
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forllandlincsprotoltollen for Fredniu[;sn:cvnat for Aarhus Amtsraadslcre,ls.

af

Natr. Nr. la m.fl. Anmelderens Navn og Bop~

Civildommer UnlJJBck1m-seMoesgaard Hovedgaard

Maarslet Soen Aarhus.

D e k l u r u t i o n .

Undertegnede Godsejerinde, Enkefru Bothilde Dahl, paal~8ger

herved den mi8 tilhørende Ejendom MoesL;aard Hovedg[wrd i I\Iaarslet

Sogn Fredning af følgende Lokaliteter:

l) Jteng<:..rdeL lants Skoven ved "Havvejen" fra "Kongestien" til

Skovleddet - vaa veelh~ftede Kort over Terrain af Uoessaard Ho-

vedgaard og S~ecialplan, m~rket A - B beli8~ende paa.Matr. Nr.

la Uoes~uard Hoved~nurel.

2) De 2 Stellc,'xrder Ust at Ve::.t J'or Vejen fra gaOlmel "Moesgd&rcl Bro"

over Giber Au op mod Bisvehuset - paa Kortene m~rket C - D, be-

liggende paa l1"tr. Nr. ld og 2c r,'Ioes:..:aard Hovedgaard.

3) Hele Haveuiget fra Fløjb~rgningen op til elen 'lille Havelaage paa

Møllevejen - paa Kortene m~rket E - F, beliggende paa Matr. Nr.

la tloes:..:uard Hovedgaard.

4) Af Aaene SLen, Stykket fra Aaens Bøjning udfor "Kongestien" og til

den furste ny Bro ud for };ne:m - paa Kortene m~rket G - II, be-

liL;:..;er:de paa VIntr. r-I}'. la 0C lf !'.LJes~uard Hovedeuard.

5) De stor8 Sulvpopler l.laa e:.;wm.lel1u11l1evej S:,rd for Alleen fra "de rø-

de Huse" til det .f(jr~te rIurkhegn, der skiller "Sandhøjmarken" fra

"Vester B~k" - paa Kortet mwrket I - J, beliggende paa Matr. Nr.

2a ~oes~aard Hoved~aard.

De s&uledes betegnede Sten~<:t-rder, Sten og Trwer, skal heref-

ter v:J.'re undergivet fuldst~nuig ]'redning, saaledes a t Stengtx:rderne

eller StenerIe inc:ensinde 1I1UU fjernes dller beskadiges, men skal be-

vare~ i de:ces nuvt...rende Skikkelse p1:.t8 Gel'es nuv:;..rende Pladser.B
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Tr>.::.erne:1aa ikke j'",ldesog kun bes}:l;t;resi det Omfang, det er
fornødent .for at bevare dem, eller for de tilstødende f1ar]:ers
Drift eller for F:crdslen fra Vejen, og da kun efter indhentet
Tilladelse fra Naturfredningsn~vnet for Aarhus Amt. Ingen af
de fredede Sten~~rder, Sten eller Tr_er maa
eller paa nogen MaHde, for Eks. veJ for n~r
Gravning, Odel~e~else af Bark~n Tr~erne, eller paa anden
Maade uds:lJtteG for en }~el1i:.l.NJlir.g,der kan medføre deres 0de-

MoesgBi:.I.rd,den 17. Juli 1943.

N:..:rv--.,re.nde})ek1brution vil v>:...re3t tin2,lJTse paa.tbtT. . '..

Nin,:3Herred, men Pl'ioritet forud for al Gæld.
Nr. lCi, ld, lf, 2a Os 2c r.roes~t..ardHoved<.;uard, r1~larslet SOGn,

Puutalerettan tilkommer den til enhver Tid v~rende
E,er af lioes~~ard Hovedgaurd, Naturfredningsn~vnet for Aarhu~
Awt oe DCillllHolrksNaturfrednintjsforening.

Bothill1e DCihl
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REG. NR. 3U

11$;
Forhandlin,:3sprotokollen for }'reelninGGn'~vnetfor Aarhus Arntsrahc1skrf::<lE:.

af

K e n d e l s e

afsagt <len l. Februar 1932

EjerinLlen <::tf Ivloes,jJanll"ru Bo thilde Dahl har anmodet Nd..v-
net om at trb.:ffeBestem jolse oln:b'redrlilleaf forskellige Alleer ved

a. Alleen fro. Arntsla',devejen til H()jballelund (Kommunevej Nr. 14)

b. i\.lleenfra Samshuset til Skovfo3edhuset (Kol.1munevejNr. 16)

c. Alleen paa ~tr~kningen fra Indkørslen til Moesgaard til 8kov-
møllebroen (Kommunevej Nr. 17)

IIolfe Brklwring fra k~l. Skovrider Poul Lorentzen, Mos-
skov~aard pr. 3kj orpinc, be staar Alleerne af forskellige Tnturter
(Lind, Ask, EC, Poppel oS 'rjorn). Bortset fra Poppeltrtterlle skulde
hlleerne h~ve en lans Levetid for siS.

Bf ter Jet forelie:..\endemaa de t antages, at Alleerne i sin
Tid er plantet oG gennem Tiderne vedligeholdt af Moesgaards Ejere,
ligesom det er ubestridt, at Vejene, pua eller lanes hvilke Tr~erne
staar, nu er optaget som sognekommunale Veje.

Naarslet Sogneraad har ikJ.;:eønsket, at Alleerne fredes.
Grunden hertil er ikke den, at Sogneraadet paatænker nogen Fæld-
nind af Tr~erne, uen det ønsker at v~re frit stillet, hvis Udvidel-.
se eller Por~ndring ~f Veje~e nødvendiggør en saadan Foranstaltnin~~

Bf ter den stedfunnne 13esigti~else finder Ne.vnet, at dE:n
under a) n;."vnteAlle pas Strwknin8en fra Amtslandevejen til Ind-
kl1rslen til 1'.ioesc,aardog den under ())nævnte Alle paa Str~kningen
fra Indkørslen til Moes~aard til det sydøstlige Hjørne af Moesgaards
Have har en saaelan Skønhedsværdi, at der i Medfør af Naturfrednings-
lovens § l, l. Stk. er Anledning til at frede samme, hvorimod saadan
Fredning ikke bør foretages, forsaavidt angaar Alleerne paa de øv-
ri[:;eforan ommeldte Strwknin/jer.

Det bestemwes derfor, dt de ntevnte Alleer, hvis Vedlige-
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holdeise maa paahvile r.laarsletKommune, bør bevares, saaledes at
Træerne ikke maa fjernes eller kappes i vwsentligt Omfang uden
Samtykke af Fredningsn~vnet.

Hagbart HansenDelbanco r.1ortenHolm
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