Fredningsnævnet har dog mulighed for en
besigtigelse af alléen med interessenterne for at se, om der evt. kan opretholdes en enkelt strækning
i et årti endnu. Men Jens Peter Simonsen hælder dog mest til udskiftning på én gang.
På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Kortet kan eventuelt benyttes i
afgørelsen jf. forretningsorden for fredningsnævn § 11, stk. 1.
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Det fremgår ikke af ansøgningen, om der er foretaget en vurdering af, om det ansøgte kan medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår
af habitatdirektivets bilag IV. Fredningsnævnet bør derfor anmode kommunen om en vurdering
heraf, inden der træffes afgørelse. Der henvises i den forbindelse til naturbeskyttelseslovens forbud
mod at ødelægge yngle- og rastesteder for bl. a. eremit og flgermus.
Ansøgningen giver ikke Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anledning til yderligere
bemærkninger. Hvis fredningsnævnet har behov for yderligere oplysninger eller har særlige
spørgsmål, står Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning selvfølgelig til rådighed.
…”
Sorø Kommune har i mail af 14. november 2016 herefter oplyst:
”…
Af relevante bilag IV-arter i dette område er eremitbillen og flagermus, som Svana også nævner.
Kommunen har for et par år siden fået foretaget en grundig undersøgelse for eremitbiller og
flagermus af fagekspert Palle Jørum. Træerne viste sig dog uegnede til disse insekter og flagermus,
da hulhederne i stammerne alle har åbninger opad og dermed er våde og derfor uegnede.
Hulhedernes retning hænger sammen med den styning, som træerne har været udsat for. Der er
fortsat ikke egnede tørre hulheder i træerne til hverken eremitbiller eller flagermus.
Kommunen anser derfor den foretagende undersøgelse for fortsat at være gældende for de
eksisterende forhold.
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Til gavn for andre dyr og svampe, bliver stammerne dog efter fældning slæbt ind i en tilgrænsende
skov, hvor de kan forrådne i fred og ro.
…”
Fredningsnævnet har i forbindelse med tidligere sager besigtiget den omhandlede allé.
I afgørelsen har deltaget Rolf Dejløw, Tobias Nygaard og formanden, dommer Ole Stryhn.
Fredningsnævnets afgørelse:
Det må lægges til grund, at den dårlige stand af en stor del af de tilbageværende træer i alleen udgør
en sikkerhedsmæssig risiko for forbipasserende. Herefter, og da over halvdelen af træerne allerede
er fældet løbende på grund af sydom mv., finder fredningsnævnet, at kommunens ansøgning om
tilladelse til at fælde de resterende træer mod at foretage gentilplantning med lindetræer med samme
afstand som hidtil af hele den oprindelige allé kan imødekommes, jf. naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1.

Ole Stryhn
formand
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Klagevejledning.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
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, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen
er udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Kopi sendes til:
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Svana@svana.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, soroe@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, soroe@dof.dk
Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk
Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted
Tobias Nygaard, Solvænget 20, 4180 Sorø

Side 6 af 6

