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REG. NR. 73 rriJ

?/;-10z9j
År 198:L den 7. januar

blev der i

F. 148/1980. Fredning af Ringsted Lystanlæg
i Ringsted kommune,

afsagt sålydende

K e n d e l s e:,
Ved skrivelse af 8/7 1980 til fredningsnævnet har Danmarks

i

ee

Naturfredningsforening anmodet om, at der rejses fredningssag for
Ringsted Lystanlæg i Ringsted kommune i det nedenfor angivne omfang.
Det fremgår af skrivelsen og af de medfølgende bilag, at frednings-
forslaget i henhold til naturfredningslovens § 12 har v,æret offent-
liggjort i Dagbladet, Ringstedavisen og Lokalbladet for Ringsted den
12/9 1979, at forslaget den 3/9 1979 blev udsendt til de berørte lods-
ejere og myndigheder og har ligget til eftersyn og udlevering hos Ring-
sted kommune, samt at offentligt møde til drøftelse af forslaget blev
afholdt den lo/lo 1979.

Det hedder i skrivelsen herefter:
"Under indtryk af de udtalelser, der fremkom på det offent-

lige møde, er fredningsg~nsen ændret, således at området, hvor ten-
nisanlægget og pavillonen er beliggende, udgår, ligesom det g~sklædte
areal syd for pavillonen udgår.

Endvidere er der efter aftale med Ringsted kommune foretaget
nogle mindre ændringer af fredningsbestemmelserne~

Foreningens fredningsforslag går herefter udpå, at ca. 6 ha.
af Ringsted Lystanlæg beskyttes med en ~kke fredningsbestemmelser, så-
ledes at anlæggets karakter bevares som et eksempel på en park fra år-
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hundredskiftet, og således at anlægget bevares som offentlig park.
Områdets beskrivelse og motivering for fredningen.

Karakteristisk for Ringsted Lystanlæg er afvekslingen mellem
smålunde og g~sklædte lysninger, der gennemskæres af et slynget sti-
net (bil.4). Desuden rummer anlægget forskellige parkelementer som en
bugtet sø med gangbro over, en lille kegleformet høj med sneglegang
omkring samt en musiktribune og en flagstang.

Anlægget er beplantet med et stort spektrum af almindelige
.. arter af tr.æer og buske, der giver et varieret helhedsindtryk.

Parkens bugtede former medvirker til at illudere et "natur-,

....

ligt landskab", og lundenes beplantning med hver sin tr.æart giver
publikum indtryk af at vandre fra en skovtype til en anden (f.eks.
fra bøgeskov til birkeskov).

Parken er delvist symmetrisk anlagt omkring en midterakse,
ud for hvilken der er placeret en pavillon.

Området, hvor pavillonen er beliggende, er holdt uden for
fredningen.

Nærv,ærende fredningsforslag skal bl.a. sikre anlæggets op-
rindelige hoveddisposition og bevare lystanlægget som et eksempel på
en offentlig park fra århundredskiftet • \

Byplanmæssige forhold •.
Det i forslaget beskrevne område er beliggende i byzone. I

Ringsted kommunes dispositionsplan for bykernen fra 1977 er området
karakteriseret som "offentligt område med grøn karakter". Om de i
dispositionsplanen viste grønne områder nævnes, at disse "opretholdes
og plejes som parker og anlæg".

I teksten til Ringsted kommunes § l5-rammer oplyses om områ-
det, at dette efter aftale med Planstyrelsen ikke er omfattet af § 15-
rammerne.

Ringsted byråd søger gennem lokalplanlægning at anvende areal-
erne mellem fredningsområdet og TViæralle til tennisbaner og nyt hoved-
bibliotek.
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Tinglyst overenskomst vedrørende områdets anvendelse.

