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UDSKRIFT
af

Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Odense Amtsraadskreds.

Aar 1934 den lS.Maj afsagde s i Sag
Nr.2/19iJ4 Fredning af Træerne ved Kerteminde Sognekirke
saalydende

Kendelse.-----------------
Efter at Fotograf Jaoobsen i Kerteminde havde andraget Byraadet

om at faa fjernet 3 paa Kirkepladsen ud for hans Ejend9m Langegade
Nr.6 staaende store Træer, som skyggede om,Sommeren, saaledes at Luft
og Sol ikke kunde komme ind i hans Stuer, og generede. ham i hans Virk·
somhed, ligesom Bladene om Efteraaret stoppede Tagrender og Kloaker,
besluttede Byraadet, som gik ud fra, at Træerne stod paa offentlig
Vej, at imødekomme Klagen og vedtog i Henhold hertil og til Klage fra
Beboerne i Strandgade og det nybyggede Bibliothek at lade alle de 7
Træer, som stod paa "Nordre Kirkerist", fjerne ved Kommunens Foran-
staltning, hvilket blev meddelt Menighedsraadet 1 Byraadets Skrivelse
af 14.Februar 1934 med Forespørgsel, om Raadet paa Kirkens Vegne hav-
de Bemærkninger at gøre med Hensyn til Ejendomsretten.,

I Skrivelse af 2S.Februar 1934 til Fredningsnævnet anmodede fhv.
Politimester Woll om, at Træerne maatte blive bevarede.

Den 3.Marts 1934 foretoges Sagen i Nævnet, og der blev i Henhold
til Naturfredningslovens § 6 afsagt en, foreløbig Kendelse om, at den
Foranstaltning, som Byraadet paatænkte med Hensyn til Træernes Fjær-
nelse, stilledes i Bero.

, .... \ 1:1

Den 7.Marts 1934 holdt Nævnet Møde paa Aastedet,' hvorunder fhv.
Politimester Woll gav Møde for Kerteminde Menighedsraad og hævdede, a'
de paagældende Træer stod paa Kirkens Ejendom, hvorover Kommunen kun
havde en Brugsret, og han fremlagde. til, Bevie herfor.~orrespondancer
mellem Kirkeinspektionen, Ministeriet, Stiftsøvrigheden, Kommunalbe-
styrelsen m.m. ',,', , , .... \: "

J4enighedsraadet paaetaar under Sagen, at begge, de" to Trærækker
Syd og Nord for Kerteminde Sognekirke nemlig 6 Træer 1, "Søndre Kir-
kerist" og 7 Træer i "Nordre Kirkeriat" fredes. ' ..



Kerteminde Byraad gør gældende, at Træernes skønhedsmæssige
Værdi ikke opvejer den Gene og de Ulemper, som de medfører, og hen-
leder Opmærksomheden paa, at Træerne ikke staar'solidt, da deres
Rødder ind mod private Ejendomme jævnlig er beskadigede ved Bygge-
arbejde, Nedlægning af Kloak- og andre Ledninger og mod
overhuggede ved Opsætning af Granitsokkålen ved Kirken.

Kirken (;~......,~~ , ~
: ...~.

Paa Nævnets Foranledning har Statens Tilsynsførende ved prr~;J
t ••

Skove paa Fyen Skovrider Lykke Meyer af Søndergaarde undersøgt ~r.. J-
'. ,

ne paa Kirkepladsen, Bom dels er Elme- dels'Hestekastanjetræer ~ 4.

-' to udfor Potograf Jaoobsens Ejendom er Elme, og ham: har i Erklær'" 'I
af 13.April 1934 udtalt følgende:

' .....

"Træerne gør ~t livskraftigt Indtryk, og jeg mener ikke derier
nogen nærliggende Fare for, at de vælter, det mest· alvorlige An~~bl,

" ,~
paa deres Rodsystem er formentlig sket ved Støbning af Funda- {'l.:. j-: I

mentet til Granitsoklen, saafremt Fundamentet har en Dybde af e~'! .
Par Alen, som jeg forstod paa Hr. Woll. ' . ! ,]

! Hvormegen Skade Roden har taget, er umulig 'for nogen ~u bJs~
: ,I

. efter at sige, men da Træerne, der er af kendt stormsikre Arte~, 'l I

er kraftig oprensede med smaa Kroner for fri tetaaende Træe~, e1 :;i:,,: : ;
Angrebsfladen under en Storm relativ li1le.lt . :.' .• I ( ~ • .' ••

\l\ :fMed Hensyn til d et under Sagen rejste. Spørgsmaa1 om, hvem d~ '1
er Ejer af Træerne og Grunden, hvorpaa disse staar, bemærkes', at l, it.:,;

