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Lokalitet:

Sogn

Fyns amt. 21l0.00

2 kastanietræer ved posthuset i Ringe

Ringe

Ringe Reg. nr.: 473-08-01

Ejer

'eal

Fredet

Formål

Indhold

120

Offentlig

Overenskomst 10/2-1954

Bevaring af kastanietræer.

De 2 træer, der står foran posthuset i 'Ringe, fredes, således at
de ikke må fældes, tophugges eller undergraves eller på anden
måde beskadiges. Dog kan beskæring, som kun er almindelig ved-
ligeholdelse, foretages.-
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REG. NR. -t//<.>

UDSKRIF!r

af

Fredningøprotokollen for Svendborg amtsrAdskreds.

11' 1954 den lo. februar holdt nævnei aøde 1 Ringe i anledning at sa-
gen.

•

3/1954. Spørgsmål om fredning af nogle ka-
stanietræ,r vød Ringe posthus.

Formanden, dommer Keiser - Nielsen, det amtsvalgte medlem, 8dr. Keil-
glrd og det eognevalgte medlem fru Margrethe Hansen, Ri;a.ge,var mødt.

For sognerådet mødte sognerådsformanden oS gdr. Svend Hansen.
For Danmarks Naturtredningsforening ~0dte redak~ø~ Tolderlund - Han-

sen.
For amtørldet mødte ingen.
Postmester Damsted var mødt.
Stationsforstander Hans P. Jensen var mødt.
Bankdirektør Gunnar Nielsen var mødt.
Fabrikant Klausen øen. var mødt.
Der fremlagdes •

F. Skrivelse af 5/2 1954 fra Ringe sogneråd.
Der forhandledes påny om sagen.
SognerAdsformand Hansen henholdt sig til den fremlagt. m.ddelelse

om sOF.rAdets vedtagelse, hvorefter sognerAdet bil gi .ed til, at de ,
træer foran posthuset fredes, medens de 2 træer .raeet etatioDllbygnin-
gen d fælde. af sognerAdet.

Redaktflr Tolderlund - Hansen erklærede pi IlatutredrliDsskoJllittenø
Ol DaDJll8,rkBaturtredJ1inøfortn1nge v.gl18, at 4. under forudaætn1ns at en
overønakomstimmee1. ordning at ep"rgsmAlet 11seled •• kan al med til, at
kun 4. , træer fredee.
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Der blev herefter indgAet sAlydende

FREDNINGSOVERENSKOMST--~-----------~---~-----~----------------
mellem Ringe eogner!d og fredningsnævnet.

De , træer der etlr foran posthuset i Ringe fredes, således at de ikke
må fældes, tophugges eller undergraves eller pi anden mAde beskadiges
uden fredningsnævnets samtykke.

Beskæring som kun er almindelig vedligeholdelse kan foretages af sog-
nerådet.

De 2 træer, der vokser nærmest jernbanestationen kan af sognerådet fæl
dee, hvis dette anser det nødvendigt.

Tinglysning at overenskomsten foretageø øl vidt muligt ved frednings-
nævnetø foranstaltning.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Svendborg amtlrldskrede.
For fredningsnævnet

Keiser- Nielsen, Margrethe Hansen
A. Kellgård.

Mødet hævet.
Keiser - Nielsen. Margrethe Hansen.

På sognerådets vegne.
H. P. Haneen

A. Ke1lglrd.

Udskrlftene rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds den ll. marts 1954.
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Udukrltt

a t

p r o t o k Q l l e n t o ~ t r e d n 1 D B u n w v n a t

t o ]l'

~ven4ibors ADltøråc1økre4u

Ar 1954 den 15. 3anuar tOl"etCl~nlIJM'JAt't bøk1ll'ldt ut fo:nuaruleu alene

sagen:

3/1954 Dpøriuma1 ODl ~edniDø at 5 kaøtanj.t~ur
vuu ~uthuu.t 1 ~ ••

])8):' fl'umlattCluø:

A) skrivelse låt 14. ~M.nuar 1954 fru Dazw1uk.. Haturtl'ltdnlngstorerung.

