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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Aarhus Amtsraadskreds.

Aar 1944, den 3.November Kl.2 holdt Fredningsnævnet Møde
paa Wilhelmsborg Gods.

Mødt var den fungerende Formand, Dommerfuldmægtig Axel Hill. I

rup og Nævnsmedlemmerne, Statshusmand J.Justesen, Højby, og
Murermester R.S.Lisbjerg, Maarslet.

Der foretages:
Sag Nr.13/44: Paatænkt Fredning af Træer og Alle'er

under Wilhelmsborg Gods.
Ejeren af Wilhelmsborg Gods
Nævnet voterede derefter og afsagde enstemmigt saalydende

KENDELSE
Da Ejeren af Wilhelmsborg Hovedgaard i Maarslev Sogn, Aarhu:

Amt, Godsejer Hviid, støttet af Formanden for Danmarks Naturfred·
ningsforenings Aarhus Komite, Overretssagfører Wilde, for Nævnet
har rejst Spørgsmaal om Fredning af visse Træer og Alle'er under
Wilhelmsborg Gods, og da samtlige Interesserede har erklæret sig
indforstaaet med Fredningen, og Nævnet finder den ønskværdig,vil
følgende paa Oversigtsplan og 2 Specialplaner, der vedhæftes
Udskrift af nærværende Kendelse, indtegnede Træer og Alle'er
være at frede:
l) Den paa Vejen fra "Wilhelmsborg" mod Maarslet staaende Linde-
alle langs Wilhelmsborg Hovedgaard, paa Oversigtsplanen og
Specialplanen betegnet med Bogstaverne A-B.
2) Den paa Vejen fra Wilhelmsborg mod Beder staaende Lindealle,
paa Oversigtsplanen og Specialplanerne betegnet med Bogstaverne
C-D.

3) Den langs Wilhelmsborg Have staaende Kastaniealle, paa Over-
sigtsplanen og Specialplanen mærket med Bogstaverne D-E.
4) De indenfor Oversigtsplanens Firkant F -G -H ~I, paa Special-
planen indtegnede enkelte Træer, nemlig:
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a) 4 umiddelbart ved Kilden ved Vejen fra Landevejen til
Wilhelmsborg staaende store Bøgetræer, indmaaIt paa SpeciaI-
planen og der betegnede: Fr. Bøg. I, ,\

b) 2 henholdsvis ca 35 Meter nord for og ca 15 Meter øst for
Kilden paa hver sin Side af Vejen mod Wilhelmsborg 'staaende
gamle Egetræer, indmaalte paa Specialplanen, og der betegn
"Fredet Eg",
c) En umiddelbart ved den vestlige Side af Vejen fra Lande
til Wilhelmsborg, ca 135 Meter fra Kilden staaende meget ~

•
gammel Bøg, indmaalt paa Spec1alplanen og

De saaledes specificerede Alle'er og
underkaste fuldstændig Fredning, saaledes at de ingensinde
fældes elle~ beskæres, udover hvad der er nødvendigt for T
nes Bevarelse, Færdslen paa Vejen og de tilstødende Marker ,,'
Drift, ligesom Barken ej maa ødelægges ved Beskæring elle~t~~,
flaaning, ligesom Træerne ejheller paa anden Maade, saasoml~.d

; ~~ Æ: ,
• <#, t\"for nær Gravning eller Pløjning maa udsættes for Overlast",'~ -

kan medføre deres Forringelse eller Ødelæggelse.

givne Direktiver.

I
''i

Alle-Træernes Vedligeholdelse foretages som hidtil
Maarslet Kommune, der er pligtig at følge de af

For Fredningen ydes intet Vederlag eller Erstatning.
.'

.. ··' ... 1<,En Udskrift af nærværende Kenaelse vil være at tingly, .. ,
(.

paa Matr.Nr.la, Ib og ld Wilhelmsborg Hovedgaard, 'Maarslet ,',r'/
~~i~:'Sogn, saaledes at Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt, Da~fk

Naturfredningsforening og Ejeren af Wilhelmsborg er paatal
rettiget.

A.Hillerup Jens J.Justesen R.S.Lisbjer

:1.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 11. august 2016 

 

FN-MJØ-62-2016. Beskæring af alléer ved Vilhelmsborg 

Fredningsnævnet har den 11. maj 2016 fra Aarhus Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om beskæring af tre alléer ved Vilhelmsborg på matr.nr. 1aa og 1ae Vilhelmsborg Hgd., Mår-

slet. Ansøgningen er indgivet af Aarhus Kommune.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af alléerne besluttet at meddele dispensation til en begrænset 

beskæring i forhold til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om 

fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Alléerne ved Vilhelmsborg er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 3. november 1944 om fred-

ning af træer og alléer under Vilhelmsborg Gods.  