Den 15/9 1898 oprettedes en overenskomst mellem "Foreningen
til anlæggelse og vedligeholdelse af Ringsted byes lystanlæg" og Ring-
sted byråd. I denne angives i pkt. 4 en bestemmelse om anlæggets anven-
delse: IIBYrådet tilsiger endvidere ved nærværende overenskomst på Ring-
sted kommunes vegne, at forommeldte fjerding nr. 38 a, matr. nr. 58 a,
ingensinde må anvendes i andet øjemed end som offentligt lystanlæg, og
at der ikke over denne jord, som altid vedbliver at være kommunens ejen-
dom, gyldig kan disponeres i strid med denne overenskomst, sålænge der
fra Ringsted borgeres side drages omsorg for anlæggets vedligeholdelse

, eller tilvejebringelse af de hertil fornødne midler" (bil.5).
Forslagets indhold.

Danmarks Naturfrednings~orening finder, at området opfylder
betingelserne for en fredning efter naturfredningslovens § l, o~ man
skal derfor foreslå, at følgende bestemmelser kommer til at gælde for
området:
Formål.

ee

Formålet med fredningsforslaget er at bevare Ringsted Lyst-
anlæg som offentlig park, at bevare anlæggets karakter som et eksempel
på en park fra århundredskiftet og at friholde anlægget fra ydre ind-
greb."• Herefter følger forslagets bestemmelser - i alt væsentligt
svarende til det nedenfor af nævnet bestemte.

Sagens indbringelse for nævnet er bekendtgjort i Statstidende
og i Dagbladet den 30/8 1980, og samtidig blev der indkaldt til offent-
ligt møde den 15/10 1980. Særskilt indkaldelse blev sendt til: Lands-
fore~ingen Natur og Ungdom, Dansk Ornitologisk forening, Fredningssty-
relsen, Vestsjællands amtskommune, fredningsafdelingen, Danmarks Natur-.
fredningsforening, Ringsted kommune, Skovvæsenet v/skovrider Ravn Mor-
tensen samt Kreditforeningen Danmark.

Ved mødet var der mødt repræsentanter for Danmarks Natur-
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tt fredningsforening, Vestsjællands amtskommunes fredningsafdeling, og Ring-
sted kommunes biblioteksViæsen. Alle de mødende anbefalede fredningsfor-
slaget. Danmarks Naturfredningsforening gjorde da opmærksom på, at man
ved en forglemmelse havde undladt at anføre fredningsnævnet i forslagets
afsnit E om godkendelse af en plejeplan. Endvidere erklærede Danmarks
Naturfredningsforening sig indforstået med, at Naturfredningsforeningen
udgår som påtaleberettiget, bortset fra rejsningsskrivelsens side 2, pkt.

e A 4, og side 3, pkt. B 3.

Ringsted kommune har i skrivelse af 23/10 1980 meddelt, at
~ byrådet har godkendt forslaget og er indforstået med, at det fremmes.

Fredningsnævnet finder i det hele at kunne tiltræde frednings-
• forslaget, som derfor tages til følge i sin helhed, alene med de foran

nævnte ændringer. Det fredede areal, som udgør ca. 6 ha. af matr. nr.
58 a Ringsted Bygrunde, afg~nses som anført på de kendelsen vedhæftede
kort 1:25.000 og 1:4.000.

T h i b e s t e m m e s:

Det ovenfor beskrevne areal af matr. nr. 58 a Ringsted by-
\ grunde fredes.

Fredningen går ud på følgende:
tt A. Bestemmelser vedrørende bebyggelse m.v.

l. Bebyggelse må ikke finde sted.
2. Permanent opstilling af boder, skure eller andre skæmmende indret-

ninger må ikke finde ated.
3. Der må ikke anbringes reklameskilte.
4. Der må ikke opstilles master, transformatorstationer i området,

eller føres luftledninger henover det fredede areal. Det skal dog
være tilladt, at der etableres en beskeden parkbelysning efter af-

it tale med Danmarks Naturfredningsforening og med nævnets godkendelse.
5. Vejanlæg må ikke etableres.
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~ 6. Arealerne må ikke benyttes til oplagsplads, og henkastning af

affald skal ikke være tilladt.
B. Bestemmelser vedrørende parken.

l. Parken skal bevares og plejes i overensstemmelse med dens nu-
værende karakter.

2. T~bevoksninger og buskpartier skal bevares. Det skal dog være
tilladt-at foretage den nødvendige hugst for at bevare parkp~-
get. Ved genplantning skal de oprindelige t~arter erstattes af
samme arter.

