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Fredning i Fyn5 amt. '';2.00

_Lokalitet: Lindetræer syd for Herringe kirkegård

Kommune: Ringe

Sogn Herringe Reo. nr.: 473-05-01

,Ejer Offentlig
Areal

• Fredet FN 29/6-1949

Formål Bevaring af lindetræer.

Indhold De langs sydsiden af Herringe kirkegård stående lindetræer og den
på kirkegården langs dennes sydlige mur plantede hæk fredes.
Træerne må ingensinde fældes, og beskæring må kun foreta~es med
fredningsnævnets samtykke. Hækken må ikke fjernes, men ma ved-
ligeholdes ved sædvanlig klipning.
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UDSKRIFT

af
F,'rhanulingsprot.'lknllen f'1r fredninbsn;:;vnet for Sven,lb'lrg Amtsruds··

kreds.

År 1949 Jen 29.juni blev i fredningsn2vnet f~r Svendb .rg
amtsrtldskreds i sagen

Nr. 31/1947 SpørgsmcH nm fredning uf en del linde træe r
ved vejen syd flr Herringe kirkegård

o afsagt en sålyd':nde
Kendelse;

I

~
:. Ved en den 25-au0ust 1924 indgiJet I"Iverens1{'lUst me113m m~()ig-

heds:r:~det ff'lr Hecringe :J f'lgn ~{;!; fredningen ;Nnet fik l1dnigh.:(L"Or~'rl3t .;i:
ladalse til at f~lde en del paa IIerrinJe kirk~g~rd st~ende høje
aske~ræer. 0m hvilke der var rejst Gpørgsm~l ,m fredning, m~d til
gengEf:lld at plante p.n book ved kirkegEudens mur im·,d syd ,g en rwkke
lindetræer paa arealet syd for kirkegJrdsmuren mellem denne f'lg
vejen, der fører fnrbi kirken.

;, Ved et af ntl:lVnet den 16.juni 1947 frn'et8c.et tilsyn, k·'nsts-
teredes det, dels at et of de plonteJe lindetræer var gnaet ud,
dels.at der ved siden af et af træerne nærmest ved kirkegårds-

~ l: gen var unbragt en te1 ef'lrlmast pcHi en saadan m~Jude, at træets
g:'ene i løbet af k .rtl.lrc tid vi l de ]c"mmetil at berøre telef'-m-
J eJnin(.!;erne. Nevllct anm.,dcJe i denne 3nl edl1ing ~~yns kommunale

r-.. telef'msE:lskab 'rn at fj03rne masten, men Ja sl'lskabet her worfor
.,1 '"

hwvdede ti t en f j "rnelse ;:lf masten vilde nødv~;r.d ig:.:;øre anlæ0gelse a f

et underj .rdisk lwbel i ..;tedet f ,r luftledniflgen, bl~v spørgs-
m~let om Jen n~rmere c~nncmf0r~lse af trwLrnes fredning ~ptoget til
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ff'lrnyet belwnd1 in$.
l. V~d et d~r~fter den 4.juni 1949 ofh,ldt møde k)nstatereues

det, .,dels at der af t,=lef'mselslcabet var kavpet en d",l grene uf
det linde træ, ved hvilket p:elen val' anbral:,t, dels at der til elelct t'i
citetsledninger var anbragt Gndnu en mast ikke Jungt fra linde-
træ~rne paa en plads, hv·..,r e;renene nl30 antu,:es inden l'-en?:e at
kunne kl)mme i berøring med ledningerne I)g tillige pcH:ien saadan

ol,

maade, at den virker st.Brkt skærnmende f "r udsigten til tr'J)erne I)g
til Herringe kirke. Ved mødet erk1ærude s'gneraadets repræsentan-

,. I

ter,.at man fra s'gneraadets side intet havde at erindre im~d, at
\

der.e'}u frlretac;es en eg.:mtlig fredning af tl'~'Jrne, idet man d ,g
f lr~eh')ldt sig saafremt tr..aerne knm.ner til ~J t v 'kse, saaledes, at
de vil skygge f',r mc.'get f0r kirkeg'larden, at beg.!.Jre sagen gt:n 'p_
taget for n~vnet til en ændring b11er I"Iphævelse af fredningen.
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De f~r mGnighedsr~det mødende erkl~rede, at de ejheller
havde n 1get at erindre im'ld, at fredninGen pr<2ciseres, naar d'jr ~d

l
fredningen af træ~rne tillige tnges f~rnødent h8nsyn til den langd
kir.kegaardsmuren plantl:de hæk.

Den f,r Fyns k,mmunale telefmselskab modende paast,d
selskabet tilk8ndt en ~rstatning paa 2 ~ 31JL kr. til dækning af
omknstningerne ved luftle,lningens ændring' til j rdledning, idet sel·.
skabet d0g er villi~t til at flytte masten væk fra træet, s~fremt
den kan anbl'inges paa det sted, hV'1r et af de efter ,weronsk lm-
sten af 19?4 pl~ntuJo tr~dr er Beset ud.

Den f lr Rudme el'ol(trici tetsvwrk mødenJe bem.Drkude, ut
"

der fra selskCibets side f.,rmentlig ikke vilde v Bre n'lc;et til
hinder f01' en flytninc af elektricl tetsmasten, men at ()mk~:3tnini1-
ne vilde komme til at endr'age olmkring 3()() kr.

