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FREDNINGSNÆVNET>



Mellem undertegnede Nørup Sogneraad paa Nørup Kommunes Vegne
og medundertegnede Forstander Sune Andreasen som Ejer af Matr.Nr.
la og Ib m.fl. af Engelsholm Hovedgaard, Nørup Sogn, "Engelsholm
Slot", er der Dags Dato indgaaet følgende Aftal~ om Fredning:

Det er Parternes Ønske, at den op til Engelsholm Slot førende
Alle saavidt muligt skal bevares for senere Tider, og Parterne er

• derfor enedes om at frede de i Øjeblikket i Alleen værende Træer,
der paa vedhæftede Skitse er afmærket med grønne Ringe, og som

~. forefindes dels paa den Del af Alleen, der er offentlig Vej, dels....:

paa den Del af Alleen, der er privat Vej, og dels paa Matr.Nr.la
og Ib af Engelsholm Hovedgaard, Nørup Sogn, alt saaledes at Træerne
i Fremtiden skal bevares i deres naturlige Tilstand og ingensinde
maa fældes eJler beskæres i større Omfang, end dette af forstlige
Grunde skønnes nødvendigt.

Nærværende Overenskomst vil i Medfør af Lov om Naturfredning
.'~:" Nr.140 af 7.Maj 1937 være at forelægge Fredningsnævnet for Vejle
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Forhandlingsprotokollen for Frednin~snævnet for
Vejle Amtsraadskreds. . . .

Aar 1943, den 29.Juli fremlagdes med Hensyn til J.Nr.29/l943:
Fredning af Alleen til Engelsholm Slot

saalydende
o v e r e n s k o m s t .------------------------

Amt til Godkendelse, hvorefter den vil være at tinglyse som servi-
tutstiftende Hæftelse paa Matr.Nr.la og lb af Engelsholm Hovedgaard,
Nørup Sogn, med Paataleret for Fredningsmyndighederne, Nørup Sogne-
raad og den til enhver Tid værende Ejer af "Engelsholm Slbt", Matr.
Nr.la og Ib af Engelsholm Hovedgaard, Nørup Sogn.

Fredningen sker uden Udgifter for det Offentlige, og Omkost-
ningerne med Fredningssagen, derunder Udfærdigelse af nærværende
Deklaration og dennes Tinglysning, deles lige mellem Parterne.

Nørup, den 26.April 1943.
Sune Andersen

Højskoleforstander,Forfatter,
Engelsholm v.Vejle.

M.Knudaen
Sogneraadsformand.



Denne Overenskomst godkendtes i Henhold til Naturfrednings-
lovens § 11 af Nævnet.

C.Rudbeck Th.Jørgensen Anton Nielsen
. . . . . . . . .
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Fredningsnævnet
for

Vejle amts sydlige fredningskreds
Sek.!'etariatet

Domhuset, 6000 Kolding.
Telefon: 75522800 (lokal 5010)

/MW
Kolding, d.06.03.1991
FVAS. nr. 21/1991

Randbøl Statsskovdistrikt,
Gjøddinggaard,
7183 Randbøl.

Deres j.nr. 1219/RA

Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til at fælde 2
fredede træer ved Engelsholm Slot - matr. nr. 1 ~ m.fl. Engelsholm
Hovedgård, Nørup.

I skrivelse af 25. februar 1991 fra Vejle Amt hedder det bl.a.:

"Randbøl Statsskovdistrikt oplyser i ansøgningen, at 2
fredede træer langs Dyrehavevej ved Engelsholm Slot er
angrebet af svamp i et sådant omfang, at de udgør en fare
for forbipasserende i tilfælde af stormvejr. Distriktet
anmoder derfor om Fredningsnævnets tilladelse til at fæl-
de træerne.

•
Træerne er omfattte af fredningsdeklaration af 9. august
1943. Efter deklarationen skal træerne bevares i deres
naturlige tilstand og må ikke fæles eller beskæres i
større omfang, end dette af forstlige grunde skønnes nød-
vendigt.
Med baggrund i det af Randbøl Statsskovdistrikt fremførte
vedrørende træernes tilstand, synes betingelser for en
fældning af træerne at være tilstede.
Man skal ikke herfra udtale sig imod fældning af de 2
træer."

I medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler nævnet herved dispen-
sation til fældning af de nævnte to træer.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet,t6 Vejle Amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening samt kommunen.

[.niøministeriet
oSkov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN l 2 \\ \ \ D --Coo I
Akt. nr. 3<0
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og tilla-
delsen kan derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb.