; ~ I
Spørgsmaalet ikke er afgj art under Sagen og ikke I er' at Betydnin~ .,,")t

)i
for nærværende Sag,·saaledes som den foreligger,for Nævnet. ; l l

, "'" <t~
Og da Nævnet finder, at alle Træerne ve'd Kerteminde Sognekirke i

er. en Helhed og pas Grund af deres Skønhed og den ejendommelige ' .:.~~~{
;' ;'~~~~,'

',,~ ~f :li~'"Fred og Hygge, de giver Sognekirken og Xirkepladsen', er'af væsenta.~·~'
lig Betyqning for Kerteminde· By og derved for Almenheden, og da l~t~l

..~det efter det oplyste ikke kån antages, at Træerne er til saadan
Ulempe for Fotograf Jaoobsen, at hans, Interesse· for Pældningen

'4~.· " l,' overvejer Hensynet til, Almenheden, eller at der er· nogeri,nærlig-

. , ,

1 ........ 4 i. V

< .

. I I

I' , ,

...~.. ,! " gende Fare for, at Træeræ skal vælte og gøre Skade;.paa' Omgivelserne,
bestemmer Nævnet, at Træerne skal bevares, saaledes at' de"ikke ~den

• Fredningsnævnets Tilladelse maa fjernes eller beskæres"for større
Grenes Vedkommende.

Der vil ikke være at tilkende nogen Erstatning~
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T h i b e s t e m m e s :-------------------------
Træerne paa Kerteminde Kirke plads , nemlig de seks Træer i

"Søndre Kirkerist" og de syv Træer i "Nordre K1rkerist", skal
bevares i deres nuværende Tilstand og maa ikke fjernes eller be-
skæres for større Grenes Vedkommende uden Naturfredn1ngsnævnets
Tilladelse. Der gives ingen Erstatning •

Roepstorff N.C.Andersen H.C.L.Hansen
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U D S K R I F T

REG. ~~p~'111
/~'/536

af
. .

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Odense Amtsraadskredø.

.. .
~ Aar 1936 den lS.Marts foretoges paa Dommerkontoret i Kerteminde

I Nr.' Træerne ved Kerteminde Kirke.
Tilstede var Formanden, Sparekassebestyrer Andersen, Otterup, o

: I

l' 'I' .-~J
~\
P:

t :

Kerteminde Kommunes Nævnsmedlem Borgmester Hansen.
Sparekassebestyrer Andersen besaa de paagældende Træer og kunde

ikke gaa ~ed til, at de paagældende Træer fjærnes, idet han anfører,
at Fredningen af Træerne ikke bør vige for en (Irivat Mands Interesse
Formanden og Borgmester Hansen var stemt for Fjernelsen.

Spørgsmaalet optoges derefter til Kendelse, der etraks afsagdes
saalydende:

K e n d e l s e •

Foreløbig bemærkes, at Træerne paa Kerteminde Kirkeplads er
fredede ved Nævnets Kendelse af lS/5 1934 og maa ikke fjernes eller
beskæres for større Grenes Vedkommende uden Naturfredninganævneta
Tilladelse.

Da Fjernelsen af de to Træer Nr.' og 5, regnet fra Langegade,
paa den nordre Kirkerist ikke findes at ville forrykke det Billede
af Fred og Hygge, som Træerne frembringer, og da de paagældende Træe
er plomberede og svage, samt da det uskønne Sidehus vil blive fjerne
saafremt det af Fotograf Jakobsen paatænkte Byggeri kommer til Ud-
førelse, fandt Nævnets Flertal for sit Vedkommende at kunne tillade
Fjernelsen af de paagældende Træer, saafremt det paatænkte Byggeri
kommer til Udførelse.

Nævnet har intet imod Kapning af Grene, der rækker ind over
Jakobsens Ejendom.

T h i b e s t e m m e s :
Nævnet tillader for sit Vedkommende, at af Træerne paa den nord

Kirkerist ~a fjernes Nr.' og 5 regnet fra Langegade, saafremt den
af Fotograf Jakobsen paatænkte Opførelse af et Sidehus i 2 Etager
kommer til Udførelse, hvorhos Kapningen af Grene fra Træ Nr.4 maa
finde Sted forsaavidt Grenene rækker ind over Jakobsens Ejendom,
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I.Simonsen

og kun i det omfang, de rækker ind over denne.
H.C.Hansen A.C.Andersen.

Sluttet.
I.Simonsen
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U D S K R I F T
af

ttJrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Odense Amtsraodskreds.

