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den 19. m~rts 1951. REG.NR. (bSO. 00

D e k l n r 9 t i o n •~~-----~._---------~-~--
Undart~gn~de fru Anna Marie Jurgen3en, Skive, der er ejer 6f

tJorccllerne llif~t.r.nr. 6 l, 6 li, 6 l.k, 20 ø, 20 az og 20 ee at Holme- ~ ,-.- ........ .-.- -
by, gkeade sugn, erklwr'er herved lll~d bindende virkning ogs~ for senere

e jel'e, ut d~ tr'~r og tra-gruflPer-. S0!ll l'inues indtegnet p'\ vedhæftede

rids ovur c jei1duLlIJ!.i.m , fl.'cmt.iJi~ nksl :rredes, ahledea at de ikke må tæ~-

des ellc:c:' bosktaI'ea uden t11ladeloc fru natul'fredningsntL'Vnet f'or Aarhus

amt, 11geiora de ikke m1.undcrgJ.'ev~h' cll~r' ~rl anden m3de, f.eks. ved

epdelægt;;;elae af' burk~n eller V9d 'J;Of nu::l"g:i.ende plØjwing eller gravning

må udsættes rOl' en behaJ;1dling, del' kan fØre til deres Ødelæggelse eller

besktid~"else.

Jeg taier dog fØl~ende forbehold,
de '

ji' ol'slivid t 8ne:~r/5 på 1118 tr. nr-~ 20 az ståem e lindej)ræcl' g:.E.:ldera) -
fredn ingen kun, sålllflge den umldq elbal't ves t f'or tr!i3erne VUi~ ende byg-

n ing beVares 1 de t V:~Bt;n tlle;e ut'or'tHH.lret, medens e jer'cn, hvis byg-

nlng~n lledr'ives aller' vwsentllg forandres, skel kunne kr~ve tr.JJ~rne

fjernet. l~::.Cldulngm,ql Jog ikke ske, fØrend speprgsmålet har væreb fore-

lagt nu t.urf l'~c1nlnganwvne t.

b) gl\f'l't.:mt det nuværende matr.nr. 6 l i-nakes udstykket i 2 bygge-

grunJe, sk(!l ejeren V!f;1'e ber'etttgct, til for at muliggØre bebyggelse at
den s:,'dligs te grund at kræve de 2 i sydspidsen af· dtmne s tående træer

(en eg og en $sk) fældet. Fældning må dog ikke ske, fØrend sagen har

V!:DI'et 1'uI'elagt nat).l~1'redfJlf)gsnævn~t.

N~rvu:r'ende dokum<::ntkan tinglyses på parcellerne med priori tet

forud for pantegwld. Omservi l.utteI' henvtBEtS til tingbogen.

Pita1eberettiget al' nst.Ul'fr·'3dntngsnwvnet for Aarhus amt.
l

SId.ve, don 16. l!l!lrtD llJ51.
,

Anna Marie JUrt ens en.
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Forr.nsti\0l1rle rlekJnrRtion [odkendes.

l'r0.(1nin,' ~mr~vnet for Å",rhus nmt,

Anrhw3, don 5. juli 1951.

'l'F~.bri tiU8 en{'l1rt{"81. P. Jensen.

Inc1f(~rt j tinrrho{'en for Y'8t:;> rod~) nr. 55, Ninr Of

8asle m. fl. herreder, den 19. mnrts 1951.

lJ~T~lt tinrbo['": bd. HolrJ;8 bl.
,

Akt: ~kqh AD nr. ~19

Fol'U(~ blT'fter ptt TT18.tr. nr. 20 az

20.000 kr. til S,)in',~- O{" 1['m~kr·1ssen.

Lillelund-JAnnen

I,. kst.
(\1

,1:.



II,,
l,
!'li
l'
1
Iii'
rI

~
Il,

~i,
'I'
,!j

I 'e
,I~
tiI'riv
!

~\
I

~~

I~
~\

,I e\

~,
'I,
I
I
I,
'i

i\i
I'

~
~,

tIl
"J

t;,
I;,

9. juli 1951. REG.NR. [bSO.OO

---~-~----------~---~-
Holme-'i'r,m bj erg tH)guel'(\d, d.~ l' IJl' ~j~r' Af e jendomlllen ma tr. nr.

20 1 Ho lIlle by, DkBade sogn (de t l. i d 11 B~J:'e 80 r'shepj vandværk) pålægger

hel'ved med. birjd~ncie vlI'klJing også f')I' :;~nel'e ejere den nævnt.e ejendom

fØlgende se~vlttitter:
l.

Den bevokontpg uf t.ræer, trægruppel' og buske, SODl nu f'1mjes

på ejendomlQ~n, fredes s'iled~s, Qt der ikke må foretnges 1'ældntnge.r

el1~r besl-:æf'ioLIJI' ,~den tillf1delsa fru nBturfredningtinævnet for Aarhus

amt, 11gesom buplantn~ngen ikke m~ undergrav.s ell~r p~ unden m~de, f.
eks. ved gdeltt:iJl;elae af barken, må uds·..utt.ea tor ell b0lwnd11ng, der' kan

f,;~re til dens ,pdelu.:g';!clst:! elll:l' besI\udl~else.