3. Det skal umiddelbart vest for byggefeltet for biblioteket være
muligt at foretage en udtYnding og mindre omformning af bevoks-
ningen, således at samspillet mellem park og den kommende bibli-
oteksbygning bliver harmonisk, samtidig med at parkens karakter
bevares.

,

,
Evt. ændringer foretages efter samråd med Danmarks Naturfrednings-
forening og forelægges nævnet til godkendelse.

4. G~sarealerne må ikke tilplantes.
5. Stinettet skal bevares, nye stier må ikke etableres. Det skal dog

være muligt at foretage mindre ændringer af stierne, under forud-
sætning af at den nuværende karakter af stinettet bevares. Evt.
ændringer forelægges nævnet til godkendelse.

6. Der må ikke foretages ændringer i ter~net.
7. Søen skal bevares i sin nuværende form, der må ikke afvandes, og

spildevand må ikke tilledes.
8. Det skal være tilladt at opsætte eller fjerne hegn omkring anlæg-

get. Goillcendelsehertil skal gives af fredningsnævnet.
9. Det skal være tilladt at foretage fornødne ændringer af anlægget

i best~belse for at føre dette tilbage til dets oprindelige skik-
kelse. Således kan f.eks. de 3 bunkers fjernes. Evt. ændringer fo-
relægges nævnet til godkendelse.
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c. Bestemmelser vedrørende arealernes benyttelse.

l. De fredede arealer må benyttes til rekreative formål.
2. Forskellig midlertidig benyttelse til kulturelle formål skal

vrc.eretilladt for kortere perioder ..
f.eks.

Det skal således/v--ceretilladt at afholde koncerter, at opføre
teaterforestillinger og at afholde friluftsmøder ..Tilladelse
hertil kan gives af kommu.nen..

3. Regulativ for den rekreative benyttelse udarbejdes af kommunen.e D. Bestemmelse vedrørende almenhedens adgang til de fredede områder.
Offentligheden skal have adgang til de fredede arealer.

• E. Bestemmelser vedrørende pleje af arealerne.
Kommunen udarbejder en plejeplan for parken, og denne plan fore-
lægges Danmarks Naturfredningsforening og fredningsnævnet til ~od-
kendelse.

---_. -;, I

.,!., I l. 11,. t ' c •.
J.... "I' '" .....Folmer Nielsen.

- ~)
"\ It, i\\~' . ,\.

Erik B. Nee~r"ard.
, I 'i • .',. I I -

H. Due Andersen.

,
Foranstående kendelse kan i medfør af naturfredningslovens

§ 26 indbringes for Overfredningsnævnet, AmaliegClde 13, 1256 København
K, Clfde i lovens § 20, stk. 2, nævnte personer og myndigheder m.v.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, da kendelsen er meddelt den på-
gældende.

Id'.. , den 9. januar 1981 •
/ J~, i"

Erik B. Neergaard.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands Amt

Ringsted Kommune
Teknisk Forvaltning
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Mod~ageti
~kov·og Naturliltyrelsen

29 MRS.2006

Ved ansøgning fremsendt gennem Vestsjælland Amt, Natur & Miljø har
kommunen ansøgt om nævnets tilladelse til restaurering af søkanten samt
oprensning afbundsediment i en sø på matr. nr. 58 a Ringsted Markjorder.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse tinglyst den 14. januar 1981.

Vestsjællands Amt er sindet at meddele tilladelse til det ansøgte efter natur-
beskyttelseslovens § 3 på nærmere angivne vilkår i skrivelse af9. november
2005.

Amtet har redegjort således for sagen:

Ringsted Lystanlæg er et 100 år gammelt rekreativt areal, som rummer for-
skellige parkelementer. En sø, beliggende i den nordlige del af anlægget, ud-
gør et samlet areal på ca. 3500 m2

, og er med sin bugtede form med til at gi-
ve anlægget et præg af datidens park.

Arealerne omkring søen er dels græsplæner og beplantning i form af træer
og buske bl.a. ask og birk.

