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Torsdag den 20. maj 2021 kl. 13.00 afholdt Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, bestående 

af formanden, dommer Margit Ø. Laub, det ministerudpegede medlem Kjeld Thamdrup, Ribe, og det 

kommunalt udpegede medlem Peter Sandholdt møde på Hotel Scandic, Ellegårdsvej 27 i Sønderborg. 

 

Der foretoges: 

 

J. nr.: FN SJS 62/2020                                             

 

Forslag fra Sønderborg Kommune om ophæ-

velse af fredningen af en hvidtjørn på ejen-

dommen Illervej 43, Broager i Sønderborg 

Kommune. 

  

Mødt var: 

 

For Sønderborg Kommune: Trine Fryjana Theede.  

 

For Brunsnæs Iller Busholm Landsbylaug og på egne vegne: Carsten Novrup og Hans Peter Nov-

rup. 

 

Lodsejerne: Ivan og Birthe Leth. 

 

Fredningsnævnets formand indledte mødte og oplyste, at mødet afholdes med henblik på, at de 

fremmødte kan fremkomme med deres bemærkninger til forslaget.  

 

Trine Fryjana Theede gennemgik fredningsbestemmelserne. Det fremgår af sagens oplysninger, at 

fredningen havde baggrund i, at hvidtjørnen skulle stamme fra Erik af Pommerens tid. Træet er ef-

ter det oplyste gået ud i forbindelse med stormen den 3. december 1999. Der har på et senere tids-

punkt været forsøgt genplantning af en ny hvidtjørn, men det træ gik også ud.  

 

Carsten Novrup protesterede mod ophævelsen af fredningen. Han henviste til, at området, hvor 

hvidtjørnen har stået, må have indgået i beslutningen om fredningen, selvom dette ikke fremgår af 

fredningens ordlyd. Området er et unikt sted, med udsigt mod vest, hvor man ser en landtange, der 

er tysk og bagved den sydøstjyske kyst med Sandager og Sønderhav. Da man efter at træet var gået 

ud i stormen 1999 prøvede at genplante en ny hvidtjørn var det en meget tør sommer. Man bør der-

for ikke ophæve fredningen men i stedet prøve at genplante et nyt træ. Der er få steder i Danmark, 

der er fredet, og det bør indgå i vurderingen. Han frygter, at en ophævelse af fredningen vil være et 

skridt i retning af tilladelse til opførelse af sommerhuse på området.  

 

Hans Peter Novrup tilsluttede sig bemærkningerne og gjorde gældende, at fredningen af træet tillige 

må omfatte den bænk, der har stået på stedet i en menneskealder. I anden række må der – fordi bæn-

ken har stået på stedet i en menneskealder - være vundet hævd på, at bænken skal bevares.  

 

Margit Laub oplyste, at fredningsbestemmelserne alene ses at omfatte selve træet og jorden om-

kring træet. Fredningsnævnet tager ikke stilling til, om der måtte være vundet hævd på en bænk. 
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Trine Fryjana Theede oplyste, at kommunens jurist har udtalt, at spørgsmål om hævd er et spørgs-

mål, der skal afklares mellem to parter og ikke angår fredningen eller forslaget om ophævelse af 

fredningen.  

 

Birthe Leth oplyste, at hun og Ivan Leth købte ejendommen, Illervej 43, i 2018. I købsaftalen var 

der henvist til fredningsdeklarationen. Der var endvidere vedlagt et brev fra Sønderborg Kommune 

af 8. oktober 2004 til den daværende ejer af ejendommen. Ifølge kommunens opfattelse kunne fred-

ningen, da træet var gået ud i 1999, betragtes som ophævet. Hun kontaktede Tinglysningsretten med 

henblik på at få aflyst fredningsdeklarationen. Tinglysningsretten oplyste, at der skulle rettes hen-

vendelse til kommunen som påtaleberettiget. Hun synes, at hele processen har været meget langva-

rig. I 2020 valgte de at rydde op på arealet, hvor træet havde stået. Der stod blandt andet en bænk. 

De rettede henvendelse til kommunen for at få oplyst, hvem der var ejer af bænken og de øvrige ef-

fekter. Kommune har efter det oplyste kontaktet Brunsnæs Iller Busholm Landsbylaug, der ikke be-

svarede henvendelsen, hvorefter de valgte at fjerne bænken og de øvrige effekter. De ønsker fred-

ningen ophævet, da træet er gået ud, hvorfor fredningen ikke længere er relevant. Det er korrekt, at 

der er en fin udsigt nu, men det var der ikke i 2018, da de købte ejendommen. På det tidspunkt var 

der på marken ved stedet plantet juletræer.   

 

Margit Laub oplyste, at Fredningsnævnet har fået teknisk bistand fra Miljøstyrelsen, der har oplyst, 

at fredningsdeklarationen ikke kan aflyses, alene fordi træet er gået ud. Det forudsætter, at der gen-

nemføres en sag om ophævelse af fredningen, som nu er påbegyndt.  

 

Herefter blev mødet fortsat på ejendommen, Illervej 43, Broager. Området, hvor hvidtjørnen har 

stået, blev besigtiget, og der var mulighed for at fremkomme med yderligere bemærkninger.  

 

Sagen blev derefter udsat på fremsendelse af eventuelle yderligere skriftlige bemærkninger til sa-

gen, der skal være Fredningsnævnet i hænde inden 4 uger. 

 

Det forventes, at nævnet vil kunne træffe afgørelse inden sommerferien 2021. 

 

Mødet sluttet. 

 

 

Margit Ø. Laub  

formand  

 

 


