
 
 
Afgørelser – Reg. nr.: 
 
Fredningen vedrører: 

 
 
Domme 
 
 
Taksationskommissionen 
 
 
Naturklagenævnet 
 
 
Overfredningsnævnet 
 
 
Fredningsnævnet 
 
 
Kendelser 
 
 
Deklarationer 



•
FREDNINGSNÆVNET>



Der var JDl&bed om, at en Topbelkær1n8 lkke yUde tJen. det tUsl,.

'e4e J'onIaal 08 at mm overensstemmende med Skovrlder Loren' ••• Forll1.aa

hellere .. att. tor.tBle en Opk"t'1stn1n1 1 6-7 Meters HøJde 8111t FJerne1M

, at enkel 'e ~er.
Da 8»ørcsmaalet, efter hvad der blev oplyst. var torel_at Danmark•

• aturf.re4nlnIstoren1n8. \Idbad Jr's4D1D11lDlI'VD8t81, dennes ~er1n8 Ol

1 flD Skr1ve1.e at 29. MaJ 1947 udtalt. Dlnmarka Naturtre4n1DptoreD1n1.n.. at hay. :forelaet Sasen tor Havearkltelet o. 111. sørensen. at man

1l1l1"8rDOsen :Betlmkelllhe4 ved at indtage en at'sørende StUl1n1 tl1

8»ørpmal1et. MB. 1'11 'VlIre.st t11bøJe11s tu at hIIld. tn 4et at .,_

Ile' lDd'alD. stl1DQUDkt•• wede. at en O»rlsn1ns tU 6-7 hter f'1nder

8t14, JI8D hen.Wler at Fjernelse at en Del at' 1'raeme kun tor.t ••••

autremt 4.tte ae. an••• tor smak. nødv8nd1P.

KID •• d•• derefter om foreløble. nall'" Alrlltldtm tlll.4er 4.t. at

l. tore'_ .. O»kVlstn1n. ar TrIIeme indtil 6»atera HøJd. os tor

s•• Yld' a.,. Dalr V1rkn1ngc heraf er konstateret. ..tt • .,1.. 81' ØIl.

skellet a' tJem. 11011. at Tnleme Ol .V81tU&1t toretap en II'lOderat top.

bea1alr1.Dl. at optap d.tte S»Ørssmaal t11 to~et Forhan411Ds.

U d B k r 1 f t

af

Forhand.1ingsprotokoll en for :Fredningsncevnet for Ribe Amts-
raadskredB.

Alt 1947. d8ll fi .NOYeD:l~ ble., 1 Sasen

8I11aaende Frednini at TnIerne 1 Hundesadel 08

lUrkegaarcl.8D1 m6er 1 R1b. atsast •• alydende

KJiNDEL8E.
DeDne Sal IUIlaaende Fredn1ng ..r TrII.me i Hundegade. 411 Ol de

eaakald_ 1C1rkepar4salll 1 Ribe er reJst som lølp at en HenVendelse

t11 JredDinpn.me' tra H1be :BJraa41 Udvalg tor d. ottøntllø LJBtsnlas

r-.,1 Anledn1ng at BJru4et. Beslutning d 16. Deoember 1946 om en kra1'1i1g
•Tqbelkar'1nl at de 1 K1rkegaar4sall6en staaend. lQ.metnler ror et skaft.

lf. o, Sol $U de N0r4.f'or Alllen 11,s8l14o. Beb,aelse 1 OraYSlede.

I1l1net har UD. 'ri. ~t. 1947 bes1gtige' 'lnIerne sømmenmed UdTal.

ae' og 10mtilkaldt Sa8lqn41g. kil. Skovr1der PoUl ~rentB •• Lindet

SkO'r.
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, .. Jrec1D1Dpmrmet. Ben.tl1U.D1 enede. man OJll ved Kendels•• t bte-