Nævnets medlemml.::rer enige qm, at trærækken "e den f 'ran ......,
omhandlede hllk, der "gsBa ,)mhl1r,dles i werensk,"msten af 19'")4 f ,~.t-

1
sat bør v.Jre fredede, I)g "m at dt::t f 11' synGt af kirken ng I:Jf

træerne selv vil være det rigtigste, dels at der ikke pliJntes
flere 'træer, dels at det næstøstligste 8f linde.) træerne fjernes,
idet dette træ allerede nu v'lkser sna tæt vljd de undre, at b:.lade

• I',
dets egen 'g nabltrBernes v:ekst vil blive hæmmet. Der er derniJst
enighed '1m, at de t, pæle, tl;]ef l!lrnast ~g ell;;ctricitetspæl,
bør f'jernes fra tr,uGrnes n_-erhed, snaledes at ue ikke kommer i
vujen fnr træ~rnes frie udvikling 21ler f,r udsigten til kirken.
Selnm det stærkt må bclklages, at teleflnselskBb~t, skønt dets
.,pmærk~',mhed var h<JnledGt paa, at tr ..)drne var fredede, d"'g ikke
har riindret sit under,rdnede personale i at kappe grene af et a~
træerne, findes det d 19 i b"tragtning dels af, at der ikke har ",-'.
været tinclyst fredning uf tr:.e..'rne dels af, at dem :eldre werens-
k,msi ikke kan anses f.,r n~Ben helt klar ng utvetydig fredning,
ikke at kunne pnal,DJ,g8G hverken telefrmselskabet eller Rudme '1)
eleletrici tetsv·.erk at f j erne masten uden ersta tning. Erstatningerne
findes efier det '}plyste passende at kunne sættes til 251) kr. til
hvert af selskaberne.

Thi be::;temmes:
J,

De langs sydsiden af Herringe kirkeJaard stBaende ,.,m-
,. i

kring år 1924 plantede lindetræer "g den paL kirkegårdens langs
I '

dennes sydlige' mur pluntede hæk fredas dlJg med undt:lgelse af det
næstøetlicste af tra.~erne, der fældes ved menif3hedsra:Jdets fnranstal t~
ning. Træerne maa herdfter ingensinde fældes qg beskæring (-~

1.'
må kun f 'reta~es m~d fredningsn~vnets samtykke. H,ækken må ikke
fjc:rAes, men må vedligeh')ldes med sædvanlig klip'ning i passende
højde ved menighdusrahdets f'r~nstaltning. Træerne 08 hækken ma

'1, ,
ikke ved gravninger eller paB anden måde udsættes fnr en behand-

' .. , ,
ling~ der kan føre til deres øJelæ~g0]~e, ng der må ikke ved
træerne ,)pføres bygninger, pæle eller :wdet li,::;nende eller fnre-

b . .
findes bevJksninger, der kan ændre synet af tre.rnes 'g hækkens..';
fre:ntræden i lands\(abet.

Påtaleretten tl1k~mmer frednin~snDvnGt f}r Svandbnrg nmts-
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r~dskreds.
I erstatning udr~ues for flytning af ledning8r og pæle til

f' A/S.Fyns kommunale telef lnselskab 19 til R~dme elektricitets-
værk til hver 250 kr., der udreucs mad halvdelen af st3tskassen og
halvdelen af amtsfnnden, med~ns der i0vrigt ikke udr8Qes erstHtninge:

Pælene vil være at fjerne senest den 1. ,kt'lb"r1949
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Th. Neergaard Q. Waa~e JensenChr. Madsen
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af
ttrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg AmtsraadskreJs.
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Aar 1924 den 25. August holdt Fredningsnævnet ~øde i Her-
ringe, hvor da foretoges:

Spørgsmaal om Fredning af 13 Asketræer
paa Herringe Kirkegaards søndre Side.

Mød t var Hø jskol eforstanc1er Kris tensen-Eander s, J',ledlemaf
II'redningsnævnetfor Ilerringe Sogn Gaardej er Henrik Lundsgaard og
Formanden Dommer I. Nielsen, Nyborg.

Som l3efuldmægtiget,for l.ienighedsraadetfor Herringe Sogn
mødte dettes :B'ormandGaardejer 1-'eterKnudsen.

20rmanden for Fredningsnævnet fremlagde:
l) Skrivelse af 13. ~aj d.A. fra Naturfredningsraadet.
2) do. af 30. f.fu. fra samme.

Fredningsnævnet og Formanden for ~enighedsraadet for Her-
ringe Sogn - samt Llenighedsraadets Medlemmer, der var mødt, enedes
herefter om,

at Menighedsraadet i Vinteren 1924-25 fælder de ommeldte 13
Asketræer og senest i J!'oraaret1925 planter en Række høj stammede
Linde til Erstatning. Lindene plantes udenfor Kirkegac.rdsdiget.
Indenfor denne plantes en lægivende Hæk f.Eks. af Avnbøg eller
Syren efter ~enighedsraadets Afgørelse.

Gaardejer Henrik Lundsga~rd lover at meddele Formanden saa-
snart Asketræerne er fjernede, og Plantnin; af Lindetræerne og Hæk-
ken har fundet Sted.

Mødet bævet.
J. Nielsen nenrik LundsgaurdJ.P.Kristensen-nanders
Pedel' Knudsen
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