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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Ringkøbing Amtsraadskreus.

Aar 1946, den 5.April Kl.9 Fm. holdt Fredningsnævnet Møde paa
Dommerkontoret i Holstebro.
Der foretages:
5 - 1946: Spørgsmaal om Fredning af et Løvtræ paa Kirke-

pladsen i Holstebro.
Der fremlagdes:

Mødt var Nævnets Formand, Dommer H.Richter, Holstebro, og
Medlemmerne, Amtsraadsmedlem Søren Kjærgaard, Vinding, og Land-
inspektør Stampe-Danielsen, Holstebro.

Holstebro Kirkebestyrelse var mødt ved Formanden, Grosserer
Møller-Kristiansen, Holstebro, samt ved Bankdirektør Jepsen.

Sagen drøftedes med de Mødte.
Kirkebestyrelsen oplyste, at Træet, der er et Linde~ræ, staar

paa Kirkens Grund, og at det nu fældede Træ var befængt med Svamp,
hvilket muli3vis g~lder ogsaa det tilbageværende Træ. .,-

Nu mødte for Holstebro Kommune Stadsingeniør Hunø.
Kirkebestyrelsen oplyste, at man nu har besluttet at ville lade

det tilbageværende Træ bevare, og i Overensstemmelse hermed og
Planen for Kirkepladsens Anlæg og Beplantning blevet ændret • Det
er imidlertid endvidere Tanken at fælde nogle andre Løvtræer paa
Pladsen efter Henstilling fra de tilstødende Grundes Ejere, idet
Træerne er til væsentlig Gene for Nabogrunden, derved at de skygger
for Haverne. Dette g~lder særlig i Pladsens nordvestlige Hjørne ud-
for Smøgen ved Højskolehjemmet.

Formanden bemærkede, at Sognepræsten i Holstebro har meddelt,
at de 2 i Sagen omhandlede Træer, nemlig det tilbagestaaende Linde-
træ og det nu fældede Træ, der var et Elmetræ, var Resterne af en
tidligere Alle, der førte fra Pr~stegaarden til Kirken, og at Træer-
ne saaledes ikke har været uden en vis historisk Interesse.

Ledsaget Hf de øvrige Mødte foretog Nævnet Besigtigelse af det
tilbagestaaende Lindetræ, som staar øst for Kørebanen mellem Sogne-
kirken og K.F.U.M.s Bygning.
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Der afsagdes derefter saalydende
K e n d e l s e :-----------------

Da Besvarelsen af det paa Kirkepladsen i Holstebro umiddel-
bart øst for Kørebanen mellem Kirken og K.F.U.M.s Bygning og
nord for et mindre Lindetræ staaende højtstammede Lindetræ, skønne~

l
at være af væsentlig Interesse for Almenheden dels under Hens~

Idets Værdi som Løvtræ i en iøvri~t træfattig Egn, dels under H
til, at der maa anses knyttet en vis historisk V~rdi til Træetl
Rest af en tidligere Alle fra Præsteboligen til Kirken,

b e s t e m m e s :

Fornævnte Træ bør undergives NaturfredninG,
ikke maa f~ldes uden Fredningsn~vnets forud indhentede Tillad~
ejheller beskæres uden efter Nævnets Anvisning i hvert
Tilfcl~lde•

Kendelsen vil ved Fredningsnævnets Foranstaltning være
forkynde for Holstebro
Medfør af Naturfredningslovens § 16 at bekendtgøre i

Landinspektør Stampe-Danielsen
er en umatrikuleret Grund. Tinglysning af Kendelsen kan
ikke finde Sted.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

H.Richter.
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