4e !Neme, o. 4. 4. 81DUDlt HeoS7Jl '11 Kirkes.ri.. Omg1ve1ser, 4er lJlII"ooo

ll. l!/IIr ~aI"e1" at 'l'raern. ølkell •• 0815. ør .1, SIldend.ge4 HeD-

Q'D t11 Hun4ep4.8 All', tr'emaatte lre4n1DP!UI'VI1.t11geledes !'Ora1a. tler

Olle

I 81t »ød. 4. 30. Jun1 1947 IOdkøndte Ribe Byraad de v~t'8D. for-

•• tel tn1.Dser Ol vedtog Frednlngen at Klrkep.ør4.al18m og ener at

rredn1nsmurvnet i et JiØdeden U. September 1947 med :Hyreadeta Udvsll

tDr Gader Ol VeJe havde behandlet Spør,smaalet 011 Frec1n1n8 at Traeme 1

Hundepde. All' OSBTraadet 1 81t )lØdeden 15. "W4. havde &o4kllldt at

opaa dlWle .All' t.reclee uden 1tr8tatn1ns, har J're4ninpnllvnet optsget

Sagen tl1 Kendel se.
- »a det at landllk.bell .... st.tilke Heneyn, derunder HenS1l1.t t11 Ribe..
pml. Kirkesarie OJlI1vel.er. ekønne. ønske11st. at den i 4en eaekB1dte

nrJeelaar4.au. ataaen4e TrJIrIIlCkebestaaen.de af So lQ.metrll" 08 l A8k •

• aaTel SOJll TrII.m. 1 Hunde.ades m. tu Broen over Stam,pemølleetrølllDlC1

lIeTare.. T11 'l'nIeme vare at t.red.. eaal.des at de. udover hvad der at

torst11p HCQD lkønnea nødvendigt. ikke uden J'.redn1ngBllavneta forud

ln4hentec\e Qc)4kendels8mal tlIlde •• opkV1ateB, topsJcære8. undergave.

eUer »aa an4.c llaade ud_tte. for en ~encU.1nI. der kan t.,.e tl1 n...
em •• Ø481.gs81a. eller F01"'1"1nle1.ae.

Der 1'11 ikke ...... nosc lf.rstatn1ns at udrede 1 Anl.dn1.n& at lre4.,

Udølc:rittan8 Blst11J,b.a4blJkrllt't;.s.

J'l"edD1Dprunne' tor R1be AIItaraadøkred.ø, dm 7. NOvember1947.

~~

Tbi bestemmeSI

Traern. 1 JC1rkepardsal1 •• Ol Hunde,d •• Alle 1 Ribe tre4e. so.

tor. llestm.
Pa.tll.berett,"&et er Naturtre4n1nønamet tor R1be AJlt... adllkre48,

Il1be Byru4 Ol Danmark. NaturtrelninlBforens.ns.

]iS r u u II. .&a.I.obe. Ohr. Jen41Z-.

-
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FOR

a RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
'IfIIIIIIIiJ Frisvadv~j 3 • 6800 Varde

Telr. (05) 22 03 99

~

, •
I.

-,

,

Brev nr. ,..

/es.
Fonnanden

J.nr. 238/1984

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævn~t herved med.-

dele, at :nævnet dags dato har tilskrevet Ribe kcmm.me, tekn1sk':udvalg, 6760

Ribe, således:

NI besvaJ:elM af Kcmt\mens andraqende af 24. sept. 1984 anqående tilladel-

se til fæ1.<.'Jn1nq af 2 fredede træer i HurJdeg'ade 1 :Ribe, se forslag :'4 pllMldf\tl-

!]ende kort, skal mM'\et hez:wd for sit ~ i lI8'!f* af tredn1ng.~-

sen, llUMe9ade og Kirkeg!rds Alleen 1 Ribe af 6. ~ 1947 meddele tilla-

delse til den pla.n.1.agte~ på vt1kAr, at denne sker 1 øverenss~l_

ned det fremsendte materiale m.v. og de M!Y1'let lØY'rlqt. 91"Ine oplyøn.1.ngllZ'.

Na!lmets afgørelse kan, senest 4 uqer etter at afgønlsen er ..... lt. c.ie pl-~~.
gældende, indbrirqas for ~t, 1ftallerrade 7, 1256 K~ Jt, af

andragexen, Ribe antsrAd, Ribe KamJJne, Dlumarka Na:t.urfndn1nqsforenin; OIJ Fred-

ningsøty:relHn, jfr. naturfnlCJningslawtn.a § 58.

L'Wntuel flltldn1nq ml derfor ikke f'oJ:8tages 1rden klagefr1atens '*'ltlb.

sAfnnt _ k1aqe er 1ndtjivet, ml. l'JII!IInets ~l.. ikke u:1nyttes, før-

end uqen er færdigbehandlet af Qftrfredn1nqsl\ll!YMt.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt .. JJt1te er udnyttet Uden 5 !r.

