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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Aarnu~ Amtsraadskreds.

Aar 1943, den 6.Februar, blev i Fredningssag Nr.7/42
Fredning af Træbevoksning i Skellet mellem
Holme-Tranbjerg Kommune og Aarhus Kommune
ved Hestehavegaarden

afsagt saalydende
K E N D E L S E :

Gennem Aarhus Byraad modtog Fredningsn~vnet under ll. November
1942 fra Ejere af Grunde paH Miltonsvej i Højbjerg et Andragende
om Fredning af nogle i Skellet mellem Aarhus og Holme-Tranbjerg
Kommuner staaende Træer, samt en paa Matr.Nr.5z og 5q Hø~bjerg By,
Holme Sogn, tilhørende Fru Marie Rasmussen, staaende Eg.

I den Anledning har Nævnet holdt et Møde i Henhold til Lov
Nr.140 af 7.Maj 1957 om Naturfredning med de interesserede, hvor-
under der er opnaeet Enighed om Fredning af 12 Ege og l BJg,
staaende i ~kellet mellem den Aarhus Kommune tilhørende ~jendom
Matr.Nr.lh Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg og Ejen-
dommene Matr.Nr.ne 5r, 5s og 5t, 50 og 5z, 5af,5ah,5ak,5bd,5ac,

5cm
5cd,5cn/og 5cr af Højbjerg By, Holme dogn, samt en pRa Matr.
Nr.5q og 5z staaende Eg. Samtlige disse Træer er indtegnede paa
vedhæftede Situationsplan.

Da Nævnet er enigt i, at de saaledes beskrevne Træer er af en
saadan æstetisk Værdi, at de bør bevares, og da samtlige Interes-
serede har erkl~ret sig indforstaaet hermed, vil de være at frede,
saaledes at de ingensinde maa fældes eller beskæres, bortset fra
saadanne Besk~ringer, som Aarhus Kommunes Skovrider finder nød-
vendig for deres Bevaring, ligesom de ingensinde maa undergraves
eller paa anden Maade, f.Eks. ved Ødelæggelse af Barken eller for
nær Pløjning eller Gravning, direkte eller indirekte maa udsættes
for en Behandling, som kan føre til Træernes Ødelæggelse eller

e
Beskadigelse.



De ovenfor beskrevne Træer vil være at frede, saaledes at
de ingensinde maa fældes eller beskæres, bortset fra saadanne Be-
skærinGer, som A2rhus Kommunes .Skovrider finder nødvendige fortt)
deres Bevaring,ligesom de ikke maa undergraves eller paa anden
Maade f.eks. ved Ødelægg~~se af Barken eller for nær Pløjning
eller Gravning, direkte eller indirekte maa udsættes
handling, som kan føre til Træernes Ødelæggelse eller

Unmack Larsen Johanne Berg M.Jensen
Udskrift af Therv~rende Kendelse vil være at tinglyse

servi tutstiftende paR.Ejendommen Ih af AA,rhusKøbstads
fra Marselisborg samt paa Ejendommene Matr.Nr.5r,5s og

5cn
5z, 5af,5Hh,5A.k,5bd,5ac,5cd,5cm/og 5cr af Højbjerg By,
saeledes at PaR.taleretten tilkommer Fredningsnævnet og Natu

UnmA.ck LA.rsen Johanne Berg M.Jensen
fredningsforeningen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, ØSTLIG DEL 
                    
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
 Tlf. 86 12 20 77 
Hugo Sejersen Fax 86 19 71 91 
Egebæksvej 21 E-mail: 
8270 Højbjerg 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 7. februar 2010.          

 
 

 
Vedrørende j. nr. 8901-01.2009.147, ansøgning om tilladelse til fældning af fredet egetræ på 
sti bag ejendommen Egebæksvej 21, 8270 Højbjerg 
 
Århus Kommune, Teknik og Miljø, har i indstilling af 2. november 2009 til nævnet anført: 
 
”Århus Kommune sendte den 3. september 2009 en kopi af afgørelse til Fredningsnævnet, hvor vi 
tillod beskæring af fredede egetræer på fællesarealet, der hører til bebyggelsen Egebæksvej 21–43 i 
Højbjerg.  
 
Behovet for at beskære er opstået efter flere nedfaldne grene og derfor et ønske om at undgå 
tilskadekomst ved nye grennedfald.  
 
Ejerforeningen har siden haft en konsulent til at undersøge træerne nærmere. Denne konsulent 
anbefaler, at et af egetræerne fældes (træ nr. 3 i henhold til luftfoto med markering af de fredede 
træer nedenfor). 
 
Den faglige begrundelse for at fælde træet er ifølge konsulenten, som også er primære tilbudsgiver 
for at fælde træet, at der er fundet hvidmuld i flere prøver fra træerne. (Hvidmuld er den grålige, 
trævlede trøske, som opstår i træer, der er angrebet af svampe, der nedbryder lignin. Lignin er en 
biologisk polymer, der giver de træagtige planter beskyttelse mod angreb fra svampe, bakterier og 
vira.) 
 