•

Aar 1938 den 30. Juni foretoges paa Dommerkontoret i
Kerteminde

Nr. 18/1938: Klage fra ~otograf HermT
Jacobsen, Kerteminde, i Anledning af
Træerne paa den nordre Kirkerist ved
Kerteminde Sognekirke •

.......................
Sagen har cirkuleret blandt Nævnets 1,1edlemmer,Amtsraads-

medlem Jørgen Greve, Skalbjerg og Borgmester Hansen, Kerteminde,
og lillivnethar derefter besluttet at afvise Sagen.

Beslutningen indlemmes saalydende:tet
IIEfter at .Nævnet har indhen/en Udtalelse fra de forment-

lige Ejere af Træerne paa Kirkeristerne ved Kerteminde Sognekirke,
nemlig Kerteminde Lenighedsraad, i Anledning af ..c'otografH. Jacob-
sens Henvendelse til Nævnet i Skrivelse af 24. ilarts d.A. med Bi-
lag, finder Nævnet, at der, da de lokale Forhold ikke skønnes væsent·
lig anderledes, end da Kendelse om Fredning af Trxerne paa Kirkeri-
sterne blev afsagt den 18. haj 1934, og da der ikke tidligere er
klaget over Fugtighed og Røg i Jacobsens Ejendom samt da Fjernelse
af Træerne Nr. 3 og 5 paa nordre Kirkerist, hvilket Genighedsraadet
ikke har noget imod, ikke skønnes at ville medføre nogen Bedring
af de nævnte Ulemper, ikke er Anledning til at foretage nogen

i den
Lndring/afsagte Fredningskendelse, hvorfor Nævnet besluttede at af-
vise Henvendelsen.

Juni 1938 •
J. Simonsen J ørgen Greve H.C.L.Hansen
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U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds.

Aar 1943, Lørdag elen 13. 1.1artsKlo 15,30 holdt Fredningsnævnet
Møde i Kerteminde. Der foretoges:

Nr. 35/1942. Træerne ved Kerteminde Kirke •

..............................................
Frednin~snævnets tIedlemmer, Formanden Civildommer Ringberg,

det amtsraadvalgte LIedlem, Gaardejer Jørgen Greve, og det af Kerte-
minde Kommune valgte LIedlem, fhv. Borgmester H.C.L.Hansen var mødt.

:!:'orrnandenbemærkede, at Nwvnet ved Kendelse af 18. Marts 1936
for sit Vedkommende har tilladt Klageren at fjerne Træerne Nr. 3 og 5,
saafremt han bringer et nærmere paatænkt Byggeforetagende til Udførel-
se, ligesom Tilladelse i saa Fald meddeltes til at kappe Grene af Træ
No. 4, i det Omfang de rækker ind over Ejendommen, men at Tilladels e
til Fjernelse af Træerne selvfølEelig maa indhentes hos disses Ejer.

Byraadsmedlem Carl Nielsen bem~rkede, at Byraadet ikke for
Tiden har nogen Interesse i at faa Sagen forelagt, idet der ikke fore-
staar Arbejder, som berører Træerne.

Pastor K. Rydder bemærkede, at llienighedsraadet enstemmigt har
vedtaget at modsætte sig enhver Ændring i Fredningen, og at man nylig
har imødekommet Lejerne ved at tillade Fjernelse af enkelte større
Grene paa Træ No. l ved Langegade.

Kunstmaler Johs, Larsen bemærkede, at Komiteen vil betragte
det som en Ulykke, hvis Træerne fjernes.

Politimesteren henviste til Klagen af 18. December 1942 med
Bilag.

Formanden bemærkede, at Klageren ved Nævnets Beslutning af

30. Juni 1938 paa en lignende Henvendelse fik tilkendegivet, at Nævnet
ikke fandt Anledning til at ændre Fredningskendelsen.

Endvidere bemærkedes, at Fredningssagen som saadan oprinde-



lig er rejst som Følge af Klagerens Ønske om at faa fjernet Træerne,
hvilket førte til Fredningskendelsen af 18. Maj 1934.