P. n. v.
E. b.

c/~ __
~ren ~Pedersen

sekr.

...
"

"...
.. ~'"
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FREDNINGSNÆVNET

FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
RolfsRade 94 , Poslbox 60

6701 Esb,erg , TIr, OS 1366 77

~Vju-';~,,"!J;;"':_
Si<ov- og [\IE~i[JrSnr.eIS3,

~,.,..r.p~ (fI'l9
d a ,_l'), ,;,

REG. NR. O 1/ dvC ,Oø CJ

Esbjerg, den 1 5 FEB. 1989
sp/iØ

Formanden

Under'henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet her-
meddele, at nævnet dags dato har tilskrevet Ribe kornmune,Ribe således:
J.nr. 261/84

Vedrørende klage over skyggevirkning fra de som Kirkegårdsalleen
i Ribe fredede træer.

Den 30. oktober 1984 modtog fredningsnævnet fra Ribe kommuneII klage fra flere beboere langs den fredede ~irkegårdsalle i Ribe. Fred-
ningsnævnet har herefter ved flere lejligheder besigtiget nævnte alle
samt afholdt møder med repræsentanter for Ribe amtsråd, Ribe kommune
og de berørte beboere. Fredningsnævnet har herefter i medfør af na-
turfredningslovens § 34 efter forhandling med de nævnte myndigheder
og de berØrte beboere fastsat følgende plejebesternmelser for den ved
kendelse af 6/11 - 1947:

l. Formål.

I Efterfølgende bestemmelser har har til formål at fastlægge
rarnmerne.for_pleje- og vedligeholdelse af alleen med hen-
blik på at bevare denne for eftertiden .•

2. Beskæring og pleje.

Der tillægges herved Ribe kommune ret til uden forud ind-
hentet godkendelse hos fredningsnævnet, at foretage be-
skæring og plejeforanstaltninger i vinterhalvåret som nær-
mere angivet i dette afsnit (2).

Hvert 4. år foretages således en gennemgribende behand-

-M'}' " t . ling1 JroI11ms erlet
Skov· og Naturstyre1sen
J.nr. SN /,t.1/ / q "000 I' ..

Akt. nr. .

af de enkelte træer. Disse arbejder består i:

·-Feta vonter



.'.. .1 •FREDNINGSNÆVNET

e RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
FOR Esbjerg. den

RolfslIade 94 . Poslbox 60

6701 Eabiere . n!. os13 66 n

Formanden

l. Fjernelse af dØde og døende grene
2. Eventuel fjernelse af tvejer.
3. Eventuel fjernelse af krydsende grene.

•
4. Reduktion ved udtynding af træernes kroner •
5. Opstarnningjfjernelse af vanris op til 6~8's hØjde i

Kirkegårdsalleen.

I 6. Fjernelse af nydannede grene på hovedgrenene (de såkaldte
stammehække) •

7. Snitflader efter gennemfØrt plejearbejde samt skader i

barken smØres med svampedræbende sårmaling.
8. Gamle plomber og hulheder efterses. såfremt det skønnes

nødvendigt at foretage plomberinger, bør disse_udfØres
med anerkendte materialer (f.eks. 2- komponent polyure-
tonskum) efter en forudgående omhyggelig rensning og de-
sinficering af.hullet.

I To år efter den gennemgribende behandling foretages en
mindre omfattende behandling der består i:• l. Fjernelse af dØde og døende grene.

2. Fjernelse af vanris.
3. Fjernelse af eventuelle stammehække.
4. Let beskæring af kronen.

såfremt forholdene taler for, at den mindre gennemgri-
bende behandling udsættes eet år, kan kommunen selv træf-
fe afgørelse herom.
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•FREDNINGSNÆVNET
FOR Esbjerg. den

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Rolf sKade 94 . Postbox 60

6701 Esblefl: . TIf. OS 1366 n

Formanden

3. Gødskning.

såfremt det skønnes gavnligt, at foretage en gødskning
skal denne udfØres som punktgødskning (helst med orga-
nisk gødning).

4. Beskyttelse.

Glatførebekæmpelse ved hjælp af kemikalier (vejsalt og
lignende) må ikke finde sted i Kirkegårdsalleen.