Modtaget r
Skov-og Naturstyrelsen

- 7 r.AR. 1991

KOPI er sendt til:
1) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbh. K.
3) Vejle amts landskabskontor j.nr. 8-70-53-4-605-2-91.
4) Egtved Kommune, Takn. farv., 6040 Egtved .



·FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
RETTEN f HORSENS
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG.NR. 088\..00
HORSENS. DEN 26. 10 .1993 .

FA. NR. 32/1993.

Randbøl Statsskovdistrikt, ~
Gjøddinggård,
Førstballevej 2,
7183 Randbøl.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret fredn~ngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Klagefr~sten er 4 ug~.
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresende~ den til Naturklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt •

• - Ang. fældnin~ af fredede træer på ejendommen matr. nr. l a m.fl. En-
gesholm~Hovedgård, Nørup.

Med skrivelse af 17. september 1993 har De anmodet om tilladelse til
at fælde 2 fredede træer langs Dyrehavevej ved Engesholm~slot samt
til at fjerne nogle lavthængende eg og døde grene på 5-6 træer ved
den offentlige vej.

Sagen har været forelagt Vejle Amts fredningsafdeling, som i en skri-
velse af 6. oktober 1993 udtaler:

"
Randbøl Statsskovdistrikt oplyser i ansøgningen, at 2 fredede træer

• langs Dyrehavevej ved Engelsholm Slot er angrebet af svamp i et så-
dant omfang, at de udgør en fare for forbipasserende i tilfælde af
stormvejr.

Træerne er omfattet a~ fredningsdeklaration af 9. august 1943. Efter
deklarationen skal træerne bevares i deres naturlige tilstand og må
ikke fældes eller beskæres i større omfang, end dette af forstlige
grunde skønnes nødvendig.

Med baggrund i det af Randbøl Statsskovdistrikt anførte vedrørende
træernes tilstand, synes betingelserne for en fældning af de 2 træer
samt fjernelse af døde grene fra 5-6 træer ved den offentlige vej at
være til stede.

Amtet skal derfor ikke udtale sig imod det ansøgte.
"

C&iS'U J:t Ij;o -000/ I q6



~ Frednignsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte.

P. N. V.

J. Bruun.

Kopi til:
l. Vejle Amt, fredningsafdelingen j. nr. 8-70-53-4-605-2-91
2. Danmarks Naturfredningsforening
3. Egtved kommune
4. Skov- og Naturstyrelsen (x2).

,mit:



REb. NR. (J. g& { , 00
FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
RETTEN r HORSENS
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS, DEN 25. j a n. l994

FA. NR. l / l 994

Egtved Kommune
Teknisk Forvaltning,
T y b o'v e j 2,

6040 Egtved.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.
stk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage-
berettigede. Klagen indgives skrlftligt til frednings-
nævne tI der videresende t' der. til Naturklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 sek. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden J år efter, at den er meddelt.

e- Vedr. fældning af fredede træer.

Med skrivelse af 22. december 1993 har De anmodet om frednings-
nævnets godkendelse af fældning af 4 fredede træer på ejendom-
men, matr. nr. l a m.fl. Engelsholm Hovedgaard samt tilladelse
til at fjerne nogle lavthængende og døde grene fra 5 - 6 træer
ved den offentlige vej.

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 13. januar 1994 udtaler:

"e Træerne er omfattet af fredningsdeklaration af 9. august 1943.
Efter deklarationen skal træerne bevares i deres naturlige til-
stand og må ikke fældes eller beskæres i større omfang, end
dette af forskellige grunde skønnes nødvendig.

Egtved kommune oplyser i ansøgningen, at kommunen har konstate-
ret, at 4 træer langs Engelsholmsvej ved Engelsholm Slot er
angrebet af svamp i et sådant omfang, at de udgør en fare for
forbipasserende ved kraftig blæst og storm. Træernes tilstand
er blevet yderlig forværret ved blæsevejret den 19. december
1993.

Udpegning af de dårlige træer er sket i samråd med skovfoged
Bjarne Simonsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Med baggrund i det af kommunen anførte vedrørende træernes
~O l'll\!IO_OOO/
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tilstand, synes betingelserne for en fældning af de 4 træer
samt fjernelse af lavthængende og døde grene fra 5 -6 træer
ved den offentlige vej at være tilstede.

Amtet skal derfor ikke udtale sig imod det ansøgte
II............

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte,
men skal henstille at man så vidt muligt ved genplantning søger
at bevare alleen.