Der foretoges Besigtigelse af Forholdene paa Stedet. Det be
mærkedes, at det paa det fremlagte Fotografi 3a viste Halvtag, som er
belagt med Løv, ikke findes mere. Endvidere bemærkedes, at en mindre
Del af Kronerne paa Træerne 1-4 rager lidt ind over Klagerens Ejendom

~Amtsraadsmedlem Jørgen Grave bemærkede, at af forstmæssige l

Grunde bør Træerne No. 3 og 5 fjernes, navnlig for at No. 4, som i s,~
selv er et stort, smukt ~ræ, derved kan blive mere udviklet, end d~~

) ;,nu er. Jørgen Greve mener, at Trwerne er mindst 150 Aar gamle, og a,
de i hvert Fald i de sidste 50 Åar har raget noget ind over Klageren~

}Grund. ,-'''I. !
1 ~

Alle Træernes nederste Grene er hugget væk; hvis disse Gr.n~
,",{r" "
I~ ',. tihavde faaet Lov at blive siddende, vilde de have naaet betyde1igt!(f"":j'

længere ind over Klagerens Ejendom end Træerne nu gør. J-:,">"~~I

Der foretoges Votering i Sagen, og der kunde ikke opnaas En~
'~

stemmighed om Ændring i de nu gældende Fredningsbestemmelser, hvoref~
ter alle 7 Træer paa nordre Kirkerist er fredet, og 110. ·3 og 5 kar:

fjernes, hvis Klageren bebygger ~jendommen, saaledes som paatænkt
i 1936, forudsat at Ejeren (formentlig liJenighedsraadet)gaar med t

dertil.
Herefter maa :Nævnet ligesom ved Mødet den 30. Juni 1938

afvise Henvendelsen, hvor~ed bemwrkes, at 4!visningen fr~ 1938
" ..

er forkyndt for Klageren personlig den 4. Juli 1938 ved St~vnings~;:~
c~h~~i

:"<\Nævnets Medlemmer er enige om, at Forholdene ikke nu er mer~
'j

"Jj.~~.

m3.nd.

generende end de var i 1938.
Sagen sluttet. Mødet hævet.

Ringberg H.C.L. Hansen Jørgen Greve
/Th. Hagen
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af

OVERFHEDNINGSNÆVNE.TSKENDELSESPROTOKOL.------------------------------------------

Aar 1943, den 18 .Okto'_,er, Q fsa ede Overfredningenævnet

pa~ Grundlag af mundtli~ Og skriftlig Votering følgende

Kendelse

i Sagen Nr. 529/45:
Ved en af Naturfrednine,enævnet for Odense Amtsraadsl{rerls

den 18.Maj 1934 QfsQ~te Kendelse frededes hl.a. en Række store Træer

ved Nordsiden a f Kirkepia dsen i Kerteminde, hvoraf nogle staar tæt

ved et Fotograf Herman Jacohsen, KØl enhavn, tilhørende Hus, beliggende

ved Hjørnet af Langegade i Kerteminde.

Nogle af Træerne er, efter hvad der er meddelt i forskellige

Henvendelser til fornævnte Fredningsnævn, til ikke rin@B Ulempe for

l;eboerne 1 Fotograf Jacobsens Hus, oB Lr,ndsretssagfører Johan I\smus-

ilen har derfor paa Fotografens Vegne rett.et Henvendelse til Nævnet

om, at Kendelsen af 1934 martte 1-'live ændret saaledes, at de to for-

reste Træer eller i (1vert FEIld dbt forreste Træ pea Kirkepladsen,

nærmest ved G. dehj ør'net kan bli ve fjernet.

Nævnet her imidlertid ved en den 13.Marts d.A. truffet Be-

slutning afvist Henvendelsen.

Landsretssagfører Asmussen har derefter den l.Apri1 d.A. ind-

anket denne aeslutning for Over·fredningimævnet.

paa Grundlag af de under sagen fremlagte Aktstykker finder

Overfredningsnævnet for sit Vedkommende ikke tilstrækkelig Anledning

til at modsætte sig, at det forreste Træ ved Hjørnet af Kirkepladsen

ud for Fotogra f Jaco beens Ej endom, Lan~ee.adfl 6 i Kerteminde, f j ernes •

T h i b e s t e m m e s:
Den af Naturfredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds den 18.

Maj 1934 ai's8gte Kendelse ang~sende FrerninB af store Træer ved Kir-

kepilOdsen i Kerteminde ændres sQslede~. at Fredningen ikke i~sl
være til Hinder for, ~t det for'reste Træ ved Hjørnet &.r Kirkeplsd-



-2-

sen ud for Fotograf Jacobsens Ejendom, Lsngegade 6 i Kerteminde,
fjernes.

P.o.v.
Frederik V.Petersen.



.~~,
•• ,_'1
.,("'" .~

\•:.
I, .. ,j.
r/

. \
::i

I, ,--O '~', r
~:'".

,
I', . . t

:~

U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokdllen for 'redningsnævnet får

\~

Odense Amtsraadekreds.

Aar 1944 den 3l.Maj foretoges:
Br. 15/1944. Træerne ved Kerteminde Kirke.

