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Statsministeriet (Fredningsregistret), København
REG. NR. I'-l1

A f s k, r i, f t

-0-0-0-

Matr.nr. Id, lef, len, 7907 ll. dec. 1959.
lmr, lce, lcJ} Virlterslev Anme-lder:
by, Galten so~.
Stempelfri.

Fredning~nævnet ~or Randers
amt v/dommer Fog, Mariager.

F.s. 62/1959.
A#sagt den 7/12 1959.

Kemdelse.
På matr.,nr. Id Vinterslev' by, Galten so~n, blev den 21.9.1946 ting-

lyst et fredningsdokument angående en plan om udstykning af det plgældende
~ ~atr.nr. i 8 parceller og bibeholdelse af træbevoksning mellem de påtænkte

bygninger, de~ skulle undergives fredningsnævmets cencur.
Ved en mistorståelse er udstykningsplanen ikke overholdt.
Matr •.nr •.]d Vinterslev er siden 1946 udstykket, i matr.nr •.e Id, lea', lee,

lc1',leh og lep Vinterslev: by, Galten sogn. Af disse matp.nr •.e består det eme,
lau, af ~o lodder, hv.oraf den ene (sydLigste) agtes sammen~agt med nabolodden I

mod syd, matr.nr. Ih Vinterslev, den anden med matr.nr. lee sammesteds.
Matr.nr. Id,er bebygget meffiet højtr rødt, enetages hus fra før 1946.

-'1atr.nr. lep er betlygg€t med en lav beboelse, for livis'vedkommende byg-
ning8tegnin~_ er afleveret til fredningsnævnet.

Ejeren af matr.nr. l~p Vinterslev har andrag~t om fredningsnævnets
godkendelse af den opførte beboelse.

Ejerne af matr •.nr. e lce, lee, lc'f, leh og Id har. anmodet om nævnets
godkendelse af det iøvrigt passerede.

Da fredningsnævnet finder, at den nyordning, der kun ~orudsætter op~ørel-
se af endnu tre Eae, ti,lsammen ialt fem, på det oprindelige matr.nr. Id

og
Vinterslev,/altså mindre end det oprindeligt planlag~ antal på ialt otte
huse, kan nævnet g9dkende det passerede, herunden de to allerede opførte
bygninger.

Den eksistere~de bevoksning af høje træer mellem bygn~ng~rne skal
bibeholdes og vedligeholdes.

Udstykning til'bebyggelse med meræ end 5 huse ialt må ikke finde sted.
Bygnångernes vedligeholdelse og udseende skal til ånhv.er tid kunne

godkendes af fredndbgsnævnet.
Nærværende kendelse vil være a~ tinglyse på matr.nr.e Id, l~~, til-



• hørende N. P. Milling, og/oh, lee', lee, lep, tilhørende Peder Overgaard
Sørensen, med påtaleret for fredningsnævnet for Randers amt.

T h i e r a g t e s :
De fornævnte ejendomme underkastes foranst~ende liestemme1ser, der

delvist æadrer de den 21.9.1946 tinglyste regler.
F o g Chr. Laursen

-0-0 -0-0-0-0-

A~skriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Randers Amt, den 10. decbr. 1959.

F o g o

Low 140/1937.
§ 14II 3 kr.

3 kr •.

Indført L dagbogen for retskreds nr. 68
Randers Herredsret
den ll. dec. 1959.

tre kroner Lys t tingbog fol. akt. skab I nr. 645.
Matr.nr. lcp ejes nu af E. Dalsgaard w. skøde
af 26/11 1959.

Blegvad' Jensem
-0-0-0-0-0-0-0-

A~skriftens rigtighed bekræftes.
Frenning~nævnet for Randers amt,
dommerkontoret, Mariager, den II, /. /960.

~
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Afgørelser - Reg. nr.: 00629.01

Dispensationer i perioden: 13-03-1995 - 09-01-2005



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

13. marts 1995

Advokat Anne Ertmann

Banegårdsgade 17

8000 Århus C

Vedr. j.nr. 114/94 - matr.nr. 1 ch Vinterslev by, Hadsten - Deres j.nr. H 11.743.

• I skrivelse af 15. november 1994 har De for Jens Espensen og Britt Nicolajsen ansøgt om

fornyelse af en tilladelse fra 1987 om tilladelse til opførelse af en garage på 70 m2 på

ovennævnte ejendom, beliggende Skovvej 3, Hadsten.

Ejendommen er omfattet af en deklaration tinglyst den 21. december 1946.