Aarhus Kommune har anført følgende i udtalelsen af 11. maj 2016: 

”… ønsker at beskære lindetræerne langs alleen ved Vilhelmsborgvej og ved Bedervej. Begge 

alleer er fredet efter fredningen af Vilhelmsborg Alleer fra 1944. … ønsker at beskære linde-

træerne op i 6 meters højde hele vejen rundt om træerne, for at lastbiler og landbrugsmaskiner 

kan komme forbi både på vejen og på de tilstødende mark- og parkeringsarealer. Samtidig vil 

en beskæring hele vejen rundt om træerne give træerne et mere homogent udtryk, da de på nu-

værende tidspunkt kun er beskåret på siden ud mod vejen. 

Vilhelmsborg fungerer som det nationale hestesportscenter og der er derfor ofte trafik beståen-

de af store hestetransporter, som på nuværende tidspunkt kan have svært ved at undgå at køre 

ind i nedhængende grene fra lindetræerne.  

Ligeledes ønskes en dispensation til at beskære kastanjealleen der står langs Vilhelmsborg ha-

ve. Beskæringen vil blive foretaget, så træerne ikke generer færdslen på vejen.  

... 

Fredningen  

Det ansøgte er omfattet af fredningen fra 1944 ”Vilhelmsborg Alleer”. 

I fredningskendelsen står skrevet, at ”alléer og træer ingensinde må fældes eller beskæres, ud-

over hvad der er nødvendigt for træernes bevarelse, færdsel på vejen og de tilstødende markers 

drift”. 

Desuden nævnes det i kendelsen, at ”allé træernes vedligeholdelse foretages som hidtil af Mår-

slet Kommune” (dvs. nu Aarhus Kommune).  

Vurdering 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Teknik og Miljø vurderer, at beskæringen af allé træerne kræver fredningsnævnets godkendel-

se, da denne form for beskæring ikke er foretaget før, og anmoder derfor om nævnets vurde-

ring. Teknik og Miljø vurderer, at beskæringen ikke strider mod fredningens formål og anbefa-

ler derfor en dispensation fra fredningsnævnet.  

Teknik og Miljø anbefaler, at fredningsnævnet udsteder en dispensation til en tilbagevendende 

beskæring efter behov.” 

Projektet er i udtalelsen beskrevet med følgende kortbilag:  

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 9. august 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, repræsentanter for Aarhus Kommune og repræsentanter for Danmarks 

Naturfredningsforenings afdeling i Aarhus. Der blev redegjort for og skete en drøftelse af projektet.  

 

Det blev oplyst, at der i lyset af fredningens formulering er sket udtynding i lindealléerne i overens-

stemmelse med vejlovens regler, men at denne ønskes forhøjet til 6 meter med en tilsvarende beskæ-

ring på alléernes marksider også ad hensyn til alléernes symmetri. Fredningsnævnet tilkendegav efter 

drøftelse blandt de fremmødte, at der vil blive meddelt dispensation til en løbende beskæring i over-

ensstemmelse med vejlovens regler på både vejsiderne og marksiderne, men at praktiske hensyn til at 

undgå en for tit beskæring ikke kan begrunde en dispensation til en yderligere beskæring.   
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Det blev videre oplyst, at der ikke er helt de samme trafikale forhold i relation til kastanjealléen, men 

at alléen af symmetriske hensyn og for at undgå beskæringer på tidspunkter, hvor grenene er så store, 

at det vil medføre skader på træerne, ligeledes ønskes beskåret som lindealléerne. Fredningsnævnet 

tilkendegav efter drøftelse med de fremmødte, at der vil blive meddelt dispensation til en tilsvarende 

løbende beskæring som ved lindealléerne, dog begrænset således at dispensationen alene omfatter 

mindre skud.  

 

Fredningsnævnet tilkendegav i øvrigt på forespørgsel, at der uden forudgående forelæggelse for 

fredningsnævnet kan ske beskæring eller fældning af træer, som Aarhus Kommune på baggrund af 

en faglig vurdering anser for risikotræer. Fredningsnævnet skal dog efterfølgende orienteres om en 

træfældning. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af alléerne ved Vilhelmsborg betyder, at den ansøgte beskæring kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en beskæring til en højde i overensstemmelse med vejlovens 

bestemmelser ikke er i strid med fredningen og ikke vil betyde en uheldig ændret oplevelse af linde-

alléerne. Det er endvidere fredningsnævnets opfattelse, at en tilsvarende beskæring mod markerne på 

samme vis ikke er i strid med fredningen og ikke vil betyde en uheldig ændret oplevelse af lindeallé-

erne. Fredningsnævnet meddeler i dette omfang dispensation til beskæring af lindealléerne, mens der 

som meddelt ved fredningsnævnets besigtigelse ikke meddeles dispensation til en beskæring, som 

overstiger vejlovens bestemmelser. 

Fredningsnævnet meddeler med den samme begrundelse dispensation til en tilsvarende løbende be-

skæring af kastanjealléen, dog begrænset således at dispensationen alene gives til, at der må fjernes 

skud af begrænset størrelse, som det ud fra en forstmæssig vurdering er forsvarligt at fjerne.  

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

                                                       Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Eva Tørnæs, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Aarhus Kommune, sagsnr. 16/020448, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Aarhus, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Aarhus Kommune, Grøn drift  

 



5 
 

 

 


	Forside
	Fredningsnævnet 03-11-1944
	Dispensationer 2016



