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Historien om et redningsarbejde: 
• D. 16. oktober 2008 foreslår DNs lokalgruppe Nysted kommunen at overveje plejeinitiativer vedrørende 

Pærealléen 
• D. 3. februar 2009 fremsender vi anmodning til DN om at stille forslag om en officiel kommunal 

træpolitik. 
• April 2009 DN har et forslag undervejs gennem Grønt Råd. 
• August 2009 fremsender DNs lokalgruppe Nysted selv et "Træpolitik"-forslag til DN.  
• Fra september 2009 findes et kommunalt udkast til en generel ”Træpolitik” 
• I oktober 2010 fremkommer DN-bestyrelsens forslag til ændringer. 
• April 2010 undrer DNs lokalgruppe Nysted sig over, om der er vedtaget en politik på baggrund af et års 

arbejde. 
• Juni 2010 fremgår det af et svar fra kommunen, at planen ikke er vedtaget 
• I oktober 2010 konstaterer DNs lokalgruppe Nysted, at planen er vedtaget i august og fremlagt på 

kommunens hjemmeside, og den indeholder bl.a. følgende passus: 
De bevaringsværdige træer inden for lokalplanernes områder skal i videst muligt omfang 
bevares......  I disse tilfælde bør der foretages en genplantning/erstatningsplantning. 

 

 
Pærealléen 
• Oktober 2014 besluttede DNs lokalgruppe Nysted, at den ville foreslå, at alléen fredes, og vi aftalte, at 

vi ville indhente oplysninger om dens oprindelse. 
• Alléen bestod da af 33 træer mod nord og 39 mod syd, og den var ca. 300 m fra øst til vest. 
• Vi har fået lovning på, at en lokal beboer i Frejlev har søgt at bestemme pæresorten. Det skulle dreje 

sig om sorten med det franske navn: nouveau poiteau 
• Ved et besøg d. 12. oktober 2014 på Frejlev-arkivet oplystes, at alléen er anlagt af den daværende 

ejer af den nu nedlagte "Landbogård" 
• En beboer i Kettinge kunne berette, at hans far i 1911 som 14-årig havde været med til at plante 

træerne.  
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• På arkivet findes omtale af Landbogårds ejer omkring 1884, H.J. Petersen, der dette år forærede 
grunde til bygning af både forsamlingshuset og mejeriet. Denne mand (eller hans søn), er muligvis 
ophavsmand til alléen. 

 

Fredning – hvorfor? 
• I sin bog om Frejlev Landsbyen uden præst og herremand nævner Arne Heyn i en billedtekst på side 64, 

at Enghavevejen som alle andre veje, var forsynet med allétræer. Sådan er det ikke længere. De 
fleste af fortidens mange allé-beplantninger er væk.  

• Det er én grund til at frede. 
• At det lige præcis er pæretræer, og ikke f.eks. røn eller popler, er en anden grund. Den er muligvis 

enestående.  
• At den sandsynligvis er et tegn på ophavsmandens landbrugsfaglige og lokale engagement, er en tredje 

grund 
• At alléen danner et skel mellem Kettinge og Frejlev, 2 store og initiativrige landsbyer i det samme 

sogn, tæt på hinanden og dog forskellige, er en fjerde grund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet 
DN fremsendte fredningsforslaget til kommunen i foråret 2015, men kommunen afviste at søge alléen 
fredet. I stedet lovede den at lave en plejeplan specielt for denne allé. Det er nu i efteråret 2016 sket. 
 
Planen er fremsendt til DN med bl.a. følgende bemærkning: ”Som det fremgår heraf er der gennemført 
enkelte plejetiltag her i november/december 2016 - og overordnet er træerne i rimelig stand – taget 
deres alder i betragtning .... fremadrettet ikke bliver slået græs tæt ved stammerne – for dermed at 
sikre træerne bedst muligt. Der er endvidere lavet aftale om, at ..... hvert 2. – 3. år laver et tilsyn .... 
TAK for jeres henvendelse vedr. pærealleen. Vi er glade for, at vi på den baggrund nu har fået fokus på 
pærealleen og dens særlige kvaliteter.”  
 

 
 