Anvendelse af sprøjtemidler m.v. (til ukrudt- insekt- og
svampebekæmpelse) på eller ved alletræerne må ikke ske uden
forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.

5. Fældning og genplantning.
Hvis de enkelte træers tilstand bliver så ringe, at der
er fare for stormfald må fældning foretages efter ind-
hentet tilladelse fra fredningsnævnet.

Sker stormfald må kommunens og amtsrådets forvaltninger
i fællesskab hurtigst muligt træffe beslutning om skaden s
afhjælpning.

Ved genplantning skal anvendes Storbladet elm (Ulrnus
glabra), Anvendelse af andre træarter end Storbladet elm
- f. eks. Ulmus Hollandica Superba, eller lind og ask -
skal nærmere overvejes i samråd med fredningsnævnet.

6. Dispensation.

En dispensation fra foranstående kan meddeles af fred-
ningsnævnet efter reglerne i naturfredningslovens § 34,
hvis det ansøgte ikke strider mod formålet i disse bestem-
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•FREDNINGSNÆVNET
FOR Esbjerg, den

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Rolfsgade 94 . Postbox 60

6701 Esblerg . Tlf. 05 1366 77

Formanden

melser og fredningsbestemmelserne i Øvrigt (frednings-

nævnets kendelser af 6/11 - 1947). Fredningsnævnet skal,

inden der træffes afgørelse om eventuel dispensation,

indhente udtalelser fra Ribe amtsråd •

Nærværende afgØrelse kan senest 4 uger efter at afgørelsen er

meddelt de pågældende, indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-

marken 15, 2970 HØrsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Dansk Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen, jfr. natur-

fredningslovens § 58.
såfremt en klage er indgivet, må nævnets afgørelse ikke udnyttes,

fØrend sagen er færdigbehandlet af Overfredningsnævnet.

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 oar.

;;.n.v./\

~ah~~~~--
Terkel Svendsen .

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

slotsmarken 13

2970 HØrsholm.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR Esbjerg, den 2 AUG 1(\(:~

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
- • .J....,v

e Rolf'Rade 94 . Postbox 60 /1_
6701 E.bJerg • Tlf. 05 13 66 77 Modtaget.

Formanden Skov- og Naturatyrelserr
- 3 AUG. 1990

J.nr. 143/90

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele:-at -nævnet dags dato

har tilskrevet au. Viggo Peder.en, R1be kOllmWle.parkvuet., 6760 RJ.be

.lled•••

e I besvarelse af Deres andragende af 17/7 - 1.9~O

angående tilladelse for V1c::;t;c PC'der!ler., ,.lba ){omtrunes parkVæsen, Ribe

I til ~UiS'ij1E ~er:1A~:Ukl'Judtbehandllnc:

på~_ )~iJ:'i.e~~%\6~ &llEl"'I~ 1 h~

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § Y-.end.1.. af '/11-1947Gen ukrudtsbeh.
meddele tilladelse tiMt planlagte ~i på vilkår, at ~ker i overensstemmelse me .... AM

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

• Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og naturstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58.
UkrUdtabGhanUl1ngenSlta_._ må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

P. D.V.

E.b.

~an-.-eft--
Skov- og Naturstyrelsen

~
Slotsrnarken 13
4. kontor

2970 Hørsholm.
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN l ez ~l \ ') . D O O \
Akt. nr.
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RIBE AMT

Rolhgaut.: 94 Pn\.ho, 00

n701 E,oJcrg I"If 71)1' hf'-- IIQO,OO
Form:lndcn .. - -li

x J.nr. 12/9)

l en skrIvelse af l. JunI d.å. har RIbe

kommune rettet henvendelse til fredningsnævnet om

elmetræerne i de fredede alleer i Hundegade og Kirke-

gårds Alleen, fordI kommunens tekniske forvaltning har

konstateret, at der er fundet træer, angrebet af elme-

syge. Kommunen har i skrivelsen foreslået udarbejdet

en handleplan for, hvorledes udskiftningen af elme-

træerne i de to alleer skal foretages.

Kommunens henvendelse til nævnet har været

drøftet på nævnets møde fredag, den 18. august 1995.

Under mødet opnåedes der enighed om, at mulighederne

for at udarbejde en lokalplan for alleerne i Ribe skal

undersøges med henblik på, at spørgsmålet om alleernes

fremtid skal fastlægges i en lokalplan, der indeholder

nærmere bestemmelser om alleerne, deres forløb og pleje,

herunder hvorledes der skal forholdes i tilfælde af syg-

domsangreb.

