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Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
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Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnwvnet for Svendborg Amtsraadskreds.

Aar 1928 den 6. Juli holut 1rednin~snwvllet for ::ivendborg
Amt Uøde paa Ravnholt, hvor da foreto~es:

Sag angaaende Fredning af forskellige
Alleer og 2 fritstaaende Egetrwer ved de
offentlige Veje ved og paa Ravnholt og
Hellerup Godser.

Hekvirenten Kammerherre Juul Rclvnsholt var tilstede og begæ·
rede t'redning af de i Ilerrested og Hellerup ..)ol~nev""rende af Besidde-
ren af Stamhuset Ravnholt og Hellerup i sin fid plantede Alleer nem-
lig All~erne fra Maareskov Skov til Ravnholt JIovedgaard og fra Ravn-
hol t HoveJgaard til Ravnhol t L~ejeri i l1errested Sogn, fra Ravnhol t
llovedc;aaruforbi Hellerup til .E'orsamlingsbuset ved Hellerup og Alleer·
ne fra Hellerup Alle forbi Skovlyst til Avlsga1:l.rden~3tubbendl'upi
Hellerup :30'::;11 samt 2 ~-.3etrif:er,hvoraf det ene ligijer i Krydset mellem
Vej li1'. 15 o;;Vej th'. 2 og det andet ved det sydvestlige Hjørne af

;,l;olJaveskoven paa elen søndre ~ide af den offentlige Vej.

.c:fter forskelliGe .F·orllandlin(jerenedes man om tit frede følgE

Alleen i Herres L ed Sogn fra "Kuskehuset II forbi Ravnhol t, fOl
bi Hellerllp til J!'orsamlingsbygningen i Ilaundrup og Alleen fra Ravnho11
til Ravnholt I.lejerisaInt de tvende foran na:.:vnteEgetræer, medens de
2 I\lleer fra Maareskov .3kov til Kuskehuset ved Ravnholt og fra Helle-
rup All{til Gtubbendrup ikke fandtes at burde fredes.

Ejeren af Ravnholt og Hellerup paatog sig Fredning og Ved-
ligeholdelse af Trfuerne saavel i de fredede som ikke fredede Alleer.

Tinglæsning af denne OverenSkO!llSt sker paa Ravnhol t og Helle
rup Hovedgaarde.

r.lodetlJævet.
J. Nielsen
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rredning i Fyns amt. 2..2.l.00

L~kalitet: Forskellige alleer og to fri tstående egetræer ved de offentlige
veje ved og på Ravnholt og Hellerup godser.

Kommune: Ørbæk og Ringe.

Soqn :Herrested og Hellerup. Reg. ~~: 495-03-01

Ejer :Pri vat

I Areal

Fredet :Qverenskomst 6/7-1926

..
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1: 25.000

Formål :Bevaring af træer.

Indhold :De på kortet vi ste alleer og træer skal bevares. Ej aren har i for-
bindelse med fredningen frivilligt påtaget sig vedligeholdelse af
de fredede alleer.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 - Telefax 64 71 55 20

REG..NR. 022/.00

Dato: 25. januar 2001
Journal nr.: Frs. 41/99

Ringe kommune
Teknisk Forvaltning
Tinghøj Alle 2
Postboks 20
5750 Ringe

•
Ved skrivelse af 12. juli 1999 har Ringe kommune anmodet fredningsnævnet om tilla-
delse til at fælde ca. 16 elmetræer, der var angrebet af elmesyge langs kommunevej nr .
118 - "Hellerupvej " ved Ravnholt Gods.

Træerne blev fredet i henhold til udskrift fra fredningsnævnets forhandlingsprotokol af
6. juli 1928.

Det fremgår af protokollen, at rekvirenten for fredningen var kammerherre Juul, Ravn-
holt Gods. Kammerherre Juul anmodede om, at de i Herrested og Hellerup sogn væ-
rende og af besidderen af stamhusene Ravnholt og Hellerup i sin tid plantede alleer,
herunder den i nærværende sag omhandlede alle på Hellerupvej, blev fredet.

Efter forhandling enedes man om, at alleerne blev fredet, og ejeren af Ravnholt og Hel-
lerup påtog sig i henhold til protokollen fredningen og påtog sig vedligeholdelse af træ-
erne, såvel i de fredede som ikke fredede alleer.

• Ved skrivelse af 1. august 2000 meddelte Ringe kommune, at de 15 elmetræer på Hel-
lerupvej blev fældet ved et samarbejde mellem Ravnholt Gods og Ringe kommune, og at
kommunen ikke så sig i stand til at foretage genplantning i forbindelse med fældningen
af de udgåede vejtræer . Genplantningsspørgsmålet har været genstand for skriftveksling
mellem Fyns Amt og Fyns Statsskovdistrikt, efter at kommunen gav udtryk for, at man
ikke ville deltage i nogen form for genplantning.

