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REG. NR. /,,~~ ~4

lleslllUngs·
formular

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsE:
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnot for Handers amt • .b'. So23/50-12.

4a .l!'risenvold
Hgdo, ørum sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderJVdske lands·
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skall 1Il'.
(Rd/»ld .. AI cIo ..... 'konfo'dJ

Købers }
Kreditors bopæl,

Gade og hus nr.;
(bvor Ild. at Rnde.)

AnmelderenlJ nåvn 'og bopæl (kontor);
l!'redningsnævnet for Randers arnts-
rådskreds ved dommer Fog, Mariager.

4014 - 12/8 1952
Stempelf'l'i. Stempel: -- kr. - - øre.

Fredningstilbud

Undertegnede proprietær ChroKrøyer, Ørumgaard pr. Langaa,

ørum

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

af .F'risenvold by.
Hgdo

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4a sogn, at

Arealet beskrives således:

~n strimmel på 20u m dybde langs loddens sydgrænse.

., • ! ...

rrlJdningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplant}!s med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må an~ringes transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. . ;... . • ..J

Jensen & Kleldskov, AIS, København.



,
"I,

},

",
I

I
i
I

I
I,

Iel
l
i

,
'/
"

l'

l

-
For fredningenkræverjeg ingen erstatning,

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. 4a af Frisenvoldhy, {Orum , sogn, dog ilden udgift for mig.
Hgd.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt, O@C
menighedsråd og provstiudvalget

hver for sig.

ørum

p. t. Væl'wu J / 8 19 52, den

Chr .Krøyer.

i "

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud.

bestemmesdet, at tilbudet bkal lyses som servitut på matr. nr. 4a af Frisenvold by,
Hgd.

fdk. l 3/4alb., hvilket matr. nr.orum tdr. 2 skp. Osogn,af hartkorn:

forbindelse med matr. nr.

14
6a

Fredningsnævnetfor Randers amt, den 8 /8 1952

P.n.v.
e.o.

A.Kristensen.
sekr.

Indført i dagbogen for retskreds nr.59 Rougsø herred og en del af

SØnderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den

12' aug.1952.

Lyst. Tingbog Fol: Akt:Skab B nr. 314.

~orud hæfter pantegæld og servitutter.

J. H a n s e n.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Flednings.ævnet fOl
Banden Amt. -7 :SEP. 1955

~
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Bestllllng.-
Formular

t •

D

Afskrift.
REG. NR. /'UAY. % -.::,,1.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

.F.r'edningsnævne t for Handers amt. .p.S. 23/50-12.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)

eller lide sønderjvdske lands.
dele) bd, og bl. j ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn,

2d,2a,4c, Frisenvold
hovedgaard, ørum
sogn.

Akt: Skab ...
(udJyhU. GI dømltl.rtontorøtJ

Købere }:
Kreditors bopæl.

Gade og hus nr.;
(hvor IldlDt fladel)

Anmelderenl5 I\avfl og bopæl (kontor);
o IFredningsnævnet for Randers amtsrads-

kreds ved dommer Fog, Mariager.
4013 - 12/8 1~52.

Stempel: -- kr. -- øre.
Stempelfl'i.

Fredningstilbud

Undertegnede gOdsejer Johan Aage Brask, Kristianslund, ørum

tilbyder herved ~omejer af matr. nr.2d,2a,4c af ]'risenvoldbjIgd.m.v., / sogn, at

lade nedennævnteareal af ovennævntematr. nr. frede.

Arealet beskrivessåledes:

Det areal af ovennævnte matr.nr.e, der ligger inden for en afstand
af 400 'm fra ørum kirkes kors sydØsthjørne.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller be"plantesmed høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer,telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej ops,ettes skure, udsalgssteder,isboder, vogne til beboelse eller opbevaringaf red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendegenstande.
l'

Jeg forbeholdermig dog ret til a t te va.re og ve dligehold e de e xis'terende

alleer ved vejene samt en bevoksning i en tidligere ~ergelgrav på

,li .J

Jensen &: KJelt.lskov, AIS, København.

\lAf" .. ' Ol,
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For fredning~n-kræverjeg ing~ner~tatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredning~tilbupti~glyses på min ejendom matr.

nr. 2d, 2a, 40 afFrisenvold by,
Hgd.