Om forhandlingerne under mødet henvises til

vedlagte udskrift af fredningsnævnets forhandlingspro-

tokol.

Som der fremgår af protokollatet besluttede

fredningsnævnet at meddele Ribe kommune, teknisk for-

valtnlng, dIspensation i medfør af naturbeskyttelses-

'ilifJmnll:,tCllct lovens § JO fra bestemmelserne l nævnets kendelse af
~3kov-()::~.Natl.;.l'styrelliel1

Akt. nr.
\ J.. \ \ ('1-000\
ec.\

J nr. SN
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Formanden

6. november 1947 om fredning af elmetræerne i Kirke-

gårds Alleen og Hundegade til at fælde de elmetræer,

der på nuværende tidspunkt er ramt af elmesyge og i-

øvrigt at fælde elmetræer efterhånden som et aktivt

angreb af elmesygen konstateres.

Denne dispensation kan senffst 4 ~gffr eftffr

at afgørelsen er meddelt de pågældenae, indbringes

for Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 Køben-

havn 0., af andrageren, Ribe Amt, prImærkommunen, Dan-

marks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen,

lokale forenInger og lignende, som har væsentlig inter-

esse i afgørelsen.
Klage indgives til ~redningsnævnet, der videre-

sender sagen til Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden

klagefristens udløb.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets god-

kendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet

af Naturklagenævnet.
Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke

er udnyttet inden 3 år.

Nævnet har i øvrigt udsat behandlingen af

sagen for at indhente en sagkyndig udtalelse hos Natur-

beskyttelsesrådet om elmetræernes sundhedstilstand til

brug for nævnets fortsatte behandlIng af sagen.

Skov-og Naturstyrelsen
8. kontor
Haraldsgade J3
2100 København 0 .

<:~e ___
lage Hansen

P. n. v.

•lJ lit.



Ansøgning fra Ribe kommune om
dispensation til at fælde og be-
skære nogle sygdomsramte, fredede
elmetræer i Hundegade i Ribe.

( J. nr. 52/1999 ) REb. NIlI L20 00

I et brev af 7. oktober 1999 har Ribe kommune ansøgt om dis-
pensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 fra be-
stemmelserne i fredningsnævnets kendelse af 6. november 1947
om fredning af elmetræerne i Hundegade og Kirkegårdsalleen
til at fælde to elmetræer, der er gået ud, og at beskære an-
dre elmetræer for døde grene.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 29.
oktober 1999, hvor det blev besluttet at imødekomme kommunens
ansøgning.

Om sagens nærmere omstændigheder er oplyst følgende:

Ved en kendelse, afsagt den 6. november 1947, blev elmetræ-
erne i Hundegade og Kirkegårdsalleen i Ribe fredet. Det blev
bestemt i kendelsen, at træerne ikke, "udover hvad der af
forstlige hensyn skønnes nødvendigt", uden fredningsnævnets
godkendelse måt te fældes, opkvistes, topskæres , undergraves
eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre
til, at træerne ødelægges eller forringes.

I årenes løb har Ribe kommune flere gange ansøgt
fredningsnævnet om dispensation til at fælde døde elmetræer
eller beskære visne grene. Fredningsnævnet har senest den 13.
september 1995 givet kommunen dispensation til at fælde de
elmetræer, der på dette tidspunkt var ramt af elmesyge, og i
øvrigt at fælde elmetræer efterhånden som et aktivt angreb af
elmesygen konstateredes.

I forbindel se med behandl ingen af sagen blevarborets for-
stander Søren Ødum, Arboretet, Hørsholm, anmodet om en udta-
lelse om elmetræernes sundhedstilstand.

Denne udtalelse forelå den 1. april 1996. I udtalelsen har

.\i \\l ct~~··~~\
210:. :~r.
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Søren Ødum konkluderet:

"

Træernes nuværende tilstand begrunder ikke dramatiske
indgreb her og nu. r tilfælde af elmesygeangreb af en-
kelte træer i de kommende år bør sådanne træer straks
fældes. Skulle omfattende angreb vise sig over større
strækninger af alleerne, vil det være et oplagt
"startskud" til total fornyelse.

