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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Ringkøbing Amtsraadskreds.

Aar 1945, den 25.September Kl.9 foretog Formanden paa Dommer-
kontoret i Holstebro
Sag Nr.lO/1945: Angaaende Spørgsmaal om Fredning af et

Kastanietræ paa Ejendommen Nellikestræde 7,
Holstebro.

Der afsagdes saalydende - ved Omsendelse vedtagen -
KENDELSE

Ved Skrivelse af 30.April 1945 har fhv. Viceskoleinspektør K.J.
Møller, Holstebro, overfor Nævnet fremsat Begæring om, at et paa hans
Ejendom, Nellikestræde 7, Holstebro, staaende Løvtræ (Hestekastanje)
fredes. Det fremgaar af Begæringen, at Rekvirentens Henvendelse til
Nævnet er foranlediget af et af Naboen, Landmand Kresten Knudsen,
Mejrup, fremsat Krav om Fjernelse af den Del af Træets Krone, som
rager ind over Nabogrunden.

Nævnet har besigtiget Forholdene paa Stedet og konstateret, at
det paagældende Træ, som - staaende paa en Skrænt - i hele sin Højde
er synlig fra den offentlige Gade, indgaar som et naturligt og for-
skønnende Led i det idylliske Kvarter tæt ved Kirkepladsen. Dets
Krone rager ikke uvæsentlig ind over Nabogrunden, af hvis Ejer dets
Tilstedeværelse hævdes at medføre betydelige Ulemper, navnlig derved,
at Vasketøj, der hænges til Tørring i fri Luft, tilsmudses dels af
Fug1eeskrementer, dels af en harpiksagtig Vædske, der udskille s fra
Træet.

Nævnet har ved Forhandlinger med Parterne forgæves søgt at bringe
I -~- en Ordning i Stand, hvorved Træets fortsatte Tilstedeværelse i dets

bestaaende Skikkelse kunde sikres, imod at Ejeren ydede Naboen en
mindre Erstatning for Ulemperne, idet Nævnet fandt, at Træet frem-
bød nogen almen Interesse, og derfor ansaa d~t for rimeligt, at der
fra det Offentliges Side eventuelt ydedes et økonomisk Tilskud til
Omkostningerne ved Fredningens Gennemførelse.

Da Træet imidlertid ikke skønnes at have en saa væsentlig Betyd-
ning for Almenheden, at Fredningen, som ikke vil kunne gennemføres
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uden en ret betydelig Ulempeerstatning til Ejeren af Nabogrunden,
bør iværksættes udelukkende eller overvejende for offentlig Regning,
findes Rekvirentens Begæring ikke at kunne tages til Følge.

T h i b e s t e m m e s :
Sagen bør ikke nyde Fremme.

Formanden bemærkede, at Udskrift af Kendelsen vil blive til-
stillet Parterne, nemlig fhv. Viceskoleinspektør Møller, Holstebro,'
og Landmand Kresten Knudsen, Mejrup.

Sagen sluttet.
Saaledes passeret.

H.Richter
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