Søens kanter er på visse steder i forfald i form af nedskridning, denne ned-
skridning er dog prøvet hindret i form af flettet pilespuns, men denne er del-
vis under nedbrydning. De steder hvor pilespunsen har etableret sig, skæm-
mer disse for udsynet over søen på grund af manglende vedligeholdelse.

En ø i den sydlige del af søen er beplantet med rhododendron og enkelte
træer. Øens stej le kanter er ved at skride ud i søen.

Vandet i søen var på besigtigelsestidspunktet den 24. oktober 2005 meget
grumset, hvilket højst sandsynligt skyldes de mange ænder, der holder til i
søen .•

Fredningsnævnet
for Vestsjællands Amt
Bøllingsvej 8
4100 Ringsted

Tlf. 57 61 2266
Fax 57 61 2216

Journal nr. F 121/05
V.A. Natur & Miljø
j.nr. 8-70-51-30-329-1122-2005

Den 28. marts 2006

Slv'~~rz {-~O 6Z
~



Ringsted Kommune ønsker at gennemføre en gennemgribende restaurering
af søens kant for at standse nedskridningen af den ydre kant og langs kanten
langs øen. Endvidere vil kommunen oprense bundsediment fra søen for at
opnå bedre vandkvalitet.

For Ringsted Lystanlæg ligger en fredning fra 1981, hvis formål er at:

"bevare Ringsted Lystanlæg som offentlig part, at bevare anlæggets karak-
ter som et eksempel på en park fra århundredskiftet og at friholde anlægget
fra ydre indgreb".

I fredningsbestemmelsen vedrørende parken må der ifølge punkt 7 ikke
ændres på søens nuværende form, der må ikke afvandes, og spildevand må
ikke tillades.

Det er amtets vurdering, at en restaurering af bredderne vil gavne de natur-
rnæssige og rekreative værdier på arealet. Det anbefales dog, at de stejle
kanter udjævnes, hvor det er muligt for at skabe en større bredzone, og at der
etableres stensætninger på kanterne, hvor det af praktiske årsager ikke er
muligt at gøre bredzonen fladere. Det kan eksempelvis være på steder, hvor
der står store træer helt ned til kanten. Hvor den gamle pilespuns har etable-
ret sig, kan denne bibeholdes for at skabe variation langs kanten. Det kræver
dog af pilespunsen beskæres 1 gang årligt.

Nævnet har den 16. november 2005 forelagt sagen til udtalelse i Danmarks
Naturfredningsforening, der har været sagsrejser af fredningssagen, der førte
til den tinglyste kendelse.
Den 25. januar 2006 er såvel Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomi-
te som hovedkontoret i København rykket for en udtalelse.
Uanset dette har Danmarks Naturfredningsforening ikke udtalt sig i sagen.

Nævnets afgørelse:

Restaurering af søkanten samt oprensning afbundsediment som ovenfor be-
skrevet findes ikke i strid med formålet med den den14. januar 1981 tingly-
ste kendelse om fredning afLystanlægget. Nævnet tillader derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l de ansøgte arbejder udført på vilkår,
som anført i amtets dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 af 9. no-
vember 2005, samt med anbefaling om arbejdets udførelse som af amtet fo-
reslået og som ovenfor refereret.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 50, jf. § 66, stk. 2.

•
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jf. § 86, jf. § 87, stk. l
påklages til Naturklagenævnet (adr. Frederiksborggade 15, 4., 1360
København K) af bla. ansøgeren, ejeren og forskellige myndigheder, fore-
ninger og organisationer. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede. Hvis klagefristen udløber en
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet.



.. Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet .
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med-
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende Dem en op-
krævningpå gebyret, når nævnethar modtaget klagen fra amtet/kommunen!
fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

lane

http://www.nkn.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR VESTSJÆLLAND    Vestensborg Allé 8   

                                                                                         4800 Nykøbing F. 

  

                                                                                       Tlf. 99 68 44 68  

Ringsted Kommune 

Trafik, Vej og Park      

Rønnedevej 9 

4100 Ringsted 

Att. Bettina Fisker     E-post: 

 vestsjaelland@ 

     fredningsnaevn.dk  

                                         

                                                                                         F 78/2012 

 

                                                                                         Deres j.nr.  