]j) klage tra bril.Ond4l1rtlktørGunnar t~iQllte-ll. lt1llge.

1"orlUllndonbe~k.cl •• a_ der tru toraaanden tor 14..'urtredn1rAP koUl1-

ttien i 1.~1nge. radu.ktør To:Lc1erlundHunlitotn 'Val' cJedci.111. at elur el' ..n Udl'tW-

ue 1 #lung i JUnge b)' ulla~totnd8 bevariug uf tl'mØl'11. på hvilken tuX"tiløbig

det vil 1.:,48 tmldn1:t.l8f1111.t tl"8ilerne tO,J'ugå i en ær fremtid.

PeA"CltLl~fSdel:j i lumho14 til nu'tur1'rttdnlngtjlovønø i 9 stk. 2 uåtlbJl

I
I

el

, o r I l • b 1 I i I D i I & I I:
Dli del' tr~ D~~':lark.NatUJ'trednill&utOren1na er fremsat IiIlII'nCHlnlna

om tr(#d.n.111p~as 1 )~Gnholdt11 naturtrednlJ1gøloVllJl I 1 _cl h.n~I)'l1 t11

5 k.ut~lj.trwer v.u den "1op~ørte po~tb/8ntnø 1 RAn... hvl1ke\ utøttøe
n

at eD del beboel'I) $o Hinse. 011 du cløt ettør de' tor' torw"'en opl)'lIt.

er 1Ju11at, til' do~nem4.' oBlik.. t~41rne talde. l ... tr4lllt14

..J!..!. ,. t ! !l M , Øi

~i tj/~14nlnc i:l.f trlllJen19 tureløb1a ut1l1eø 1 bero, ln4tll tredn1I1l~'llllød.

DW-S(lll 81' "tboldll.
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Ar 195~ den 25. januar holdt nævnet møde på æ~~iRsa i anledning af

sagen:
3/1954. Spørgsmål om fredning af 5 kastani'

træer i Ringe.
Formanden og det amtsvalgte medlem ~rtr.A. Keilg~rd, var mødt. Det

kommunevalgte medlem, fru Margrethe Hansen, Ringe, var mødt.
Der fremlagdes :

A. Skrivelse fra Danmarks NaturfredningsfoEening. lag
'l B. n "branddirektør Gunner Nte1gen, Ringe. (tidli~ere fre!

c. n "redakt~r p. Tolderlund - Hansen.
D. Konvolut med ~ stk. foto~rafier.

E. Forskellige avisudklip.
For sogner&det mødte sognerbdsformanden og ~dr. Svend Hans,en som for-

mand for vejudvalget.
Formanden for naturfredningskomiteen i Ringe, redaktør Tolderlund -

'ansen, rlinge,var mødt for Darunarks Naturfredningsforening.
For amtsrbdet var ingen mødt.
Postmester Damsted, Ringe, var mødt.
Statæonsforstander Hans P. Jensen, var mødt.
BaæIlddirektør Gunnar Hiels:en, Ringe, var mødt.
Fabrikant Klausen, Ringe, var mødt.
De mødende redegjorde for Deres respektive standpunkter i sagen.
Der var enighed om, at det træ, der vokser nærmest ved stationen står

i vejen for trafikken til og fra parkeringspladsen, og at det bør fældes.
De for sogner~det mødende bemærkede, at det af trafikmæmsige grunde

ville være ønskeligt i alt fald også at fjerne det n~ste træ i rækken hen
'od posthuset.

~e for komiteen m~dende bemærker, at de ikke kan se betimeligheden i
at fælde det f.ierde trg!.

løvrigt er der enil~hed om, at det a f skønhedsmæssige grunde ville være
0nsl{eligt at bevare de 4 træer, rIervokser nærmest posthuset.

De for sognerådet m3iende lover at roreta~B lægge sognerådet de he-
tragtninger, der~er gjort g~ldende med hensyn til bevarelsen af det 4de tre
Der er berammet sognerbdsmøde til den 4. februar d. ~.

