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FREDNINGSNÆVNET>



Arealets navn Bøgetræ ... 11 ••
SognRingkøbing Købstad Komm. Ringkøbing

•
..

1114 IV ~V

Areal. Fredet Fredningsnævnets kendelse af 21/11 1952.

Form&1 Bibeholdelse af bøgetræ.

•••
Indhold Træet må beskæres efter tilladelse fra

Fredningsnævnet .

Nalr. nr.

Ejer. Privat.

Pdtaleret Fredningsnævnet.

•
Fcnr. 39. J. nr. K 73-113-69.
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R. A. i. 14/1952. SplØ'aam4l om freGiag aS e. baa.tre i
lU.ngub1J1g "07.

j,(endelseafø&&,
d. 21l" 1952.

I det nord ••tlige hjørne af haven, der harer til matr.nr. 4

Ringkøbing købstads b7grunde, som tilhører apoteker Gerd Andersen,
Ringkøbing, vokser et 8to~. oa. 5O-årigt bøgetra, hYie kron. breder
sig ud over 0stergad •• Bogle enkel te af d.ts arena A4r hd OYU' nabo-

\

ejen.d01DlI18n,matr.nr. 68, ligeledes at .R1ngkø"01ngkøbstads bnruøde,

tilhørende væver Ernat Olesen, Ringkøbing.
Ved skrivelae at 14. ~uli 1952 har apoteker Anderøen 'e~

bøgetræet fredet og det hedder heri bl. a., at traet efter haQa op-
fattelse "danner et særdeles emukt og karakter1stisk led i ga4eb11-
ledet", 0& at det ved sin .tørrelse 08 plaoer1D8 er af •• or akøA-
hed sv1rlm1 ng • Danmarka .na'turfredn1ngsforen1na8 B.1qkøbing kom! te
har under 22. ø.m. anbefalet fredningen.

Under 17. oktober 1952 blev der atholdt åatedetorretn1D& under
t11varal1Ag at alle rette vedkommende, herunder Ringkøb1ng b1Z'åd.

~Jeren. a~oteker Andersen, fa8thold~ etn begæring. VæYer
Olesen henstillede, at de grene, der generer udsigten tra de. 87d-
11ge gavlv1ndu8 1 hans ovennævnte ejendom, fjerAe •• Hverken han 81-
lel' b7rddet har llOtlet at indvende mod t'rtu1n1naea.

fredningsnævne" tor A1,ngkøb1ng amtsråd.kreda tand. 4." pA-
gældende bøgetræ fred.n1.ogøv8rd1&1i,idet nævnet gueke kwul. tU8lut-
te atg de 1 akrivellJen at 14. jl.l1id.A. indeholdt., foromtal'. Wl'tal-
el.er, hvorfor den beglilrtefredning vU være at "848 .U telge.t med-

før at naturfredn1llgBlovens ~ 1. Det således fredede "Oage.re akal sted'

ae bevares 1 naturtUstand, dog plbv1ler det Auværende 08 tr..-141B.

eJere at mallr.nr. 4 at R~køb1ac k"butd.a b.ygrund. ve4erl ...trtt at
tJerlle aå4wule 8I"8ll', 4er efter Atlvneta .køa er .U cene tor 'G4a1gtea
tra d.t 87411&:e aavlv1n4ue :l naboejendoll1Jien,matr.Ar. '8 UItCDbt ..
k8bstada b7srunde, l1ge.om 4et påhvller 4& .amme ikke ve. ,.b71&&la.
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eller på anden vis at lægge hindringer i vejen for træets :'
fortsatte vækst. Fældning af træet eller fjernelse af større grene
må og skal naturkigvis finde sted, hvor en undladelse heraf ville ui-
sætte omgivelserne for fare. Forudgående tilladelse af fredningsnævne
skaldog så vidt muligt indhentes. Påtaleret tillægges fredningsnævne
for Ringkøbing amtsrådskreds.

Apoteker Andersen har uden erstatningskrav godkendt den herom~
handlede fredning og tilbudt at udrede de i forbindelse med fredninge
gennemførelse forbundne omkostninger med et beløb af indtil 100 kr.,
hvorfor bestemmes, at nævnte omkostninger udredes af apoteker Anderse
dog at disse, i det omfang de måtte overstige 100 kr., udredes af Rin
købing kommunekasse.

T h i b e s t e m m e s ;
Det i det nordøstlige hjørne i haven til matr.nr. 4 Ringkøbing

købstads bygrunde ved skellet ind til matr.nr. 68 ibidem voksende bøg
træ undergives naturfredning i ovenfor omhandlede indhold.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskre

H. Hichter.

(sir;n. )
S0ren Kjæl'gao'rd.

(s:i.gn. )
J. Da1gaard Knudsen.

(si[';n. )

lJdGkriftens ri,itighed belcr',:ftes.

l"l\l'~l)iTTN(/SNilVjfji~rL' YO,.{ ,LIW~K~ i)JIllG ·\l-!'.L'Sl{ 11)SKI?I~DS,

Holstobro, don 21. novomber 1';)52.
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