                                                                                        

                                                                                         Den 

 

 

 

Ved skrivelse af 12. oktober 2012 har Ringsted Kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet 

for Vestsjælland med anmodning om tilladelse til fældning af et bøgetræ i Ringsted Lystanlæg 

matr.nr. 58a Ringsted Markjorder, idet bøgetræet er angrebet af en svampesygdom. 

 

Det hedder i henvendelsen bl.a.: 

 

”... 

 Vi har tillige en stor bøg, som vurderes til at være til fare. Den har en svampesygdom, som gør at 

den er i risiko for at vælte. Bøgen står i det sydvestlige hjørne (angivet på kort).  

... 

          

 
 

…” 
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Anmodningen er vedlagt en udtalelse fra forstkandidat ph.d. Iben Margrete Thomsen, Københavns 

Universitet, der anbefaler en fældning. 

  

Naturstyrelsen har i skrivelse af 8. november 2012 udtalt bl.a.: 

 

”…  

 Fredningsmæssige forhold  
Arealet, hvor træet står, er omfattet fredningsnævnets afgørelse vedrørende fredning af Ringsted 

Lystanlæg af 7. januar 1981.  

Det fremgår bl.a. af afgørelsen, at træbevoksninger og buskpartier skal bevares. Det skal dog være tilladt 

at foretage den nødvendige hugst for at bevare parkpræget.  

 

… 

Ejendommen  
Det fremgår af BBR, at ejendommen ejes af Ringsted Kommune. 

  

Øvrige bemærkninger  
Ansøgningen giver ikke Naturstyrelsen anledning til yderligere bemærkninger. 
...” 

 

Det fremgår af fredningsbestemmelserne bl.a., at ved genplantning skal de oprindelige træarter 

erstattes af samme arter. 

 

Nævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder, at det ikke er i strid med formålet med fredningen at fælde det omhandlede 

bøgetræ, der er ramt af en svampesygdom, når blot der sker en gentilplantning med et nyt bøgetræ. 

Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 imødekomme anmod-

ningen om tilladelse til at fælde det omhandlede træ i parkens sydvestlige hjørne på betingelse af, at 

der sker gentilplantning samme sted med et nyt bøgetræ. 

 

 

Manne Suadicani  Ole Stryhn        Rolf Dejløw  
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Klagevejledning 

 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond 

 lokaleforeninger og organisationer, som har en                                                                        

væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis                                                      

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som                                                                                

efter deres formål varetager væsentlige, rekreative                                                             

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 

 

Klage skal indsendes til Fredningsnævnet for Vestsjælland, c/o Retten i Nykøbing F, 

Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F., som videresender klagen til Natur- og 

Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens 

behandling. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der 

indbetales et gebyr på 500 kr. 

 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra fredningsnævnet. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling 

af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 

Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 

gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen 

fra behandling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 

frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage 

tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 

afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sendt, herunder efter at 

klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen er 

færdigbehandlet og stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet må ikke 

påbegyndes, før klagefristen er udløbet. 

 

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 

Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden 

lovgivning, skal ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer 

tilladelser eller dispensationer i henhold til denne lovgivning. 
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Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling i Ringsted.  

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Att.: Christine Brønnum-Johansen. 

(ros@nst.dk). 

Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Att.: Dan Hjort. 

(sto@nst.dk). 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. 

(natur@dof.dk), (ringsted@dof.dk). 

Manne Suadicani, Korsevænget 5, 4100 Ringsted. 

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted. 

 

 
 
 

mailto:ros@nst.dk
mailto:sto@nst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:ringsted@dof.dk
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Ringsted kommune 

Teknik- og Miljøcenter 

Rønnedevej 9 

4100 Ringsted 

 

 

Att. Britt Vodstrup Andersen 

 

         

 

 

          F 84/2014 

 

          Den 29. oktober 2014  
     
            
 

 

 

 

Vedr.: Fældning af stort bøgetræ i Ringsted Lystanlæg. 