Redakt0r Tolderlund - Hans en bemærkede, at han, da han skal forhandlE
med komiteen ikke kan frafalde fredninp,sbegæringen uden forhandling med

denne angående spørgsmålet om det 4de træ.
Sagen udsat tIDIonsdag den lo. februar 1954 kl. ll.
Mødet hævet.

Svend Hansen. H. P. Hansen. Damsted. H. l. Jensen.
P. Tolderlund - Hansen. Keiser - Nielsen. A. Keilgård.sen.

Gunnar Hie]
Margrethe

Hansen.
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FYNS AMTS ~YDLlGE nn.DNr~GSKREDS l.J.'j C'Ti I 5700 SYENDBORG, åen 9 1982
• /v taoet l tr -, 'I

eo il. it;?SSty..'e; t-o •

_ . lJournal oc .. Fra. 148/1982
7 SEP. 198.'

Ymn har d.d. tilskrevet Ringe kommune, teknisk forvaltning,

t RE i)~ I~GS~Æ\"""N ET
FOR

REG. NR. ~ II ()

5750 Ringe, således:

"
.fl"'~6.ui.ug~D.\3N!let, at poatm&Steren i Ringe til kom'iIDmenhar oplyst,
at 2 k~staaie~~æer ud for Binge posth\~ fredet ved fre~ingsove=-...
eI'~koitStat lo. februar 1954 må frygtes 9.t udgøre en fare for omei-
velserne. -

S~en har herefter al tradnings~et ~et beh~Ddlet som
en ansøgning cm dispensation i medfør at naturfredningslovens §
}4 fra den nævnte tredni~overenskomst.

Under sagen 'er det oplyst, at træerne stAr på en fortovs-
gru,Dd, der ti1h.C1irerRinge kommune, det nordligste på hjørnet at
;ernbanegade og 8tationavej. det sydligste på Stationavej ud for
posthusets trappe.

Vedrørende det sydligste træ har Fyns Amtskommune, .f'rednings-
afdelingen, 1 en skrivelse ar 14. juli 1982 meddelt nævnet, at der
ikke foreligger umiddelbar fare for, at træet vil vælte, men at
træet er så beskadiget, at det må antages at ville gå ud i løbet
af 5-10 år. Under !redIlingsnærnets møde den 31. augu..st1982 blev
konstateret, at træet bærer sammenrullede delvist visne blade og
er udgået i toppen, og det blev oplyst,at skovrider Poulsen, som
repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, at træet aldrig
bliver grønt igen. Danmarks Naturfredningsforenings ø~ige repræ-
sentanter indstillede, at fældning ar træet tillades på betingelse
af, at der placeres et andet kastanietræ enten samme sted eller mest
E'..obefale1sesværdigten smule sydligere, sådan at træet ikke kommer
til at stå lige ud for trappen.

Kom.mu..o.eingemør Jens Olesen. Ringe kommune, oplyste, at i
stedet for ny plantning, vil et forholdsvis nyplantet kastanietræ.
der for tiden stAr midt mellem de to fredede træer, muligvis kunne
flyttes,

Vedrørende det nordligste tDæ blev det konstateret, at træet
er sundt, og at træet ikke forekommer at udgøre en fare for omgivel-
serne. AI pos tmester Petersen, Ringe posthus, blev det oplyst" at
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~~~~t dog h~r volåt g~De ~~rvad. at n~d!~~da~deg~ene i g~ntegne
tjlf~l~abÆ~ be~~~dig~t ~eonbelys~en pi po~thu~ets tag.

F~~~~~i~S~li~~et ~Gddel$r !or8nladiget at !ob~tående oplys-
ninger dj.SP~7.lE ation i madtør at natur!redningslov9IlS § 34 til fæld-
Ilj~g a.t dat 8y'(~.ligata tr-28 på betingelse d. at et ~Ddet kast~J:l.ietræ
flJ~tas til, eller pl~t~s, ~~t&n på ~~v&e aC$d eller ud til siden
for posthu,seta tX"'tppe en ~.l'11'..uesyd.li~X"a.