Ansøgers konsulent mener, at der skal udvises forsigtighed, når folk færdes på fællesarealet, hvor 
træet står. 
 
Fredningen 
Egetræerne er omfattet af fredningskendelse af 6. februar 1943 for 12 ege og 1 bøg. 
 
De fredede træer, som ligger ud for den aktuelle bebyggelse, er skitseret med lys skravering på 
nedenstående flyfoto: 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


 
Ovenfor er fredede træer nr.     1           2     3                      4    5. 
 
 
I henhold til fredningen gælder det: 
 

 
 
 
Vurdering 
Århus Kommune, Natur og Miljø vurderede i afgørelse af 3. september 2009, at beskæring af 
træerne i kunne finde sted uden at stride mod fredningens ordlyd og uden forelæggelse for 
Fredningsnævnet. Da der nu er opstået et ønske om at fælde et træ, finder Århus Kommune 
imidlertid, at sagen må forelægges Fredningsnævnet. 
 
 
Århus Kommunes tilsynsførende med træer på offentligt ejede arealer (de omhandlende træer står 
på privat grund) finder ikke, at disse egetræer er risikotræer, der er til fare for at vælte inden for en 
5-10 års periode. Mange gamle træer er angrebet af forskellige typer af svampe, og de fleste træarter 
kan leve med svampe uden at dø af det.  
 



Det er aftalt, at træernes døde grene kan fjernes i efteråret, hvilket findes tilstrækkeligt. Århus 
Kommune v/ Leif Sodeman har tilbudt at være til stede, når der beskæres, så eventuelle spørgsmål 
kan afklares på stedet.  
 
Desuden har Århus kommune tilbudt, at kommunes eksterne konsulent Simon Skov, uden udgift for 
ejerne kan vurdere træerne efter bladudspring i 2010, idet der på dette tidspunkt foretages en 
gennemgang af træer på offentligt ejede arealer i Højbjerg. 
 
Da det jo er ejers risiko og ansvar, hvis et træ vælter, finder Århus Kommune, at Fredningsnævnet 
skal tage stilling til, om træet på nuværende baggrund skal tillades fældet. 
 
Fredningsnævnet foretog den 3. december 2009 besigtigelse af det omhandlede træ og af området i 
øvrigt. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité kunne ikke gå ind for fældning af det nu 
omhandlede træ. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder på baggrund af besigtigelsen af det stærkt beskårede træ på sti bag ejendommen i nr. 
21, og på baggrund af udtalelsen fra Århus Kommune, Teknik og Miljø, ikke, at træet er i en 
tilstand, der gør fældning påkrævet. 
Nævnet meddeler derfor afslag på anmodningen om tilladelse til fældning af træet. 
Nævnet bemærker i øvrigt, at beskæring af de fredede træer omfattet af ovennævnte 
fredningskendelse kan beskæres efter anvisning af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø, 
udpeget sagkyndig. 
  
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 
 



Denne afgørelse sendes pr. post til 
Karen Østrup, Egebæksvej 41, 8270 Højbjerg 
og pr. mail til: 
Hugo Sejersen, Egebæksvej 21, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:hugsej@hotmail.com" }
Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, { HYPERLINK 
"mailto:nm@aarhus.dk" }
og Lisbeth Roi Madsen { HYPERLINK "mailto:lrm@aarhus.dk" }  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Det ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, { HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Eva Tørnæs, Engskovvænget 82, 8541 Skødstrup, { 
HYPERLINK "mailto:evatornes@webspeed.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst, { 
HYPERLINK "mailto:Soeren.Hoejager@skolekom.dk" }
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mailto:nm@aarhus.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, ØSTLIG DEL 
                    
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
 Tlf. 86 12 20 77 
Århus Kommune 
Natur og Miljø Fax 86 19 71 91 
Valdemarsgade 18 E-mail: 
8000 Århus C. 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 29. juni 2010.          

 
Vedrørende j. nr. 8901-01.2010.82, ansøgning om tilladelse til fældning af fredet egetræ på sti 
bag ejendommene Egebæksvej 21-43, 8270 Højbjerg 
 
Fredningsnævnet meddelte den 7. februar 2010 afslag til fældning af fredet træ på ejendommen 
matr. nr. 103, Marselisborg, Århus Jorder, beliggende bag ejendommene Egebæksvej 21-43.  
Afslaget blev meddelt på baggrund af anbefaling fra Århus Kommune. 
 
Århus Kommune har haft konsulent Simon Skov til at vurdere træerne. Notat med vurderingen er 
vedhæftet. 
 
På baggrund af vurderingen fra Simon Skov, vil Århus Kommune anmode Fredningsnævnet om at 
meddele en tilladelse til, at et fredet træ fældes og et andet beskæres. 
 
Fredningen 
Egetræerne er omfattet af fredningskendelse af 6. februar 1943 for 12 ege og 1 bøg. 
 
