Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlige del
Dokken 1
6700 Esbjerg

Fredningsforslag om ophævelse af fredningsservitut reg. nr. 118 for
Brunsnæs Hvidtjørn
Sønderborg Kommune fremsender på vegne af ejer af ejendommen, et
fredningsforslag om at ophæve en fredningsservitut på matr. nr. 314 Iller,
Broager, der ligger på ejendommen Illervej 43, 6310 Broager, 6400
Sønderborg Kommune
Baggrunden for fredningsforslaget
Fredningen omhandler en gammel hvidtjørn, som blev fredet i 1923. I henhold
til fredningsbestemmelserne må træet ikke fældes, så længe det er i live,
ligesom der ej heller må foretages foranstaltninger ved træet, som kan
medføre beskadigelser af dette. Terrænet under træets krone må ikke graves
o.l., hvorved rødderne kan beskadiges.
Den fredede hvidtjørn er gået ud for ca. 20 år siden og ses ikke længere på
arealet. Ejeren af ejendommen ønsker at ophæve fredningen, idet hvidtjørnen
ikke længere findes på stedet. Hvidtjørnen er efter kommunens oplysninger
gået ud i forbindelse med stormen i december 1999, hvor træet blev ødelagt.
Efterfølgende forsøg på at genplante en hvidtjørn på arealet, senest i 2017, er
ikke lykkedes. Der ses i dag ingen rester af den gamle hvidtjørn på arealet.
Formålet med fredningsforslaget
Formålet med dette fredningforslag er at ophæve den eksisterende fredning,
da hvidtjørnen, der var beskyttet, er død i stormen i 1999. Det giver derfor ikke
længere mening at have en fredning af hvidtjørnen.
Redegørelse for påvirkningen af fredningsforslaget
Natura 2000. Der er ca. 310 m fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-område. Det er kommunens vurdering, at ophævelse af fredningsservitutten ikke
vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 2000-områder væsentligt. Det
ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV.
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Oversigtskort med markering af fredningen

Figur 1: Flyfoto fra 2019, hvor det fredede areal er angivet med blå skravering
og rød prik.
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Historisk flyfoto fra da hvidtjørnen var i live

Figur 2: Flyfoto fra sommeren 1999. Den fredede hvidtjørn ses i udkanten af
marken under den blå skravering.
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Billeder fra besigtigelse på arealet

Foto 1: Arealet, hvor den fredede hvidtjørn tidligere stod, set mod sydøst. Informationstavlerne såvel som de tidligere støttepæle fra den genplantede hvidtjørn i 2017 står fortsat på arealet. Tjørnen fra 2017 er gået ud.

Foto 2: Det ovenfor viste areal set tæt på. Der ses i dag ingen efter rester af den gamle tjørn.
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Foto 3: Udsigt set mod øst fra det fredede areal, hvor den gamle hvidtjørn tidligere stod.
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Bilag 1 - Budget for fredningsforslaget
Da der ikke er nogen erstatningsmæssige udgifter i forbindelse med ophævelsen af fredningen, Budgetterer Sønderborg 0 kr. til rejsning af fredningsforslaget.

Bilag 2 - Vurdering af miljøpåvirkning af nyt fredningsforslag
Jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM), skal myndigheden gennemføre miljøvurdering af
planer og programmer, når disse vurderes at kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet (§ 8 nr. 3).
I denne sag er der tale om at rejse en fredningssag der har til formål at ophæve en eksisterende fredning, da grundlaget for fredningen ikke længere eksisterer på arealet. Ophævelsen af fredningen er derfor kun en ophævelse af
en administrativ binding, der ingen påvirkning har på arealet, da hvidtjørnen
der er fredet er død og ikke eksisterende på arealet.
Kommunen vurderer derfor at fredningsforslaget ikke kræver en miljøvurdering jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).

