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Vedr.: Ulovlig fældning af  tinglyst fredsskov på Osvejen i Bjerge strand 

 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling har anmeldt ejerene af en 

sommerhusgrund på Osvejen i Bjerge strand for til trods for en tinglyst deklaration fra 1962 med 

krav om bevarelse af beplantningen på ejendommen, at have ryddet hele grunden for den 

eksisterende nåletræsbeplantning.  

 

Grunden er omfattet af en tinglyst deklaration fra 31. januar 1962, hvor der i stk. 2 står: 

Karakteren af den nuværende beplantning på ejendommene skal bevares, således at det 

tilstræbes, at der stedse forefindes en passende – til den nuværende svarende – 

bestand af såvel høj som lav beplantning, fortrinsvis nåletræer.  

 

Ejendommen udgør sammen med tilsvarende omkringliggende ejendomme i området en vigtig del 

af det sammenhængende Fredskovsområde i Bjerge strand. Grunden skal stedse være beplantet 

med skov – fortrinsvis nåletræsskov. Beplantningen skal bestå af såvel høj som lav beplantning 

altså beplantning i forskellige aldre. Den ældste del af Fredsskoven er plantet i 1910-20, som 

værn mod sandflugten. Fredsskoven blev sikret ved tingslyst deklaration i 1962 ligesom hegning 

af de enkelte grunde blev forbudt til sikring af vildtets fri passage og området karakteristika som 

skov. Den enkelte grundejere er forpligtet til at overholde den tinglyste deklaration ligesom 

grundejeren kun har fredsskoven og naturen til låns. 

 

Det er DNs vurdering, at havde ejer søgt om tilladelse til rydning af hele fredsskoven på 

ejendommen, så var der givet et klart afslag herpå. Nåletræerne var ikke risiko træer eller træer i 

forfald, og dermed ikke træer med en status som fældningsmodne af sikkerhedsmæssige hensyn. 

 

På grundejerforeningen ”Fredskovens ejerlaugs” hjemmeside fremgår tydeligt den tinglyste 

deklaration samt vejledning til pleje, skånsom udskiftning af enkelt træer samt plejeplan til stedse 

bevarelse af fredsskoven. Derudover udleverer Fredskovens ejerlaug materiale oplysende nye 

ejere om forholdene herunder den tinglyste deklaration om bevarelse af områdets særpræg.  

Se mere på: https://fredskovensejerlaug.dk/bestyrelsen.html 

 

En tilsvarende beplantning i forskellige aldre og højder til efterlevelse af deklarationen kan i 

sagens natur ikke genplantes, men deklarationen bør af hensyn til minimering af præcedens ved 

f.eks. ejerskifte klart håndhæves restriktivt. En sådan omfattende rydning øger ligeledes risikoen 

for vindfælder, der i stormvejr kan medføre alvorlig skade på den omkringliggende 

nåletræsplantage samt bygninger. Den voldsomme ulovlige fældning kan ligeledes ikke udelukke, 

at påvirke fugle- og dyrelivet negativt. Fældningen er i klar strid med tinglysningen  
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./. Deklaration af 31. januar 1962 vedlagt 

 

 

Formand for Fredskovens ejerlaug Axel Valentin, Fredskovens Åvej 4, mobil 20400854 kan 

ligeledes kontaktes for yderligere 
 

https://fredskovensejerlaug.dk/bestyrelsen.html


 

 

 

 

 

 

 

Total rydning af sund fredsskov på Osvejen, Bjerge strand 

 

   
 

Sundt nåletræ 

 



  