Fredningsnævnets tillader i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf. fornævnte

deklaration, at der kan opføres en garage på ejendommen på vilkår, at endelige

bygningstegninger forelægges Nævnet til godkendelse.

K1ageveiledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsænende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

\2.\ \j \).,-000 I
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• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens paragraf 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt G.nr. 8-70-51-8-709-1-94), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, vIL. Normann Petersen, Vermundsvej 5,

8370 Hadsten.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Vagn Hammer, Plutovej 16,8370 Hadsten.

Jens Espensen og Britt Nicolajsen, Skovvej 3, 8370 Hadsten.

Hadsten Kommune, Veselbjergvej 18, 8370 Hadsten.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

20/01-99

Landinspektør Sten Bo Andersen
Vesselbjergvej 41
8370 Hadsten REG. NR. ota2 ~. O \.

Vedr. j.nr. 98/1998 - opførelse af enfamiliehus på matr.nr. 1 bc Vinterslev by,
Hadsten .

• I skrivelse af 29. oktober 1998 har De for P.a.Sørensen søgt om tilladelse til opførelse
af et enfamiliehus på den del af ovennævnte ejendom, som er fredet.

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 20. april 1946, tinglyst den
21. september 1946 med senere ændringer, herunder afgørelse af 10. december 1959,
hvorefter udstykning til mere end 5 huse ialt ikke må finde sted. Området som er fredet
indeholder allerede 5 bebyggelser, og det planlagte byggeri vil blive placeret på en
stærkt skrånende grund.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 7. januar 1999. Under besigtigelsen blev det
oplyst, at de store birketræer i ejendommens vestskel samt træerne langs nordskellet vil
blive bevaret ved gennemførelsen af projektet, mens et egetræ ved tilkørselsvejen vil
blive fjernet.

•
Såvel Hadsten Kommune som Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har an-
befalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt .

Århus Amt har udtalt, at Nævnets afgørelse i høj grad bør afhænge af kommunens
holdning.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da der er tale om et enfamilehuskvarter og da størstedelen af de højstammede træer på
ejendommen bibeholdes, hvilket findes at være af betydning for kvarterets karakter,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, principiel
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at bygningstegninger med beskrivelse og beliggen-
hedsplan fremsendes til Fredningsnævnet til godkendelse i god tid inden byggeriets på-
begyndelse.



Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet . •Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 l JAN. 1999
P.O. Sørensen, Nørregade 22, 8370 Hadsten
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-709-1-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

'- Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø •
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Jørgen Bacher Nielsen, Uranusvej
20, 8370 Hadsten
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vink:elvej 5, 8870 Langå
Vagn Hammer, Pluto vej 16, 8370 Hadsten
Hadsten Kommune, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten G.nr. 01.04G01)







RE&. NR.?'t~9. oI
Fredningsnævnet for Arhus Amt

Line Raadshøj og Karsten Høgh
Marin Vahls Vej 14, st. th.
8000 Århus C.

SCANNET
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 ÅrhusC

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 9. januar 2005

Modtaget ~
<"';"''''''\7 ",n Naturstyrals~:,~!'V c..> v~ ~

Vedrørende journal nr. 175/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamiliehus samt
fældning af fredet træ på matr.nr. 1ey Vinterslev By, Hadsten, beliggende Skovvej 5,8370
Hadsten .• De har ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af enfamiliehus samt til at fælde et fredet
fuglekirsebærtræ på ovennævnte ejendom.

De ønsker at opføre et ca. 160 m2 stort hus med et bebyggelsesareal på ca. 100 m2. Byggeriet
ønskes opført med træfacader i en brunlig nuance, grålige vinduer og taget bestående af sort tagpap.
Taget planlægges udført ensidet med en ca. 10 graders taghældning.

Baggrunden om ønsket for at fælde det ca. 15-20 m høje fuglekirsebærtræ er, at træet ifølge en
udtalelse fra jordbrugsteknolog Jane Kragsig ikke er 100 % sundt, hvilket forøger risikoen for at
træet vælter eller flækker på et tidspunkt. Det er oplyst, at De ønsker at erstatte træet med et nyt
friskt træ.

Ejendommen er omfattet afFredningsnævnets kendelse af20. april 1946 med senere ændringer og
med bestemmelse om, at udstykning med mere end 5 huse i alt ikke må finde sted, ligesom
eksisterende bevoksning af høje træer skal bevares.