. . . . .
Formanden bemærkede, at den paa nordre Kirkerist staaende

Række paa 7 Træer er fredet ved Kendelse af IS. Maj 1934, men at
Overfredningsnævnet ved Kendelse af IS. Oktober 1943 har ophævet
Fredningen af det vestligste Træ, Nr. l i Rækken regnet fra
Langegade. Fredningsnævnet har beaigtiget Træerne, senest ved
Møde den l3.Marts 1943 i Sag Br.'5/l942 (foran pag.104-l07).
Træerne Nr. 3 og 5 regnet fra Langegade (Vest) er stærkt plom-
berede, uskønne, daarligt udviklede og tryk~es af Nabotræerne.

Endvidere bemærkedes, at de nævnte 2 Træer ved Kendelse
af IS. Marts 1936 blev tilladt fældet, saafremt 'otograf Herman
Jakobsen opførte et projekteret 2-Etage,s Sidehus paa sin Ejen-
dom Langegade 6, ud for Træerne.

Ved Paategninger af lO.Maj og 12.Maj 1944 paa ovennævnte
Skrivelse Bilag 2 har saavel det amtsraadsvalgte Medlem af
Nævnet, Gaardejer Jørgen Greve, Skalbjerg, som det af Kerte-
minde Kommune valgte Medlem, Borgmester, Købmand Otto Andresen,
Kerteminde, stemt for Ophævelse af Fredningen med Hensyn til
ovenQævnte Træer Nr.' og 5.

Formanden stemte ligeledes for Ophævelse af Fredningen af
de 2 Træer og afsagde derefter i Henho~d til den ham ved Sagens
Cirkulation af Nævnets 2 andre Medlemmer givne Bemyndigelse paa
det samlede Nævns Vegne saalydende

K e n d e 1 s e I

Da Men1ghedsraadet har andraget om Ophævelse af Fredningen
af Træerne Nr.' og 5 regnet fra Vest (Langegade) paa nordre
Kirkeriøt ved Kerteminde Sognekirke, og da Fredningsnævnet
enstemmigt skønner, at Almenheden ikke længere har Interesse 1
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de 2 Træers Fredning,
b e s t e m m e s :

Fredningen af ovennævnte 2 Træer ophæves.
Ringberg.
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Pag. 141

Udskrift
af

fredningsprotoJollen for x. Odense
amtsrådskreds.

År 1954, den 18. august kl. 16 holdt fredningSDæTnet møde
Ted Kerteminde kirke. Mødt var formanden, civildommer Ringberg, amts-
rådsmedlem, gårdejer P. Hytteballe og det lokale medlem, fisker Jørgen
Ernst.

Der foreto~es nr. 14/1954.
Andragende om tilladelse til at fælde
de fredede træer på den nordre og søndre
kirkerist ved 4erteminde kirke.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der afsagdes en sålydende enstemmig
,"- ~ K E N D E L S E.

Ved kendelse af naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds
den 18. maj 1934 blev træerne på nordre#g søndre kirkerist ved Kerte-
minde kirke fredet. Ved overfredningsnævnets kendelse af 18. oktober
1943 blev fredningen ophævet for så vidt anglr det vestligste træ på
nordre kirkerist. Ved fredningsnævn.ts kendelse af 31. maj 1944 blev
fredningen af træerne nr. 3 og 5 fra vest (Langegade) på hordre kirke-
rist ophævet.

Menighedsrådet har derefter ladet de sidstnævnte 2 træer fælde,
hvorimod det træ, hvor overfredningsnævnet hævede fredningen, stadig
står.

Der er herefter på nordre kirkeriet 4 fredede træer og eet,
det vestligste, der ikke er fredet.



I
I~
: I

På søndre kirkerist er der stadig 6 fredede træer.
I skrivelse af l. maj 1954 har Kerteminde menighedsråd ansøgt

om ophævelse af fredningen for samtlige træer i begge kirkeriste og
oplyst, at denne bestemmelse er enstemmig vedtaget.

I erklæring af 13. maj 1954 har naturfredningsgoreningens lokalk I

mit~ for Kerteminde og omegn udtalt, at komit~ens medlemmer er enige
om, at den ikke kan anbefale, at den ommeldte fredningsdeklaration op-
hæves.

I skrivelse af 23. juni 1954 har Kerteminde byråd udtalt, at
sagen har været behandlet på møde, hvor der blev givet dels: "udtryk for
interesse i en fældning af træern&l alene ved den nordlige kirkerist
dels for fældning af samtlige træer"; yderligere tilføjes:" b'lertallet
af byrådets medlemmer var imidlertid mod fældning, idet dog erkendtes
visse ulemper for de .mxkiI omkringboende, men tungtvejende for fler-
tallets indstilling til sagen var turistmæssige og skønhedsmæssige
hensyn".

