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Fredning i Fyns amt. 5"'700. ae>
Lokalitet: Kastaniealle ' ved Fuglegård

el Kommune: Ringe
Sogn :Ringe Reo. nr.: 473-08-02

Ejer : Privat

IAreal

Fredet : FIJ 14/2-1973

Formål :Bevaring af alle.

Indhold : Alleen, bestående af 31 kastanietræer, mu ikl-:efip.ldes,topsl:-ærf:s,
grenkappes elJer udsættes for en behandline, der kan føre til
deres ødel~g~else. Det §kal være ejeren tilla~t at lavthæneende
grene eventuel t beskmre s i et sudant omfAng, at hø-, }1FJ 1.1- oz.
kornlæs kan passere alleen, og almindelig træpJeje udøven.
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I{'1.tr. nr. ,'J-c, j-c, -=)-(1, 3-f op.; 11-'1

Naturfredni~~~RE jf;?~

/*1-}JKe1lerup hy Rin~8 sOBn

FREDNI~KjSNI':VNr:r FOH
'I

\nJnelder:
SYDLIGE Ff1EDNiNGSKREDS
EC:EN::,EVEJ 1:5, S\:EI'IUUiJl:G

FT'S. )02/19'12
},r 1973. den J.lI. december af:::J'3.gdesi.
FrednLnr:: 1.f K-':l.sl;t-1TI,i0'111e Ilt· rl1atr. [:1'.

~-c K011~run by, Rin~e so~n

K E N D 1~ J, :; ~

•
som vil f01'8 t:i 1. d8re~3 ødel0-r;vel~)e. Frodninr"c'Jl er til trtidt 'Jf e;ien-

e rclseD f af' ~~:in~;(' kon'Jllune,~-3omi sl,,('lvelf38 o. r 5. april 1<:)73 1'1'1.1' ulH~l.lt,
e '1C m'1n jntl';l; h.'3r'lt erindrA mod J'r'ecln in[:'?n , af'; med Ii'eecln.Lnr-;sp1anud-

v'l.lbet [oe Fyn, som don 23. f\;bruJ.l'1.~!,?) blan<lt '-1.nllc:t h'lr udtq1t

m~ betrQct28 som en forrin~else i lQndnkabelig henseende, såfremt

811e~n fjernes •...•.•....•
Udv.'1.1getfinder de t tvivlsomt, om der er neJ.t tils trækJ.wlig anledning

til at sikre den p6gæ1dende 8.11~ ved frednine.;skendelse •••••••••• "
Hævnet h3.r afholdt bes:Lgtje;else og møde med de interesserede

den 15. maj 1973, ved hvilken 1ejlich0d lodGc:jer(:;n V8.r til stede, ar.;

e Drwmg d~~, Noturfredninc;s.forening, Rinp;(') kommun:·1.1bestyrelse, oG F.rod-



tl_L1l ",,lJl'{llUl\T'J.'L[,,,I- '7"n ) ,',",)"" ",.-,Jl-r", -j''''' "-'IC -"("1 '-'l"kl' r',rir>
I.. ) I ~ v) l.J , - ...." J t ~ ~ l ! " • J C .. I •• \". _ _ ~ ..... ' ') ." "lr

Lv. J J ,,' r']l. lc~ ," l' "1''-' 'i
~) '" . ,; "-. ) ,~ -' ~ ~. "dont., O"]f' ."" 1~ • _ ();

p'['r:'n" m", t i" (,\"'(",(' ',"if'I'('!"'", ~ \. I J ~ l. r) -" ~ l .) •

O, 1J'['1' r'l" "'-) n- I) ,",l ~ ~ ._ \ ) \.. J I ,

• " 'iLJ I (..-J l~'
, , ,

, ,o' I' J 'l '1" l ' --l f '1" " b r, -I l' f" V'-' I~ I •:> lo l l" Ll. ,_l \. \ ,,~ I.. _.. ( J.. ,

r), I: :JL]ppn vil v'pr,o:; ,tL; fCEdrj ioWIlJ b(~l~~)..:J't med 11(:(1 ~Lll'Jrlnl'" :{t fT"~)l-1.nlll-
jkke

[,!;{:.:n/;'k'll V',l're tD, ll.illdc:" I'UL', :}"[: l :j,Vlo,ll:'~f.1i-.:enb ~':J'(m(-l ever~!~uoJ t; Q,,;sk-p-ee

Den 200 In l8.PCo ku;tanjeo."lJe pil. ejendommen matr. nr. 2-c,

I
-'e UdSCf:tteij for en beh'l.ndlinr;, (ler k,qn føre til noras ,:"delæcc?lse. nen

til enhver tid vlf'relJCle ejer 8.f c,jendornn~en forplie;t;Gr.' sie; til nt

eftel'plo.nt8 udc;tl(;de:: l;ri1.:er med h(-~~j.'3tere, sc"lled,eG ,'J.t det nuvll'I'ende
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Afgørelse af 25. september 2015 
 

 
Ansøgning om dispensation til fældning og genplantning af fredet kastanjeallé på Volstrupvej 5, Ringe 
 
Ejerne af ejendommen Volstrupvej 5, 5750 Ringe har sendt en ansøgning om dispensation til fældning og 
genplantning af en fredet Kastanje-allé på ejendommen matr.nr. 2c Kellerup By, Ringe. Ansøgningen er 
sendt via Faaborg-Midtfyn Kommune og modtaget den 15. december 2014. 
 
