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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds.

Aar 1937 den 26. April Kl. 11 afholdt Randers Amts Fred-
ningsnævn Møde paa Mejlgaard paa ~oranledning af ~ofjægermester Juel,
!I1ejlgaard.

Mødt var Formanden Dommer E. Riis, det amtsvalgte Medlem
G.M.Jensen, Væth, det kommunevalgte ffiedlemMejeribestyrer Lyndrup.

Hofjægermester Chr. }<'r.Juel var mødt og paaviste en Gruppe
'l.'ræerstaaende i "Overskoven " matr. Nr. lq af Me j19aard, Glæsborg
Sogn •

Trægruppen bestaar af 2 Bøge og l Eg, ca. 200 Aar gamle,
som i Følge Overleveringer skal være plantede af tre Søskende, hvis
Moder blev henrettet af sin Ægtemand, Herremanden til Mejlgaard,
fordi hun havde staaet i Kærlighedsforhold til en Mand kaldet Chrestel
Skipper, jfr. nærmere "fra Djursland" af Anders Bødker, Hellemann
Nielsens Boghandel 1928. De 3 ~ræer kaldes

"de tre Søskende".
Efter at Nævnet har besigtiget "de 3 Søskende" og er blevet

bekendt med det om dem gaaende Sagn, skønner Nævnet, at Bevarelsen
af Trægruppen er af vwsentlig Detydning for Almenheden.

I Medfør af Lov om Naturfredning af 8. Maj 1917 § 5 fredes
Trægruppen "de 3 Søskende", der skal bevares og opretholdes i deres
naturlige Tilstand, og det om dem liggende Omraade 20 m Nord-Øst-Vest
for dem maa ikke bebygges eller beplantes, saaledes at Udsigten til
dem derved berøves, alt med Forbehold af, at der af Ejeren kan foreta
ges de til Træernes Jlevaring hensigtsmæssige forstmæssige ]'oranstalt-
ninger.

Hofjægermester Chr. Pr. Juel tiltraadte ved sin Underskrift
her i Protokollen Fredningen.

Paataleret med Hensyn til den herved paalagte Servitut til-
lægges Randers Amts Fredningsnævn.

Et Fotografi af "de 3 Søskende" opbevares i Fredningsnævnet
Arkiv.

G.M.Jensen Riis J. Lyndrup
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet fo"r Århus Amt.

Den 1 3 OKT. 1994
Sag nr. 79/93

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående. ansøgning om tilladelse til
fj ernelse/beskæring i trægruppen "De
tre" Søskende" på ejendommen, .matr.
nr. l g Mejlgård Hovedgård, GIesborg,
der er omfattet af fredni~gsdeklara-
tion tinglyst den 29. april 1937.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær og det kommunevalgte med-
lem, Erling Nitschke.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 17. august 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til fjernelse af kronen og en del af stammen på
det udgåede bøgetræ og at egetræet beskæres i nødvendigt om-
fang.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-
turklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

ei-::iCL:1:;li:3tcnetTilladelsenbortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år .
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Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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