Den 18. august 1954 kl. 16.00 blev der foretaget be~igtigelse
ved kirken og derefter afholdt møde på Kerteminde rådhus. Her var til-
stede repræsentanter for såvel byrådet som menighedsrådet og natur-

-- fredningsforeningenT
Fra naturfredningsforeningen blev der stillet forslag om, at der

blev indhentet fagkyndig erklæring med hensyn til træ nr. 2 og træ nr.
5 fra vest på den sydlige kirkerist, idet disse træer synes at være
beskadigede af råd. Hvis en fagmand erklærer, at træerne af sikkerheds-
mæssige hensyn ikke kan blive stående, er foreningen enig i, at træerne I

må fjernes, men den ønsker de øvrige træer bibeholdt, således at man
kan se virkningen, hvis et eller to af de pågældende træer må fældes.
Man ønsker ligeledes at få forelagt plan over, hvorledes forholdene
ved begge kirkeriste vil blive indrettet, hvis træerne fældes •

..i ..

Nævnets medlemmer er enige om, at kun det Afstligste træ af
de 4 fredede træer på nordre kirkerist har særlig skønhedsværdi, og det-
te træ er efter det oplyste til gene for forskellige huse i Strandgade.

Under hensyn til, at fredningen af det vestligste træ på nordre
kirkerist er ophævet, og at de fø1gende 3 træer ikke har særlig skøn-
hedsværdi, må fredningsnævnet skønne, at det ikke er af almen interesse
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længere at opretholde fredningen af træerne på nordre kirkerist.
Nævnets medlemmer er enige om, at træerne på sydsiden er

langt mere mærdifulde end træerne på nordsiden, og at det ikke af
hensyn til den æstetiske virkning er påkrævet, at der haves store
træer på begge sider af kirken. Træerne på sydsiden står vel tæt og k~
ifølge de foreliggende oplysninger være årsag til, at kirketaget for-
falder hurtigere. Dette forhold vil formentlig kunne afhjælpes, hvms
et par af træerne fjernes, og da træ nr. 2 fra vest er hult og rødder-
ne på træ nr. 5 e begge kastanietræer - er beskadigede, må nævnet
formene, at spørgsmålet om, hvorvidt disse 2 træer bør bevares og
hvorlænge, passende kan overlades menighedsrådets egen afgørelse. For
disse 2 træers vedkommende ophæves derfor fredningen.

Thi bestemmes:

Den af naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds den 18. maj
1934 afsagte kendelse angående fredningen af store træer ved kirkepladT
sen i Kerteminde, der senere er ændret ved overfredningsnævnets kendels
af 18. oktober 1943 og fredningsnævnets kendelse af 31. maj 1944, ændre
yderligere derhen, at fredningen alene opretholdes for træerne nr. 1,3,
4 og 6 regnet fra vest på den sydlige kirkerist, men ophæves for samt-
lige IZxx!aia øvrige træer s vedkommende.

Udskrift af nærværende kendelse vil være at sende til Kerteminde
~'" menighedsråd, Kerteminde byråd, naturfredningsforeningens stedlige

komit' og statsministeriet, idet henvises til, at indankning for over-
fredningsnævnet må ske inden 4 uger fra kendeløens dato.

P. Hytteballe Ringberg. Jørgen Ernst

/J. Borch Jacobsen
{JcLk:-:fhns rigtighed bekræfte~

Naturfredningsnævr"+ 2 3 Arm, fO""
for

OdenseAm""od,k ..!
~o
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OVERFHBDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-~~--------------~---------------------
År 1956, den 10. februar, afsagde overfredningsn~vnet p~ grund-

lag af mundtlig og skriftlig votering følgend~
kendelse

i sagen nr. 529/43 vedrørende fredningen af træerne p8 Kerteminde
kiI'keplads.

I den af fredningsn'1!vnet for Odense amt den 18. august 1954
afsagte kendelse hedder det:

"Ved kendelse af naturfredningsn~vnet for Odense amtsrJidskreds
den 18. maj 1934 blev træerne p~ nordre og søndre kirkerist ved
Kerteminde kirke fredet. Ved overfredningsn':evnets kendelse af 18.
oktober 1943 blev fredningen oph1lvet for s~ vid.t angår det vestlig-
ste tr'1!p~ nordre kirkerist. Ved fredningsn~vnets kendelse af 31.
maj 1944 blev fredningen af tr~erne nr. 3 og 5 fra vest (Langegade)
på nordre kirkerist oph~vet.