Statsskovdistriktet har vedrørende spørgsmålet i skrivelse af 1. december 1999 bl.a. ud-
talt:

"
Det er Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at fredningen omfatter den gamle
alle. Når alleen forgår af ælde, ophører fredningen. Fredningens formål er
således ikke at sikre, at der altid er en alle langs den pågældende vej, men at
sikre de pågældende nuværende træer så lang en levetid som muligt.

• Derfor er der ikke nogen myndigheder, der har forpligtigelser for gentil-
plantning. Det er op tillodsejeren, og i denne forbindelse er det usikkert,
hvorvidt det er godset eller kommunen. Lodsejeren kan i dag ikke søge of-
fentlige tilskud til gentilplantning, men opmærksomheden kan f.eks. henle-
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fentlige tilskud til gentilplantning, men opmærksomheden kan f.eks. henle-
des på, at Fonden for Træer og Miljø giver tilskud til sådanne formål.

Det vil af landskabelige grunde være meget kedeligt, hvis herregårdsland-
skabet omkring Ravnholt/Hellerup ændrede karakter, fordi de udlevede al-
leer ikke genetableres. Det er et af de største sammenhængende herregård-
sland-skaber på Fyn, og ikke mindst alleerne giver det karakter. Derfor skal
vi herfra opfordre til at gode kræfter forenes til at motivere/hjælpe lodseje-
ren til genetablering af alleen.

Hvis alleen genetableres, er det vigtigt, at det sker på en gang, så det lands-
kabelige element af ensartede træer sikres fra start.

"

Fyns Statsskovdistrikt har i en senere skrivelse supplerende udtalt, at der i dag priorite-
res amtslige naturforvaltningsmidler til kulturmiljøprojekter. En udgiftsfordeling, hvor
Ringe kommune fjerner de døde træer, og amtet eksempelvis gennem de amtslige na-
turforvaltningsmidler sikrer gentilplantning af alleen, kan således overvejes.

Fyns Amt har udtalt, at amtet betragter alleen som absolut fredningsværdig og anbefalet,
at der genplantes med enten lind eller kastanje med indbyrdes afstand, som ikke over-
stiger 10 meter.

Fyns Amt har supplerende i skrivelse af 27. marts 2000 udtalt:

"
Fyns Statsskovdistrikt har i brev af 1. december 1999 bl.a. udtalt, at det ef-
ter distriktets opfattelse er de enkelte træer i en alle, som er fredet, og at der
derfor ikke kan stilles krav om gentilplantning.

Fyns Amt er ikke enig i denne betragtning.

Alleer er fredet som et markant og vigtigt landskabselement, og det er ikke
det enkelte træ i alleen, som er fredet. Dette er i modsætning til fredning af
enkelttræer som f. eks. Ambrosiusegen, der er fredet på grund af træets ene-
stående udseende.

Fyns Amt finder derfor, at der godt kan stilles krav om gentilplantning, og
at der bør gøres dette i det foreliggende tilfælde. Landskabsbilledet omkring
Ravnholt er helt enestående, bl.a. på grund af de mange og markante alleer.

Fyns Amt er heller ikke bekendt med, om alleen står på et udskilt vej areal. I
så fald skal kravet om gentilplantning stiles til Ringe kommune.

Med hensyn til økonomisk støtte kan vi oplyse, at Trafik- og Miljøudvalget
har besluttet, at der via naturforvaltningsmidlerne kan udbetale støtte til kul-
turhistoriske projekter. Fordelingen af midlerne sker kun en gang om året
efter ansøgning. Natur- og Vandmiljøafdelingen har oplyst, at afdelingen i
dette konkrete tilfælde finder, at udskiftning af alleen vil være et sådant pro-
jekt, som vil være omfattet af mulighederne for at få støtte.
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Støtten fordeles imidlertid af Trafik- og Miljøudvalget, og projektet skal af-
vejes i forhold til andre indkomne forslag. Fyns Amt kan derfor ikke på
forhånd love, at vi vil give støtte til gentilplantningen.

Uanset mulighederne for at få støtte finder Fyns Amt fortsat, at der bør stil-
les krav om gentilplantning med enten Lind eller Kastanje med en indbyrdes
afstand, som ikke overstiger 10 meter. Fristen for gentilplantning kan even-
tuelt fastsættes til 1. april 2001.

1/

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet fmder ikke, at der i den af kammerherre Juul begærede fredning i
1928, hvilken fredning blev tiltrådt af fredningsnævnet, og hvor der alene er indsat en
bestemmelse om, at ejeren af Ravnholt og Hellerup påtager sig fredning og vedligehol-
delse af træerne, fædes hjemmel til at pålægge ejeren eller en offentlig myndighed pligt
til genplantning af de fældede elmetræer. Fredningsnævnet lægger til grund, at elmetræ-
erne berettiget er fældet på grund af elmesyge.

Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til
fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgøre en er meddelt den klageberettigede.

L. yhave
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