De fredede træer, som ligger ud for den aktuelle bebyggelse, er skitseret med lys skravering på 
nedenstående flyfoto: 

 

mailto:pho@domstol.dk


Ovenfor er fredede træer nr.     1           2     3                      4    5. 
 
 
I henhold til fredningen gælder det: 
 

 
 
 
Vurdering 
Århus Kommune tilbød i forbindelse med behandling af ansøgningen i efteråret, at kommunes 
eksterne konsulent Simon Skov, uden udgift for ejerne kunne vurdere træerne efter bladudspring i 
2010, idet der på dette tidspunkt foretages en gennemgang af træer på offentligt ejede arealer i 
Højbjerg. 
 
Da denne undersøgelse ifølge det vedhæftede notat viser, at et af træerne på ejendommen er under 
nedbrydning (træ nr. 3 på ovenstående luftfoto og træ nr. 1 i notatet fra Simon Skov), vil Århus 
Kommune anmode Fredningsnævnet om, at tillade træet fældet. 
 
Det andet træ (træ nr. 2 på ovenstående luftfoto og træ nr. 2 i notatet fra Simon Skov) anbefales 
beskåret, af hensyn til haver og bygninger på naboejendommen. De nederste grene beskæres ved en 
nænsom beskæring, hvor grene op til ca. 5 cm. i diameter beskæres, så længdevæksten bremses, 
jævnfør notatet fra Simon Skov.  
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene. 
På baggrund af udtalelsen fra Simon Skov findes det nødvendigt at fælde træ angivet som nr. 3 på 
luftfotoet og at beskære træ angivet som nr. 2 på luftfotoet. 
Nævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte på vilkår at fældning og beskæring udføres efter 
anvisning fra Århus Kommune. 
  
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. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
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 sendes  pr. mail til: 
Hugo Sejersen, Egebæksvej 21, 8270 Højbjerg, hugsej@hotmail.com
Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, naturogmiljo@aarhus.dk
og Hanne Øster, hkoe@aarhus.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Det ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Eva Tørnæs, Engskovvænget 82, 8541 Skødstrup, 
evatornes@webspeed.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst, 
Soeren.Hoejager@skolekom.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, ØSTLIG DEL 
                    
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
  
Klaus Akselsen  
Egebæksvej 19 E-mail: 
8270 Højbjerg 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 1. juli 2011.          

 
 

 
 
Vedrørende j. nr. FN 2011.89, ansøgning om tilladelse til fældning af fredet træ på 
Egebæksvej 19, 8270 Højbjerg. 
 
Aarhus Kommune, Natur og Miljø, har den 29. juni 2011 fremsendt følgende indstilling til 
fredningsnævnet:  
 

Anmodning om fældning af fredet træ 

 
Århus Kommune har modtaget henvendelse fra ejeren af Egebæksvej 19 modtaget en henvendelse 
om, at et fredet egetræ på ejendommen er sygt. Ejeren ønsker træet bevaret men beskæret. 
 
Fredningsnævnet har behandlet en lignende sag på ejendommene Egebæksvej 21-43 
(Fredningsnævnets j.nr. 8901-01.2010.82). I den sag blev træet fældet med krav om genplantning af 
et nyt træ. 
 
Aarhus Kommunes skovfoged har vurderet, at træet på Egebæksvej 19 er så sygt, at det bør fældes. 
 
Ejer er Klaus Akselsen, Egebæksvej 19, 8270 Højbjerg. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

mailto:pho@domstol.dk


Fredningen 
Egetræerne er omfattet af fredningskendelse af 6. februar 1943 for 12 ege og 1 bøg. 
 
De fredede træer er skitseret med lys skravering på nedenstående flyfoto: 

 
Ovenfor er fredede træer nr.     1           2     3                      4    5. 
 
Det nu omhandlende træ er træ nr. 5. 
 
I henhold til fredningen gælder det: 
 

 
. 
. 
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. 
. 
. 
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. 
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Vurdering 
Århus Kommune, Natur og Miljø vurderer, at der igen bør ske fældning af træet med genplantning. 
 
Som fredningen er formuleret, vil en fældning kræve Fredningsnævnets afgørelse. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Afgørelsen træffes af nævnets formand på grundlag af det skriftlige materiale. 
Efter det foreliggende må det lægges til grund, at træet er så angrebet, at det bør fældes.  
Indstillingen om genbeplantning som i tidligere tilfælde tiltrædes. 
Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til fældning med 
vilkår om genplantning. 
  
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. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
 
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 sendes pr. mail til: 
Klaus Akselsen, Egebæksvej 19, 8270 Højbjerg, kan@cok.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk

mailto:kan@cok.dk
mailto:nst@nst.dk


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Vandmiljø og Landbrug, Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, 
naturogmiljo@aarhus.dk
Hanne Kirstine Øster, samme, hkoe@aarhus.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst, 
Soeren.Hoejager@skolekom.dk og Poul-Henrik Knuhtsen, knuhtsen@hotmail.com
Det ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Eva Tørnæs, Engskovvænget 82, 8541 Skødstrup, 
evatornes@webspeed.dk
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