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Sidst i 2015 indsendte Have- og Landskabsudvalget fredningsforslag til fredning af 
Frederiksberg Allé og den 12. marts 2018, nøjagtig på 100 årsdagen for stiftelsen af 
vores bygningsfredningslov, blev Frederiksberg Allé fredet som et selvstændigt 
landskabsarkitektonisk værk. Sejren var på flere områder i hus, smilende kom frem 
og optimismen steg flere grader. 
 
I en årrække har vi også haft Sonja Polls have i Holte på ønskesedlen.  
 
Til Sonjas hus på Kastanievej 16 i Holte tegnede havearkitekt C. Th. Sørensen i 1970 
en have til sin datter Sonja Poll. Tegningen var en gave til datteren, og haven er et af 
C. Th. Sørensens seneste hovedværker. Havens arkitektur er af en helt særlig 
karakter, og samspillet mellem hus og have er unik. Hus og have indgår i en sjælden 
fin symbiose, og haven er et selvstændigt værk, der er skabt til huset og grunden. 
Huset er et bedre byggeskiks hus fra 1932, og fredningsforslaget, der omfatter både 
hus og have, blev sidst i 2017 indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på 
bygningsfredning som en helhed, men med størst vægt på haven.  
 
Udvalget har i løbet af 2015-16 blandt andre indsendt fredningsforslag til 2 andre 
selvstændige landskabsarkitektoniske værker: Hellerup Strandpark og Historisk-
Botanisk Have i Vordingborg. 
Endnu er ingen af disse værker blevet fredet, men vi forventer positive afgørelser i 
den nærmeste fremtid. 
 
Udvalget har løbende arbejdet med henvendelser og sager fra lokalforeninger, hvor vi 
har udtalt os og givet vores mening til kende. Når udvalgene for NYERE TIDS 
ARKITEKTUR og FREDNING og BEVARING arbejder med sager, hvor haver og 
omgivelser er en del af et fredningsforslag, har vi i flere tilfælde suppleret. 
 
Vores samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i 2014 om naturfredning af 
Assistens Kirkegård i København er efter flere års diskussion med Københavns 
Kommune nået en status hvor en udviklingsplan for hele kirkegården er undervejs. Vi 
har sammen med andre interesseforeninger deltaget i workshops i forbindelse  med 
dens tilvejebringelse  og fornemmer nu en betydelig mere positiv stemning omkring 
fredningen fra kommunens side.  
  
Vi arbejder fortsat med fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker og 
haver og omgivelser til fredede bygninger. Sideløbene med disse projekter arbejder vi 
med et nyt projekt: Betydningsfulde Haver. 
 



 

Der findes mange haver, parker og andre grønne områder, som er betydningsfulde i 
kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, særlige struktur/ plantesammensætning, 
natur og beliggenhed eller andre værdifulde egenskaber, men som ikke helt opfylder 
kravene til en bygningsfredning.  
Det er haver og parker der umiddelbart kan tilskrives særlig betydning, og som derfor 
har brug for anerkendelse og beskyttelse.  
Udvalget arbejder på at formulere de særlige kriterier, der skal opfyldes, for at et 
anlæg kan præmieres og være berettiget til betegnelsen BETYDNINGSFULD. 
Det vigtigste er, at det betydningsfulde anlæg får opmærksomhed, at der kommer 
fokus på, hvad der er anlæggets væsentlige elementer, og at der bliver udarbejdet en 
plejeplan for anlægget.  
 
I et temanummer i By og Land i juni 2018 vil der blive gjort rede for arbejdet med de 
Betydningsfulde Haver. 
 
 
På Have- og Landskabsudvalgets vegne  Kirsten Lund-Andersen 


