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Matr. 'nr. 3~

Aarslev by og sogn.

0tempel- og gebyrfri i henhold til

lov nr. 140 af 7. mai 1937 § 33.

r 7551.

27. november 1947.

Mellem naturfrednine;snævnet for Aarhus amtsr,J.dskreds og underteg-

nede fru Clara In[;eborg Thomsen som ejer af "Aarslevgård", matr. nr.

3 ~ m. fL Aarslev by og sogn, er indgået sålydende

overenskomst om fredning :

på matr. nr. 3~ Aarslev by og sogn står langs vejen syd om

Aarslev skov fra hjørnet af "Aarslevgt::trd"s gamle ladebygning 2 kasta-

nietræer og 5 elmetneer, det sidste ca. 150 meter sydøst for gården.
~r

Disse 7 træer, derjviste p<i vedhæftede matrikulskort, er meget gamle

og af betydelig skønhedsmæssig værdi, hvorfor jeg, fru Clara Ingeborg

Thomsen, ønsker dem fredede,uden at jeg kræver erstatning herfor.

1;e nævnt e træer vil derfor være at underkaste fuldstændig fred-

ning, således at de ingensinde må fældes eller beskæres på grene

eller rødder, udover hvad nødvendigt er :for træernes bevarelse, færdsler

på vejen, bygningers vedligeholdelse og de tilstødende markers drift.

Barken må ikke ødelægges ved beskærinG elle:!' af:flåning, ligesom træerne

ej heller p~ anden mfide, s~som ved for nær gravning eller pløjning må

udsættes fax' overlast, der lean medføre deres forringelse eller ødelæg_

gelse.

Denne overenskomst vil være at tingly se på matr. nr. 3,g Acirslev

by og sogn.

Påtaleberettiget er natur:fredningsnævnet :for Aarhus amtsrådskreds.

Aarhus, den 26/11 1947. Aarslev, den 25/11 194~

For naturfredningsnævnet Klara Thomsen.

A. Hi11erup.

fe;.



Indført i dagbogen :f'ox'x'etskreds nr. 55, Iling

OGHasle med flere herreder, den 27. november 1947.

Lyst tingbog, bd. Aarslev I bl. 2.

Akt:Skab D. nr. 98.
Forud hæfter servituter og flg. gæld:

l) 2.020 kr. til Aal'husegnens mergelselslcab.

2) 115.000 kr. til !Creditfol'eningen i Viborg.

j) 2'7.000 kr. iflg. ejerpantebrev.

4) 17.900 kr. -do-

5) 11.389 kr. -do-

F&bri tius Tengn8gel / EB. JF.

Gebyrfrit lov 140/37.

§14,II: 2,00 kr.

skriver to kr'oner.

1'oran ståend e anmi-erkning annulleres herved efter stedfunden be-

rigtigelse for så vidt angår gæld.

Ning og Hasle m.fl. herreder, den 7. september 1948.

J. abri tiu s Tengnagel / J J. EB.

Afs~n'iftens l:'lgtighl.,d bekræftes.

Fredningsnævnet fOl Aarhus amt,

I
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

07/04-98

Hardy R. Mogensen
"Årslevgård "
Silkeborgvej 765
8220 Brabrand REG.NR. \\1,?>.OO.

Vedr. j.nr. 6/1998 - fredede træer ved Årslevgård-Silkeborgvej iÅrhus
Kommune .• Den 21. januar 1998 har De søgt om tilladelse til at beskære 4 elmetræer på Deres
ejendom matr. nr. 1 a Årslev by, Årslev.

Træerne ønskes af trafiksikkerhedsmæssige grunde beskåret ned til en højde på 6
meter.

Træerne er omfattet af en frivillig fredning tinglyst den 26. november 1947, som be-
stemmer, at der ikke må fældes eller beskæres grene eller rødder, udover hvad der er
nødvendigt for:

- træernes bevarelse,
- færdsel på vejen
- bygningers vedligeholdelse og
- tilstødende markers drift• Da træerne efterhånden har fået en højde og et omfang, som indebærer en øget risiko
for at de store grene falder ned omkring de trafikerede arealer omkring "Årslevgård ",
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til en beskæring af træerne på betingelse af, at beskæringen udføres således, at træerne
stadig vil være forsynet med en rimelig trækrone.

Klagevej ledning

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 videresende Ise 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: •
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-3-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsr~gister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jan Fredin, 5t. Torv 10, 8100 Århus C
Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C
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