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fredningsprotokollen for Skanderborg amt.

-.K e,n"d e l s e

afsegt ·1. december' 1948.

Thi cestemmes:
Det på vedhæftede kort med grøn skygge betegnede are-

al omkring Tamdrup kirke af størrelse 54,5 ha. af matr. nr.
la Tamdrup Bisgård, Tamdrup sogn, tilhørende godsejer fru
Ane Johanne Cecilie Lorenzen, født Ibsen, Tamdrup Bisgård
fredes således, at der ikke på arealet må foretages bebyg-
gelse eller beplantning af nogen art. løvrigt gøres der veJ
fredningen ingen indskrænkning· i ejerens ret til at udnytte
arealet.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skander-
borg amt eventuelt nationalmuseet.

tine,lyses
KendelsenYsom hæftelse på matr. nr. la TBmdrup Bis-

gård, Tamdrup sogn, med prioritet forud f~r pantegæld, men
med respekt ~f de på ejendommen hvilende servitutter nem-

lel lig:
l. forlig lyst 16. oktober 1835 angående en kirkesti.
2. brugskontrakt til Tamdrup sogneråd lyst 15. januar 1915

~
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angående afbenyttelse af et stykke jord til byggegrund
for en kirkestald i 35 år fra l. januar 1915.

3.dokument lyst 9. december 1935 ang6ende sikring af den frie
udsigt på matr. nr. lc og 12b.

4.dokument lyst 15. januar 1948 angående byggelinie p& la,
for s~ vidt disse bestemmelser vedrører det fredede areal.

Fredningen sker uden vederlag til ejeren , pantha-
vere eller andre i ejendommen berettigede.
M. K. Andersen. Hans Mikkelsen. Jens Kjær Laurbjerg.
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FREESNÆVNET FOR
VEJL S NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETT RSENS3. AFD.
8700HORSENS

_,.F. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

REG NR 1/&7A
• • HORSENS,DEN3o. november 1983.

FA. NR. 37/1983.

Fremsendes til underretning.

Nævnetsafgørelsekanefternaturfredningslovens§58 indbringesforOverfredningsnævnet(adr.AmalIegade13, 1256 KøbenhavnK)afbl.a.den,derharbegæretfredningsnævnetsafgørelse,og forskelligeLaursen myndigheder., Klagefristener4 ugerfraden dag,afgørelsenermeddeltdenM fit pågældendeklageberettigede.
O age~l~rnfiiiifiQcS'ie!froC~::i~~ En tilladelsekanikkeudnyttesførudløbetafklagefristen.Erklageiværksat,kantilladelsenIkkeudnyttesmedmindredenopretholdesaf

C> Overfredningsnævnet.
n 'J Dfe, 'I.~~31 Dettilføjes,atnævnetstilladelseikkefritagerforatindhentefornøden

, o .,~, tilladelsefraandremyndigheder,og atforpligtelserifølgetinglysteservituttererforbeholdt.Ifølgenaturfredningslovens§ 64 a bortfalderen tilladelse,derermeddeltaffredningsnævnetelTerOverfredningsnævneti henholdtilkap.VI eller§53, såfremtdenIkkeerudnyttetInden5 årfratIlladeisens--~meddelelse.bettegælderogsåandretilladelsersamtdispensationer,derermeddeltefterdennelovellerudstedti henholdtil loven,enfredningskendelseellerenfredningsbestemmelse.

Hr. gårdejer Jens
Tamdrup Bisgaard,
Bisgaardsvej 2,
8700 Horsens ...

•-Ang. kendelse af 1/12 1948 om fredning af arealer omkring Tamdrup kirke.

l Ved skrivelse af 6. september 1983 har De ansøgt om dispensation til
t tilplante dele af det fredede areal på matr. nr. l a Tamdrup Bisgaard,

Tamdrup. Det fremgår af ansøgningen, at det drejer sig om arealer syd-vest
og syd-øst for kirken, hvor der allerede er etabler.et',solbærplantage med
enkelte læhegn. Det tilplantede areal strækker sig delvis ind i det ved
kendelsen af l. december 1948 fredede område. Det drejer sig endvidere
om et areal nord for kirken, hvor det er planlagt at plante lavt voksende
juletræer i efteråret 1984.
• Sagen har været forelagt Vejle amtskommune s fredningsafdeling, som
i en skrivelse af 30. september 1983 udtaler:

"Det fremgår bl.a. af fredningskendelsen, at Tamdrup kirke hører til
landets allerældste og største stenkirker fra middelalderen oS beplantning

laf de store, åbne marker, der omgiver kirken, på afgørende vis vil for-
ringe værdien af dette nationale mindesmærke. Beplantning af nogen art må
ikke finde sted.

.. Med baggrund i ovenstående synes det ikke muligt at meddele dispen-
sation til det ansøgte, uden at komme i afgørende strid med fredningens
formålT (Naturfredningslovens § 34 ses derfor ikke at kunne bringes i an-
vendelse)."

Fredningsnævnet har den 24, november 1983 afholdt møde på ejendommen.
Efter at nævnet havde tilkendegivet, at der ikke kunne forventes at

blive givet tilladelse til beplantning med juletræer på arealet nord for
kirken, frafaldt ansøgeren sin ansøgning herom.