Påtaleberettigeti h.mhold til foranståendeer fredningsnævnetfor Randers amt, ~
menighedsråd og Støvring-Galten perreders provstiudvalg

hver for sig.

ørum 'sogn, dog uden udgift for mig.

ørti..m

~:
t
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P.t. Værum ,den 5 / 8 19 52
Aage Brask.

J .- J . ;.

, . " (

f,
~~I

r·
~.
t,
I

.'

I l) e

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut ph mah. nr. 2d,'2a, 40 af Fris-envold~ Hgd. b,

ørum sogn,af hartkorn: 24 tdr. 7 skp. 3 fdk. 2-ii alb., hvilketmatr. nr.2a
44 Jebjerg

forbindelse med matr. nr. 40 m. 1'1. ibd7udgør ct landbrug. ØI1xkildeltec~scilJdJæglråt

Fredning;nævnetfor Randers amt, den 8/8 19 52 .
P.n.v.

e.o.

A.Kris"Lensen
sekr.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Hougsø Aerred og en del af

8ønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder

den 12'aug.1952.
Lyst. '.ringbog .l!'ol: Akt:Skab A nr. 516.

- I. U

Forud hæfter pantegæld og servitutter.

J .Hansen.

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighed uekræftes •

.fredningsnævnet tor
Randerll Alllt.

- 7 :SEP. \955
~
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01892.08

Dispensationer i perioden: 11-07-2005
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Fredningsnævnet for Arhus A~t-~'~'-~-...
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

ørum menighedsråd
vI Carsten Reggelsen
Anneksvej 5
8870 Langå

Tlf. 86 122077
Fax 86 197191
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 400 I
CVR 11 98 62 93
Den 11. juli 2005

• Vedrørende journal nr. 11.01.2005-29 Ansøgning om tilladelse til bevarelse af beplantning ved
Ørum Kirke.

Arhus Amt har den 6. april 2005 modtaget en ansøgning fra ørum menighedsråd vI formand
Carsten Reggelsen, Anneksvej 5,8870 Langå, om efterfølgende tilladelse til en
hvidtjørnsbeplantning på ejendommen matr. nr. 2 a Frisenvold, ørum, wniddelbart vest for
ørum Kirkes vestlige dige.

Iansøgningen anføres, at menighedsrådet i 1999 og 2000 fik fældet en række syge elmetræer på
ydersiden af kirkens vestlige dige, og erstattet disse med ask og ahorn.
For at skabe underlæ til ask- og ahorntræerne blev der i december 2004 etableret to rækker hvidtjørn
umidddelbart vest for træerne.
Menighedsrådet er efterfølgende blevet opmærksom på, at hvidtjørnene muligvis er
omfattet af den eksisterende fredning på stedet.

Fredningen
Amtet anfører, at området er omfattet af "Fredningstilbud" af 8. august 1952, lyst som servitut på
ejendommen den 12. august 1952.
Det anføres heri:
"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der
heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå
ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign.
skønhedsforstyrrende genstande."

Det er Århus Amt' s vurdering, at de to rækker hvidtjørn er omfattet af ovennævnte fredning.
Fredningen skal netop hindre etablering af træer, der hvor hvidtjørnene er plantet.
Da hvidtjørnene allerede er plantet, anbefaler amtet Fredningsnævnet at give en efterfølgende,
midlertidig dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

mailto:post@aarhus.byret.dk
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~I I løbet af 5 år vil hvidtjørnene efter amtets vurdering have givet læ til ask og ahorn, og amtet finder, at
hvidtjørnene derefter bør fjernes.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnets afgørelse træffes af formanden alene.
Det må lægges til grund, at arealet er omfattet af den anførte fredningsaftale, hvorfor beplantning
kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
Da der efter det oplyste er tale om plantning af træer som erstatning for ældre, syge træer, har nævnet
ingen indvending mod plantningen af ask og ahorn.
Da det må lægges til grund, at læbælte er af væsentlig betydning for de opvoksende træer i de første år,
finder nævnet, at der, som indstillet af Århus Amt, Natur & Miljø, bør meddeles dispensation for en
kortere årrække til bevarelse af læbæltet.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. I tilladelse til, at
hvidtjørnebeplantningen bevares indtil udgangen af år 2009, på hvilket tidspunkt menighedsrådet skal
sørge for fjernelse af denne beplantning .• Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle I, 8270 Højbjerg Uoumalnr. 8-70-51-8-717-1-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