I tilfælde af en gradvis reduktion i antallet af træer,
vil det være et æstetisk skøn, hvornår det vil være tiden
for totale fornyelser, f. eks. når træantallet er ca. 60
%. Indplantning af nye "erstatningstræer" mellem de gamle
giver et dårligt helhedsindtryk, og rodkonkurrence hæmmer
væksten og giver uensartet udbredelse af rodsystem og
krone senere øget stormfaldsrisiko ). Dertil kommer, at
indplantning af elm i de gamle alleer eller fornyelse af
alleerne med elm vil være en dårlig ide, hvis der fortsat
optræder elmesyge i NV-Europa.

Hvis elmesyge ikke begrunde r en fældning af begge alleer
næsten samtidigt, kan hver alle fornyes med et passende
interval og en god planlægning.

Total fornyelse med ask kunne være et godt valg i Kirke-
gårds Alle, hvor denne letløvede træart ( og i Ribe knapt
så høj som elm ville give mindre massiv skygge i ha-
verne mod nord. I Hundegade Alle kunne enten ask eller
lind være det nye valg, men måske var bøg værd at over-
veje forudsat, at der ikke anvendes vejsalt i alleen; der
står meget flotte bøge her og der i Ribe, bl.a. i til-
knytning til kirkegården."

I brevet af 7. oktober 1999 har driftsleder Aksel Iversen,
Ribe Kommune, blandt andet oplyst, at et enkel t elmetræ er
gået ud på grund af elmesyge, og at flere af træerne nu er så
svækkede af trafik og alderdom, at de udgør en fare for de
omkringliggende huse og den forbipasserende trafik. Kommunen
ansøger derfor om dispensation til at fælde udgåede træer og
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at beskære døde grene.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 29.
oktober 1999. I mødet deltog driftsleder Aksel Iversen og
afdelingsarkitekt Erling Sonne, Ribe kommune, topograf Jørgen
Ellegaard, Ribe amtskommune, og seminarieadjunkt Uffe Es-
kildsen, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Ribe.

Dri ftsleder Aksel Iversen oplyste under mødet, at det mid-
terste elmetræ i det grønne område, hvor Brorsonsvej fletter
ind i Hundegade , og det fjerde sidste elmetræ i Hundegade
alleens vestside er gået ud på grund af elmesyge. Da såvel de
døde træer som deres grene frembyder risiko for nedstyrtning,
er det nødvendigt at fælde træerne. De er fredet ved ken-
delsen om fredning af alletræerne 1. Hundegade og Kirkegård-
salleen, hvorfor fredningsnævnet skal meddele kommunen dis-
pensation til fældningen.

Afdelingsarkitekt Sonne oplyste, at elmetræerne 1. såvel Hun-
degade alleen som Kirkegårdsalleen er ramt af elmesyge. Kom-
munen har fulgt træernes udvikling gennem en årrække. Navn-
lig de senere års tørre somre har medført, at flere og flere
træer i de to alleer er blevet ramt af elmesygen. På et eller
andet tidspunkt vil der, hvis udviklingen fortsætter, være
sket en sådan udtynding af træerne i de to alleer, at alle-
erne praktisk talt vil være ophørt med at eksistere. Alleerne
er imidlertid en del af Ribe bys historie og det visuelle
indtryk af byen. Da kommunen ønsker at bevare alleerne, bør
det allerede nu overvejes, hvad der skal gøres for at sikre
en fornyelse af alleerne. Der kan foretages genplantning ef-
terhånden som døde elmetræer fældes. Det vil imidlertid ef-
terhånden ødelægge indtrykket af alleerne, fordi nogle af
alletræerne vil være gamle træer og andre unge. Det taler
for, at kommunen på et tidspunkt må træffe bestemmelse om at
fælde alle de resterende træer på een gang, uanset om de er
ramt af sygdom eller ej, og fortage genplantning med store
træer, således at træbevoksningen langs Hundegade og Kirke-
gårdsalleen stadig fremstår som alleer. Denne beslutning kan
træffes for eksempel, når 40 % eller 60 % af de oprindelige
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træer er blevet fældet. For en del år siden fældede kommunen
træerne i Dagmargade og erstattede dem med træer, der alle-
rede på plantningstidspunktet havde nået en vis størrelse.
Det er kommunens vurdering, at denne genplantning har været
heldig.