 

Ved mail af 30. september 2014 har Ringsted kommune rettet henvendelse til Fredningsnævnet    

for Vestsjælland vedrørende fældning af stort bøgetræ i Ringsted Lystanlæg. 

 

Det hedder i henvendelsen: 

 

”… 

Fredningsnævnet for Vestsjælland orienteres hermed om at et af parkens store 

bøgetræer må fældes grundet konstatering af kæmpesporesvamp i træet. 

 

Ringsted Lystanlæg er fredet af fredningskendelse 148/1980, tinglyst 14.01.1981. 

I fredningskendelsens bestemmelser fremgår det at: ”parken skal bevares og ple- 

jes i overensstemmelse med dens nuværende karakter”. Fredningsnævnet skal 

give dispensation for ændringer i plante-/ plejeplanen. 

 

Ringsted Kommune opfatter fældningen af et af parkens store bøgetræer som en 

del af den eksisterende pleje af bestandtræerne, men ønsker at orientere frednings- 

nævnet om indgrebet, i tilfælde af at det skulle kræve dispensation fra frednings- 

kendelsen. 

 

Ringsted Kommune har allerede igangsat fældningen, da træet dels står umiddel- 

bart op ad stierne med fare for personskade og dels for at undgå for stor beskadi- 

gelse af de omkringstående træer hvis træet vælter i efterårs/vinterstormene. Ved  

synligt angreb af kæmpesporesvamp anbefales det at træet fjernes med det samme  

for at undgå ulykker da træet vil vælte i fuld længde når rødderne er nedbrudt.  

På det aktuelle træ er kronen endnu ikke påvirket men der ses tydelige frugtlege- 

mer på flere sider af træet. Se billeder herunder: 

Fredningsnævnet for 

Vestsjælland 
Vestensborg Allé 8 

4800 Nykøbing F. 

 
Tlf. 99 68 44 68 

 

vestsjaelland@fredningsnaevn.dk 
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På vedhæftede planteplan er markeret hvor det angrebne bøgetræ står. 

 

 

 
 

…” 

 

Kommunen har på fredningsnævnets forespørgsel oplyst, at henvendelsen skal opfattes som en 

ansøgning om dispensation. 

 
Det sted, hvor træet står, er omfattet fredningsnævnets afgørelse af 7. januar 1981 om fredning af 

Ringsted Lystanlæg. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at træbevoksninger og buskpartier skal 

bevares. Det skal dog være tilladt at foretage den nødvendige hugst for at bevare parkpræget. Det 

fremgår endvidere af fredningsbestemmelserne, at ved genplantning skal de oprindelige træarter 

erstattes af samme arter. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder, at det ikke er i strid med formålet med fredningen at fælde det omhandlede 

bøgetræ, der er ramt af sygdommen kæmpesporesvamp, når blot der sker en gentilplantning med et 
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nyt bøgetræ. Fredningsnævnet kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, i møde-

komme anmodningen om tilladelse til at fælde det omhandlede træ i parken på betingelse af, at der 

sker gentilplantning samme sted med et nyt bøgetræ. 

 

 

 

Manne Suadicani                                            Ole Stryhn                                         Rolf Dejløw 

(formand) 
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Klagevejledning. 

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er modtaget, klages til Natur- og Miljø-

klagenævnet over afgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives skriftligt 

inden fristens udløb til nærværende fredningsnævn, der videresender den til Natur- og Miljø-

klagenævnet. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og      

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. 

 

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 

måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 

gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

 

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3. klagen afvises som følge af en overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret hvis 

 

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-

tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet af-

gørelse i sagen. 
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbage-

betale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes for klagefristen er 

udløbet, eller behandling af eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at tilladelsen bortfalder, 

hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Kopi sendes til  

 

Ringsted kommune, Teknik og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted 

Naturstyrelsen, Det Åbne Land, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. (nst@nst.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (natur@dn.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, ringsted@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.(natur@dof.dk), 

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling ringsted@dof.dk  

Friluftsrådet v Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø (sydvest@friluftsraadet.dk)  

Rolf Dejløw, Nyvangsvej 10, Ørslev, 4100 Ringsted 

Manne Suadicani, Korkevænget 5, 4100 Ringsted 
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