Der foretoges besigtigelse af en del af det allerede med solbærbuske
tilplantede areal. Det oplystes, at omdriftstiden for denne afgrøde er 10-ttr5 år, og at der har været tale om en meget betydelig investering, samt
at de etablerede læhegn er af væsentlig betydning for udbyttet.



., ' " 2

tf Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ville
under hensyn til buskenes ringe højde og det foran oplyste ikke modsætte
sig en tidsbegrænset dispensation. Han henstillede at nogle selvsåede træer
i en beplantning foran graverboligen samt resterne af en fyrretræsbeplant-
ning i grænsen mellem kirkens parkeringsplads og ansøgerens arealer nord
for kirken blev fjernet.

Ansøgeren erklærede sig indforstået med at fjerne den nævnte bevoks-
ning.

Det hedder i den omhandlede kendelse bl.a. "at der ikke på arealet
må foretages bebyggelse eller beplantning af nogen art. løvrigt gøres

...rer ved fredningen ingen indskrænkning i ejerens ret til at udnytte area-
~et" •

Fredningsnævnet har truffet følgende afgørelse: Under hensYn til, at

let forekommer tvivlsomt om beplantning med solbærbuske er i strid med
'redningskendelsen samt til de beplantede arealers beliggenhed i forhold

til kirken, findes det ansøgte ikke at komme i strid med fredningens for-
mål, hvorfor nævnet finder at kunne meddele dispensation til den allerede
skete beplantning på betingelse af, at denne ikke udvides og, at såvel
buske som læhegn fjernes inden den l. januar 1999. Det pålægges ejeren
at fjerne en træbevoksning foran graverboligen samt en fyrretræsbeplant-
ning nord for parkeringspladsen inden l. april 1984.

Nærværende afgørelse vil være at tinglyse på ejendommen matr. nr.
l a Tamdrup Bisgaard, Tamdrup.

J. Bruun
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 Den 28. marts 2011.    
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2011.23, Ombygning af graverhus og opførelse af 
værkstedsbygning. 
 
Horsens Kommune har den 4. marts 2011 fremsendt følgende til fredningsnævnet: 
 
Horsens Kommune har den 15. februar 2011 modtaget ansøgning fra Birch og Svenning v/Mia 
Rahbek Andersen om ombygning af graverhus og opførelse af værkstedsbygning ved Tamdrup 
Kirke, matr. nr. 1e,Tamdrup Bisgård, Tamdrup, Tamdrup Kirkevej 1, 8700 Horsens. 
 
Ombygning af eksisterende graverbygning
Bygningens areal er på 57 m², ydermurene er hvidkalkede og taget er med røde teglsten. 
Bygningen istandsættes med nyt tegltag, vinduerne i gavlen mod nord ændres til døre og den 
nuværende dør mod vest ændres til et vindue. Porten i gavlen mod syd tilmures, men døren 
bibeholdes. Indvendigt indrettes bygningen med kirkegårdstoilet og indgang til graverkontoret ud 
mod p-pladsen. I tilknytning til indgangen mod syd etableres entre med adgang til 
kontor/mødelokale, tekøkken og fyrrum. 
 
Opførelse af ny redskabs- og værkstedsbygning
Bygningens areal bliver på 86,4 m². Bygningen opføres i samme proportioner og materialer som 
eksisterende graverbygning. Bygningen indrettes med omklædningsrum med adgang fra nord 
samt et redskabsrum med hems for opbevaring hen over omklædningsrummene.  
 
Kommuneplanens retningslinier 
Ejendommen ligger i et område med kulturhistorisk interesse, Tamdrup Kirke og Tamdrup Bisgård. 
Kirke og hovedgård er udpeget som en kulturhistorisk helhed med 2 enkeltmiljøer, der tidligere 
havde tæt tilknytning til hinanden. Området mellem gård og kirke er sårbart overfor ændringer, der 
vil sløre den kulturhistoriske fortælleværdi om sammenhængen mellem hovedgård og kirke. 
 
Området ligger desuden indenfor Tamdrup Kirkes nærområde og særlige kirkeområde samt 
indenfor højdebyggelinie omkring kirken.  
 
Fredning
Ejendommen er omfattet af fredningskendelse afsagt af fredningsnævnet for Skanderborg Amt den 
1. december 1948. Det fremgår af fredningen, at det indenfor fredningen ikke er tilladt at etablere 
eller opføre bebyggelse uden særlig dispensation fra fredningsnævnet. 
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Fredninger som denne er gennemført for at beskytte vore landsbykirkers omgivelser mod indgreb, 
der kan ødelægge deres smukke placering i landskabet. 
 
På baggrund af ansøgningsmaterialet og besigtigelse af området den 3. marts 2011 vurderer 
Horsens Kommune, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål og ej heller mod 
kommuneplanens retningslinier. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål. 
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte. 
 
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. 
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. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelserne bortfalder, hvis de 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 er pr. mail fremsendt til: 
Birch & Svenning v/Mia Rahbek Andersen, Allégade 45, 8700 Horsens mra@bos-ark.dk  
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, horsens@dn.dk
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Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, OPA@horsens.dk
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, 
horsens.kommune@horsens.dk
Helle Kousholt, Horsens Kommune, hko@horsens.dk
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