FrednilO.gsnævnet!lndar deri/1!odikke på gl'und1.agaf det oplyste
anledD.ing til i medt~r a! ~te beateID~~lse at ændre besteo~elserne
om fredning for så vidt angår det nordligste træ. Op~ksombeden hen-
ledes herved pA, at d.et i !redningsoJ'v&I'"anskomsten af lo. feb.l'U.ar
1954 er bestemt, at bgekalring. som kun ar almindelig vedligeholdeJ.iie
kan foretages af sognerådet (kommunen).

Na.~et har underrettet Ringe Posthus, Pyns æntakommunes !red-
ningsafdeling m.fl., der inden 4 uger kan in~bringe nævnets arge-
relse for Overfredningsnævnet, om foranstående.

Tilla.delsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefri-
sten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens § 58 stk. 6. II hvilket herved

meddeles ~..",.....~~~.~ R~--
t ~ -o- --:- ....~ ~ -.p.. _

·3ul. Pau1sen
formand

Fredningsstyrelsen



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, 
Lolland og Falster

v/dommer Anders Martin Jensen
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf.: 99685200
Mail:    

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk

Den 18. november 2019 

FN-SSJ-17-2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af et drivhus på 
ejendommen matr.nr. 11c, Bursø By, Bursø – Hestehavevej 9, 4930 Ma-
ribo.

Lolland Kommune har den 4. juli 2019 videresendt en ansøgning fra Henrik 
Børge Høegh, der ejer ovennævnte ejendom, om tilladelse til etablering af et 
28,1 m2 stort drivhus på ejendommen. Det ansøgte drivhus’ dimensioner og 
placering, herunder i forhold til eksisterende bebyggelse, på ejendommen 
fremgår af nedenstående skitser.

Det fremgår af ansøgningen, at drivhuset skal placeres i ”fodaftrykket” efter 
et tidligere udhus.

Drivhuset ligger i zone II (”åben skravering”) inden for fredningen af area-
ler omkring Maribosøerne, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 13. marts 
1957. Fredningens formål (zone II) er blandt andet, at opretholde den frie 
udsigt over søområdet fra de tilstødende veje. For zone II gælder, at ”Af 
hensyn til udsigten fra de tilstødende veje må på disse arealer uden fred-



ningsnævnets tilladelse ikke anbringes udsigtsspærrende hegn eller beplant-
ning, ej heller bebyggelser, udover hvad der er nødvendigt for den land-
brugs- og skovbrugsmæssige udnyttelse af de nu existerende ejendomme”.

Miljøstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft bemærknin-
ger til det ansøgte. Lolland Kommune har tiltrådt ansøgning og oplyst, at det 
er vurderingen, at det ansøgte drivhus på grund af placeringen, størrelsen og 
tilknytningen til eksisterende bebyggelse ikke kræver landzonetilladelse. 
Det er Lolland Kommunes vurdering, at drivhuset på grund af størrelsen og 
placeringen i forbindelse med allerede eksisterende bebyggelse ikke vil på-
virke landskabets særlige natur-, kulturarvs- og landskabsværdier, herunder 
udsigten over Søndersø. Det er Miljøstyrelsens og Lolland Kommunes vur-
dering, at drivhuset ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området eller Fuglebeskyttelsesområde 87 og Habitatområde 156, hvor ejen-
dommen ligger. 

Fredningsnævnet (formanden) finder efter det anførte om drivhusets place-
ring i forbindelse med eksisterende bebyggelse uden udsigtsgener i forhold 
til søen, at opførelsen af drivhuset ikke strider mod fredningens formål. 
Fredningsnævnet meddeler derfor tilladelse til opførelse af sommerhuset.

Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigtigel-
se og møde.

Med venlig hilsen

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, 
Møn, Lolland og Falster

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og

http://www.naevneneshus.dk/


 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-
sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby-
ret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring.

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 18. november 2019. 

Anders Martin Jensen
Formand

Udskrift er sendt til:

Henrik Børge Høegh (hehoe@lolland.dk)
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, 
Lolland Kommune

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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