Menighedsr~det har derefter ladet de sidstnævnte 2 træer
f'1!~de,hvorimod det træ, hvor overfredningsn~vnet hævede fredningen,
stadig står-.

Der er herefter på nordre kirkerist 4 fredede tr~e~ og eet, det
vestligste, der ikke er fredet.

p~ søndre kirkerist er der stadig 6 fredede tr~~r. .
I skrivelse af l. maj 1954 har Kerteminde menighedsråd ansøgt

om oph~velse af fredningen for samtlige træer i begge kirkeriste
og oplyst, at denne bestemmelse er enstemmigt vedtaget.

I erkl~ring af 13. maj 1954 har naturfredningsforeningens
lokalkomite for Kerteminde og omegn udtalt, at komiteens medlemmer
er enige om, at den ikke kan anbefale, at den ommeldte frednings-
deklaration oph~ves.

I skrivelse af 23. juni 1954 har Kerteminde byr~d udtalt, at
sagen har v1!ret behandlet på et møde, hvor der blev givet dels
"udtryk for interesse i en f'.'l31dninga.f tr~erne alene ved den nord-
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lige kirkerist dels for f:eldning af samtlige tr~er"; yderligere
tilføjos: "Flertallet af byr8dets medlemmer var imidlertid mod
f~ldning, idet dog erkendtes visse ulemper for de omkringboende,
men tungtvejende for flertallets indstillin~ til sagen var turist-
m~ssige og skønhedsm::essigehensyn."

Den 18. august 1954 kl. 16.00 blev der foretaget besigtigelse
ved kirken og derefter afholdt møde på Kerteminde rAdhus. Her var
tilstede repr.13sentanter·for s~vel byrådet som menighedsrådet og
naturfredningsforeningen.

Fra naturfredningsforeningen blev der stillet forslag om, at
der blev indhentet fagkyndig erklæring med hensyn til tr~ nr. 2 oe
tr'Enr. 5 fr'a vest p~ den sydlige kirkerist, idet disse træer synes
at v~re beskadigede af r~d. Hvis en fagmand erkl~rer, at træerne
af Aikkerhedsm~ssige hensyn ikke kan blive stående, er foreningen
enig i, at tr~erne må fjernes, men den ønsker de øvrige træer bibe-
holdt, således at man kan se virkningen, hvis et eller to af de
påg.:eldendetræer må fældes. Man ønsker ligeledes at f/i forelagt plan
over, 'hvorledes forholdene ved begge kirkeriste vil blive indrettet,
hvis træerne f~ldes.

Nævnets medlemmer er enige om, at kun det østligste træ af de
4 fredede træer på nordre kir'kerist har s1'lrligskønheds værdi , og
dette tr~ er ofter det oplyste til gene for forslcellige hUGe i
Strandgade.

Under hensyn til, at fredningen af det vestligste tr~ p8 nordre
ki :r'kerist er oph'Evet, og a t de følgende 3 tr::eerikke har s:erlig
skønhedsv::erdi,må fredningsnævnet skønne, at det ikke er af almen
in teresse l'lmgere at opretholde fredni.ngen af tr'.'eernepå nordre
kirkeri st.

N!Evnets medlemmer er enige om, at tr--:eeI'nop8 sydsiden er langt
mere v::erdifuldeend tI~erne p~ nordsiden, og at det ikke af hensyn
til den ~stetiske virkning er påkr~vet, at dor haves store træer
på begge sider af kirken. Træerne p8 sydsiden står vel tæt og kan
ifølge de foreliggende oplysninger Vllre årsag til, at kirketaget
forfalder hurtigere. Dette forhold vil formentlig kunne afhj~lpes)
hvis et par af træerne fjernes, og da træ nr. 2 fra V8st er hult,
og rødderne på tr~ nr. 5 - begge knstanietr~er - er beskadigede,
må n':evnetformene, at spørgsmålet om, hvorvidt disse 2 træer bør
bevares og hvo rlængc , passende kan overlades menighedsrådets egen
afgørelse. ]lor disse 2 tr~ers vedkommende ophæves derfor fredningen. II
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Konklusionen er B~lydende:
"Den af naturfredningsn'Bvnet for Odense amtsrådskreds den

18. maj 1934 afsagte ken4else ang~ende fredningen af store træer
ved lriI'kepladsen i Kerteminde, der senere er ændret ved overfred-
ningsn~vncts kendelse af 18. oktober 1943 og fredningsnævnets
kendelse af 31, maj 1944, ~ndres yderligere derhen, at fredningen
alene opretholdes for tr:Eerne nr. l, 3, 4 og 6 regnet fra vest på
den sydlige kirkerist, men oph~ves for samtlige øvrige træers ved-'
kommende.