J. Bruun

Kopi til: Vejle Amtskommunes fredningsafdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
REnEN' HORSENS
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)
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HORSENS. DEN 3. f e b r u a r l 9 9 5

FA. NR. 60/94

Engelsholm Højskole,
7182 Bredsted.

Nævnets afgørelse elter naturbeskyttelseslovens § 50,
Itk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet al den, der har begæret fredningsnævnets afgø-
relse og forskellige myndigheder. Ilagefrlsten er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pAgældende kla~e-
berettigede. Ilagen indglves skriftligt til Irednings-
nævne t, der vlderesende~ der. til Na turklagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet al klage-
fristen •
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
nøden tilladelse ~ra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
I!elge na turbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den iltkeer ud-
nyttet inden 3 ir elter, at den er meddelt.

Ang. ansøgning om tilladelse til at fælde 3 træer bortskære ud-
gåede grene i alleen til Engelsholm Slot. (Fredningsdeklaration
ar" 9. august 194.3).

Deres ovennævnte ansøgning har været forelagt Vejle Amtskommune,
Aben Land Afdeling, som i en skrivelse af 24. januar 1995 udta-
ler:

"
Begrundelsen for ansøgningen er, at ovennævnte træer og grene
i en påkommende storm er til fare for gående og kørende trafik.

Træerne er omfattet af fredningsdeklaration af 9. august 1943.
Efter deklarationen skal træerne bevares i deres naturlige til-
stand og må ikke fældes eller beskæres i større omfang, end
dette af forstlige grunde skønnes nødvendig.

Vi har forelagt sagen for Randbøl Statsskovdistrikt, der har be-
sigtiget stedet. Statsskovdistriktet skønner - som Engelsholm
Højskole -, at træerne og visse grene kan være til fare for besø-
gende, og derfor bør fjernes.

Med baggrund i det anførte, synes betingelserne for en fældning
af de tre træer samt fjernelse af udgåede grene at være tilstede.

Vi skal derfor ikke udtale os imod det ansøgte
"............

Under forudsætning af, at der foretages nyplantning til erstat-
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ning for de fældede træer, tillader Fredningsnævnet herved for
sit vedkommende det ansøgte.

J. Bruun

Kopi til: Vejle Amtskommune, Aben Land Afdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Egtved Kommune
Skov- og Naturstyrelsen
Randbøl Statsskovdistrikt



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
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Modtaget.
Skov- og Naturstyrelsel'!i
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HORSENS. DEN 17.10.1995

FA. NR. 28/1995

Egtved kommune
Teknisk Forvaltning
Tybovej 2,
6040 Egtved.

~ævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.
sek. l kan efeer lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret fredn~ngsnævnets afgø-
relse og forskellige mynd~gheder. Klagefr~sten er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældenåe klage-
berettigede. Klagen indgives skr~ftligt til frednings-
nzvnet, der v~deresendet' den til Naturklagenævne t-
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Hævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
neden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskytteIseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

_-
Vedr. fredede træer langs EngelshoImsvej.

Den 22. september 1995 har De anmodet fredningsnævnet om tilladelse til at fælde 3
træer m.v. i alleen ved Engelsholm Slot.

Sagen har været forelagt Vejle Amt, Abent L~d afd., som ien skrivelse af 2. oktober
1995 udtaler:
"
Begrundelse for ansøgningen er, at 2 træer er angrebet af råd iet sådan
omfang, at de udgør en fare for forbipasserende ved kraftig blæst. Desuden må et
elmetræ fældes. Det er gået ud, formentlig på grund af elmesyge.

Der ønskes ligeledes fjernet nogle lavthængende, døde grene på flere af de øvrige
træer.

Træerne er omfattet affredningsdeklaration af 9. august 1943. Efter deklarationen skal
træerne bevares i deres naturlige tilstand og må ikke fældes eller beskæres istørre
omfang, end dette af forstlige grunde skøn.'1esnødvendig.

Da udpegning og fældning af træerne sker i samråd med Randbøl Skovdistrikt, synes .
betingelserne for en forstlig forsvarlig fældning af de tre træer samt fjernelse af
udgåede grene at være tilstede.

Vi skal derfor ikke udtale os imod det ansøgte, idet det foreslås stillet som et vilkfu., at
der foretages nytilplantning til erstatning for de fældede træer, jf. nævnets afgørelse i
Fa. j. nr. 60/94. "
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Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte på betingelse af at
der foretages nytilplantning til erstatning for de fældede træer.

P.N.V.

J. Bruun.

Kopi til:
• Vejle Amt

• • Danmarks Naturfredningsforening
• Skov- og Naturstyrelsen (x 2)
• Randbøl Skovdistrikt.
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