• Fredningsnævnet har tidligere den 20. januar 1999 meddelt principiel tilladelse til opførelse af et
enfamiliehus på den pågældende ejendom på vilkår af at bygningstegninger mv. skulle forelægges
Fredningsnævnet til godkendelse.

Fredningsnævnet meddelte den 11. juni 2002 - overfor ejendommens tidligere ejere - tilladelse til
opførelse af et enfamiliehus på ejendommen. Tilladelsen var begrundet med, at byggeriet var
tilpasset det skrånende terræn i området, og at de store træer langs vest- og nordskel blev bevaret.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. december 2004.

I forbindelse med besigtigelsen foreviste Karsten Høgh det træ, som ønskes fældet, ligesom
placeringen af huset på grunden blev anvist.

Hverken Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Hadsten Kommune havde
indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

mailto:post@aarhus.byret.dk
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Århus Amt, Natur & Miljø, kunne anbefale, at der mc;dddc;s tilladelse til det ønskede byggeri,
ligesom amtet kunne anbefale tilladelse til fældning af fuglekirsebærtræet på vilkår, at det erstattes
med et nyt løvfældende træ af dansk oprindelse som eg, lind eller bøg ...
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det ansøgte byggeri er tilpasset det skrånende terræn iområdet, og de fredede træer på ejendommen
vurderes ikke umiddelbart at blive berørt af det ønskede byggeri.

Fredningsnævnet har derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, besluttet at meddele
dispensation fra fredningen til opførelsen af det ansøgte enfamiliehus.

Da fuglekirsebærtræet på ejendommen efter de foreliggende oplysninger ikke er sundt, og da De
ønsker at erstatte træet med et nyt friskt træ, meddeler Fredningsnævnet tillige dispensation fra
fredningen til at fælde træet på vilkår, at dette erstattes med et nyt løvfældende træ af dansk
oprindelse s?m eg, lind eller bøg.

• 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.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, j f naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

<p- c;ø
Per Holkmann Olsen



 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Torben Krogh Jensen 
Skovvej 9 
8370 Hadsten  
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 28. juni 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2011.34, Ansøgning om tilladelse til fældning af 3 store bøgetræer på 
ejendommen Skovvej 9, 8370 Hadsten, samt et stort birketræ på ejendommen Nørregade 32, 
8370 Hadsten, tilhørende Jesper Stenholt. 
 
 
De og Jesper Stenholt har anmodet om tilladelse til fældning af 3 store bøgetræer på Deres ejendom og et 
stort birketræ på Jesper Stenholts ejendom. 
 
Favrskov Kommune har oplyst, at de 3 bøgetræer er omfattet af fredningskendelse afsagt den 7. december 
1959 af (daværende) Fredningsnævnet for Randers Amt. Af kendelsen fremgår, at den eksisterende 
bevoksning af høje træer mellem bygningerne skal bibeholdes og vedligeholdes.  
 
Nævnet foretog besigtigelse den 20. juni 2011. 
 
De og Jesper Stenholt anførte herunder, at bøgetræerne er meget generende grundet bladnedfald og 
grundet den betydelige størrelse. 
For så vidt angår birketræet har sagkyndige fra Favrskov Kommune overfor Dem udtalt, at træet ikke har det 
godt, og at der er tegn på sygdom i træet. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Efter det oplyste, herunder om anslået alder for birketræet, må det lægges til grund, at kendelsen 
ikke omfatter birketræet men alene bøgetræerne. Birketræet kan derfor fældes uden 
fredningsnævnets tilladelse. 
For så vidt angår bøgetræerne må det lægges til grund, at kendelsen er afsagt i forbindelse med 
udstykning af området og at bygningerne således er etableret senere og med kendskab til 
fredningsbestemmelserne. Da der ikke efter det oplyste er sygdom i træerne, eller i øvrigt findes at 
være fare for, at de skal vælte, finder nævnet, at fældning vil være i direkte strid med 
fredningsbestemmelserne, hvorfor der ikke kan meddels dispensation til fældning af bøgetræerne. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 

mailto:pho@domstol.dk


Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 
 
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: 
Torben Krogh Jensen, Skovvej 9, 8370 Hadsten, torben.krogh.jensen@privat.dk
Jesper Stenholt, Nørregade 32, 8370 Hadsten, jst@sparoj.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, favrskov@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anne Neergaard, Graham Bells Vej 4, 8200 Århus N.,  
an@favrskov.dk
Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk
Sine Rauff Schultz, Favrskov Kommune, ssch@favrskov.dk
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