Sagsfremstilling 
 
Kommunen har støttet ansøgningen om fældning af de 31 træer og genplantning, som foreslået af ejerne. 
Kommunen anfører, at ”det fremgår af fredningen, at alléen er fredet af hensyn til sin landskabelige værdi, 
og fordi alléens bevarelse kan være med til at afbøde landskabseffekten af bygningen af fængselskompleks i 
nærheden.” 
 
Ejerne har ønsket at genplante med en afstand af 7 meter mellem rækkerne, mod de nuværende 2 meter, 
”da alléen nu er så smal, at den ikke tillader almindelig kørsel, og man har måttet anlægge et parallelt spor 
uden for alléen.” 
 
Ejerne har overfor Faaborg-Midtfyns Kommune oplyst, at han ønsker at genplante alléen med avnbøg.  
Ansøgningen er vedlagt en erklæring om træernes tilstand fra skovfoged Stefan Petersen, der efter en 
besigtigelse den 9. oktober 2014 beskriver, at nogle af træerne var svært beskadigede som følge af 
bakteriekræft på Heste Kastanje, ligesom der er skader på træerne efter storm og svampeangreb. Han 
oplyser, at det første træ i alléen mod Volstrupvej er meget stærkt svækket og angrebet af svampe, og at 
træet af trafiksikkerhedsmæssige hensyn bør fjernes snarest.  
 
Skovfogeden angiver i sin konklusion, at  
”Allerede nu lider mange af træerne al alléen af lidelser, som erfaringer viser, er fatal for arten.  
Løbende hen over den kommende nære årrække, må det derfor forventes at størstedelen af træerne i alléen 
viser så tydelig sygdomstegn og stærke svækkelsestegn, at de af sikkerhedshensyn successivt bør fjernes.  
Af landskabsæstetiske hensyn bør hele alléen fjernes samtidig og en ny, bestående af en anden art end 
Heste Kastanje, etableres. ” 
 
Biolog Esben Fjerderholt har udarbejdet rapport af 2. juni 2015 efter at have foretaget en 
flagermusundersøgelse af træerne. Han anbefaler følgende: 
 

Tinghusgade 43 
5700 Svendborg 
Tlf. 62172007 
 
fyn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
J.nr. FN-FYN-56-2014 
Dato: 27. september 2015 



 

 

”Med udgangspunkt i ovenstående resultater anbefales det at træerne fældes i perioden 1. september til 31. 
oktober, jf. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med 
vildt og pleje af tilskadekommet vildt.” 
 
Fredningen 
 
Alléen er fredet ved Fredningsnævnskendelse af 14.2.1973, der bestemmer, at alléen bestående af 31 
kastanjetræer ikke må fældes m.v., og at den til enhver tid værende ejer af ejendommen forpligter sig til at 
efterplante udgåede træer med hejstere, således at det nuværende landskabsbillede opretholdes.  
 
Høringer 
 
Faaborg-Midtfyn kommune ”vurderer, at en samlet udskiftning af træerne i alléen vil sikre, at alléen også 
fremover vil fremstå harmonisk med ensaldrende træer af samme træsort. Kommunen finder, at alléens 
landskabsværdi, herunder dens skærmende virkning for det tilstødende fængselskompleks ikke forringes ved 
at afstanden mellem rækkerne øges fra den nuværende ca. 2 meter til ca. 7 meter.” Kommunen anbefaler 
det ansøgte.  
 
Naturstyrelsen har i udtalelse af 23. september 2015 blandt andet udtalt, at Naturstyrelsen Fyn har oplyst, 
at fældning af træerne i perioden september og oktober ikke kræver behandling i forhold til 
artsfredningsbekendtgørelsen. Det ansøgte vil endvidere efter Naturstyrelsens vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatsdirektivets bilag IV.  
 
Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn har efter en besigtigelse på stedet udtalt, at de finder 
det helt relevant, at alléen fældes for en sikkerheds skyld, og at det sker med henblik på genplantning.  
 
Sagen er af fredningsnævnet behandlet på et telefonmøde. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Under hensyn til mange af træernes dårlige tilstand, og skovfogedens angivelse af, at det må forventes, at 
sygdommen også spredes til raske træer, og da alléens landskabelige værdi bedst bevares ved en samlet 
genplantning af ensartede træer, har et enigt fredningsnævn besluttet, at dispensationsansøgningen under 
disse omstændigheder ikke strider mod fredningens formål, såfremt der sker genplantning af alléen med 
træer, der kan sikre bevarelsen af den landskabelige værdi af alléen.. 
 
Under hensyn til det af Naturstyrelsen anførte, er betingelserne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3 
opfyldt, såfremt fældningen foregår i perioden 1. september til 31. oktober.  
 
Fredningsnævnet meddeler således dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til 
fældning af alléens 31 kastanjetræer. Dispensationen meddeles på vilkår: 
 

• fældningen sker i perioden fra den 1. september til 31. oktober 
• alléen genplantes med avnbøgetræer indenfor en periode på 3 år fra denne afgørelse 

Fredningsnævnet har ingen indvendinger mod, at alléen genplantes med en afstand på 7 meter mellem 
rækkerne.  
 
Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3 indbringes for Natur- og 
Miljøklagenævnet af de der er nævnt som klageberettigede i naturbeskyttelseslovens § 86. Klagen skal 
indgives via klageportalen på www.nmkn.dk .  



 

 

  
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt de klageberettigede. Tilladelsen må ikke udnyttes 
før klagefristen er udløbet, idet rettidig klage efter naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 5 har opsættende 
virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Anni Højmark 
formand 
 


	Forside
	Fredningsnævnet 14-12-1973
	Dispensationer 2015