Topograf Jørgen Ellegaard til trådte på amtskommunens vegne,
at fredningsnævnet meddeler kommunen dispensation til at
fælde de to træer, dispensationsansøgningen vedrører. Han
tilføjede, at kommunen allerede på nuværende tidspunkt bør
genoverveje at lade fredningen af alletræerne i Hundegade og
Kirkegårdsalleen afløse af en lokalplan. Kommunen havde disse
overvej eIser i 1995 l forbindelse med den seneste ansøgning
om dispensation til at fælde nogle elmetræer, der var blevet
ramt af elmesygen, men overvej elserne udmunde de ikke i et
forslag tillokalplan fulgt op af en fredningssag gående ud
på at ophæve fredningskendelsen, afsagt den 6. november 1947.

Afdelingsarkitekt Sonne bemærkede hertil, at kommunen ik;ke
vil lade fredningskendelsen afløse af en lokalplan, fordi det
vil indebære, at fredningsnævnet ikke længere har indflydelse
på træerne i de to alleer; kommunen vil i stedet overveje at
rej se en fredningssag for at få kendelsen om fredningen af
alletræerne ajourført, således at kommunen løbende kan fore-
tage den nødvendige pleje af træerne i de to alleer uden at
forelægge plejeforanstaltningerne for fredningsnævnet.

Adjunkt Uffe Eskildsen oplyste, at lokalkomiteen kan tiltræ-
de, at fredningsnævnet meddeler kommunen dispensation til at
fælde de to døde elmetræer. Han kunne ligeledes tiltræde, at
kommunen bør overveje at rejse en ny fredningssag vedrørende
de to alleer, og at en ny fredning af træerne får et indhold
svarende til det, der ville kunne vedtages i form af en 10-
kalplan . Rej sningen og behandl ingen af et fredningsforslag
vil også indebære, at der kommer en offentlig debat om alle-
ernes fremtid.

Topograf Jørgen Ellegaard anførte heroverfor, at plej en af
træerne l de to alleer er kommunens ansvar; det er derfor
også naturligt, at fredningen af træerne afløses af en 10-
kalplan, hvorved kommunen får mulighed for at leve op til sit



- 5 -

ansvar og træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for
at bevare de to alleer, der er en del af billedet af Ribe by.

Afdel ingsarki tekt Erl ing Sonne repl icerede , at kommunen vil
leve op til sit ansvar, men det er kommunens opfattelse, at
det ikke nødvendigvis betyder, at der skal udarbejdes en 10-
kalplan for at få fastlagt, hvorledes kommunen skal forholde
sig med hensyn til renovering af alleerne og plejen af træ-
erne. I forbindelse med overvejelser om alleernes fremtid bør
det undersøges, hvilke træsorter, der skal anvendes til gen-
plantning, om Kirkegårdsalleen skal forlægges mod syd, og
hvilke plej eforanstal tninger der vil være relevante for den
træsort, som vælges til alleerne.

Fredningsnævnet besigtigede i forbindelse med mødet de fre-
dede elmetræer i Hundegade.

Det konstateredes, at det midterste træ på grønningen,
Brorsonsvej fletter ind i Hundegade , det niende træ
østlige trærække, set mod syd, og det fjerdesidste træ
vestlige trærække, set mod nord, er ramt af elmesyge.

hvor-
i den
i den

Fredningsnævnets afgørelse:

Da de tre elmetræer, der er nævnt foran, er ramt af elmesyge
og gået ud, finder fredningsnævnet, at det ikke strider mod
formålet med fredningen af elmetræerne i Hundegade og Kirke-
gårdsalleen at fælde disse træer og i øvrigt at beskære døde
grene; fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50 Ribe Kommune dispensation til at fælde
de tre træer og at beskære døde grene.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddel t de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet , Fre-
deriksborggade 15, 1360 København K, af Ribe kommune, Ribe
amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening ,Skov og na-
turstyreIsen, lokale foreninger og andre, som har væsentlig
interesse i afgørelsen.
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Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen
til Naturklagenævnet.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke
udnyt tes, før sagen er færdigbehandlet og stadfæstet af na-
turklagenævnet.

Fældningen af træerne må derfor ikke ske inden klagefristens
udløb.

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

Fredningsnævnet for Ribe amt,
Esbjerg, den lo. november 1999.
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Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsqade 53

2100 København 0.
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