Udskrift af nærværende kendelse vil være at sende til Kerte-
minde menighedsråd, Kerteminde 'hYl'åd,naturfredningsforeningens
stedlige komite og statsministeriet, id~t henvises til, at ind-
ankning for overfredningsnævnet må ske inden 4 uger fra kendeIsens
dato."

Kendelsen er indanket for overfredningsn~vnet af Danmarks
naturfredningsforening med påstand om, at den g'Eldende fredning
opretholdes, dog med undtagel se af træerna nr. 2 og 5 på den søndr'e
kirkerist, hvis det ved en sagkyndig undersøgelse skulle vise sig,
at de ikke er levedygtige,

Overfredninganævnet har den l. juli 1955 besigtiget træerne og
forhandlet med den ankende og andre i sagen interesserede, Man
har endvidere indhentet en udta~me fra statens tilsynsførende
med de private skove i Odense og Svendborg amter, navnlig med hen-
blik på, om tr~erne frembyder fare og med hensyn til deres levedyg-
tighed,

Overfredningsnævnet finder herefter, at fredningen bør ophæves
forsåvidt angår tr~erne nr, 2 og 5 på søndre kirkerist, men at
der med hensyn til de øvrige træer ikke bør gøres nogen ændring
i de g~ldende fredningsbestemmelser, jfr. det nærværende kendelse
vedhæftede kort nr. Od. 105, som viser de tr~er, der ved kendel-
sens afsigelse forefindes ved kirkens nordre og søndre rist.

T h i b e s t ~ m ro o s :

Den af fredningsn~vnet for Odense amt den 18. august 1954
afsagte kendelse vedrørende fredning af trædrne på Kerteminde
kirkeplads ~ndres i overensstemmelse med foranstående.

r,

!

•

Udskriftens rigtighed
bekr:-ef s.

~
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Fredningen af træerne nr. 2 og 5 på søndre kirkerist
o~hæves ifølge nærv~rende kendelse.
Fredningen af træ nr. l på nordre kirkerist er op-
hævet ved overfredningsnævnets kendelse af d. 18/10 1943 •

•
Naturfredningskonsulentens kontor
København d. /q -, '2. - 55.
By: KERTE M l N DE.
Sogn:
Plan nr. Od.. I o 5



Fredningsnævnet
for

Fyns Amt
Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 7l 1020 • Telefax 6471 5520

Dato: 13/08-1996
Frs. 17/1996

Fyens Stift
Stiftsøvrigheden
Asylgade 7-9 II
P.O. Box 1140
5100 Odense C .

REG.NR. Gt.t2-~, 00.

• Ved skrivelse af 9. april 1996 har Fyens Stift, Stiftsøvrigheden, ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til at fælde 2 træer ved Kerteminde kirke under henvisning til, at de 2 træer
er i en sådan forfatning, at de bør fældes.

Træerne er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 10. februar 1956.

De kirkelige myndigh~der har indhentet en udtalelse fra anlægsgartner Søren Riber-
gaard, hvoraf fremgår, at de 2 træer bør fældes.

I en indhentet udtalelse fra Kerteminde kommune har kommunen i skrivelse af 25. april
1996 udtalt, at kommunen ikke har yderligere kommentarer til sagen og oplyst, at ved
plantning af nye træer vil kommunen anbefale, at der vælges et by træ, der ikke oversti-
ger 6-7 meter.

Fredningsnævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, Miljø- og Areal-
afdelingen, der den 12. juli 1996 har udtalt:

" ... at vi efter besigtigelse ,kan anbefale, at de træer, som i ansøgningen
er benævnt nr. 3 og 1., fældes, idet de udgør en sikkerhedsrisiko. Træerne
er i fredningskendelsen henholdsvis nr. 4 på Nordre Kirkerist og nr. 3 på
Søndre Kirkerist.

Umiddelbart finder vi, at nævnet bør overveje, om der skal stilles vilkår
om en erstatningsplantning evt. med 2-3 meter høje lindetræer .... "

En repræsentant for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

s f\) \ '1'11:, ~ 1.:2..11 h-O00 l.
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Fredningsnævnet skal udtale:

Under hensyn til at der er tale om 2 træer, der efter eksperternes udsagn bør fældes,

meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal henstille til de kirkelige myndigheder at overveje erstatnings-
beplantning, eventuelt af flere træer end de 2, der nu skal fjernes for at "genopbygge"

trærækkerne langs kirken.

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

•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, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

S. Raunholt •
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