2.
PtirCel1tJn ffi'~ ikke bebygges.

~omIllunan forbeholder- sig og senere ejere ret til, s'!)f'z'elllt dette

kan ske uden skade for beplantnin~eu, at søge den nuvu;z'ende bebyggelse.

SOUl h idr9I'eI' fra e jendommen~ benyt. te 1se SOIlI vandvwrk. f Jerne t. Foran-

S tal tn111gel' 1 s~, ht:n6~ende ru;;' dog kun våbt.;gyndea med fI'edn1nganil..vnete

samtykke.

N..t,;rV<L.;l'enue dokuilll,;nt blive.!.' fit tillglyse på IIlstr. nr. 20.!.,HolJne

by Skaa~e sogn Uied ~riOI'1 tet fuz'ud. for' al k-bl'l te;;;!61d,. \On servl tutter

henvises til tjngoogen.

P~taleber~tt1g~t 1 ht:nilOld til detto dokUlllerlt er naturfredn1nga-

nwvnet for Aarhus amt.
Holme-Tranb jerg sogneråd, 4-en 16 - j - 1951

P. J en~-"en M. Nielsen N. UrJ nd

O. lY l-i.asmu ~JS en A[we Jen 1'.1 en Aage tJ edioh- .
H. Chr. Nie]sen (... Sc,nd cr,( '8.[,r(\ Th. VI st 0.rrnu.rd0.

.... - /<ad Stall. j. rU'. j;:( - j -



ForanotLende dekl2r~tion rodkpn~es.

A~rhus, ~on 3. ~uli 1951
p. Jpnsen.

Indført i do.['borcn t'or Ninr~ ae IIn,slem. fl. herreder,
nen 9. ~vlj 1951.
1~ Y s t

PEt e,iendom1ren b["'fter forud kr. 16.500,- til s lare- ar lånl;kCA..-.se
ifølcc 3k~dcs10nbrev.

~ahritiU8 Tenpnarel. / Boch
II. F.

Nine ae FaIJ10 m. fl. hprl'eder, den 4. au{"ust 1951.

1ille1und-Jensen
kst. / J. J.

G. A.
/
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POUL HASTRUP l faS-OLANDSR~7SSAGFØRER REG. NR.-
FLEeMMING WOLTHERS

DSRETSSAGF0RER
AUKTIONSLEDER

~OULJDRGENSEN
ADVOKAT

TLF. (O 61) 20211 (FLERE LINIER)

KANNIKEGADE 12 - AARHUS

A 1609 - j/a

·re
,
, .••• I.'" ._, . "

TIE ~,k:A R A T ION •-----------~-----------
I 'li I I l 1:1 I l'I'\ '

., .
Underskrevne direktør A. Bork, der er ejer af ejendommen,

imatr. nr. 6 EQ Holme by og sogn, deklarerer og bestemmer herved,
at den på vedhæftede rids vist~.bØg af ca. 3 me~ers højde, som
står tæt ind mod parcellens nordlige skel,skal fredes på samme

,
måde som de øvrige træer, der er fredet ved dokument tinglyst i
,1951. Der meddeles samtidig ~nde1igtog uigenkaldeligtafkald fra

4t nuværende og fremtidige ejeres side på den ret, som dokumentet
i 1951 hjemlede dem til at kræve fjernet den i sydspidsen af

..__ parcellen stående eg og det s~mme sted stående asktræ.C'e.,· Påtaleberettiget ifølge nærværende servitut er Naturfred-
ningsnævnet for Aarhus Amt •
.,' Med hensyn til servitutter og pantehæftels~~ henvises
til ejendommens blad i tingbogen. ' . , ,,:j " ,1,1

, .
" .. '.".' I •

lo \1960 •." ,,':,,,
• 'o, ..

,o., .

~. "

rigtiched

'Aarhus,
, .

.'~il vi tterlir11ed om

samt an ~yndichcd:
underskrift 'TIS ~::,__thcd,

QtL1)2~v-
Ddvokut,
Aorhuc o
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Aarhas eøndre herredlrel
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. .Rzds t rn.å!;brlwZdet /:Soo· over

matT?nr 6P-d_ Holme 0Y-29 sogn
, ~ I Ud/ærdifJei '"'Jun~ ';960 'på grundlag af ældre 0.9..

samtidige rnåLu-zger og v,,'sencie de på parcellen o' , o
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01650.00

Dispensationer i perioden: 30-08-1958 - 15-05-1996
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AFSKRIFT REG. NR. ,As-o

30. august 1958.
Naturfredni ngsnævnet

for Aarhus Amt 23/1958

I anledning af Deres hertil indsendte andragende
om tilladelse til at fælde eller beskære det sydligste
af de tre fredede egetræer på ejendommen matr. nr. 20
ee Holme by Skaade sogn, Saralystvej nr. 19, tillader
naturfredningsnævnet herve~, at det yderste stykke af

hver af de to nederste ind over bygningen ragende ere-

ne på træet fjernes, og at den helt tørre gren højere
oppe på træet ligeledes fjernes, således' at selve ar-

bejdet med fjernelse af grenene for Deres regning fare-
l • ,~~

tages af Aarhus købstads kommunes skovvæsen eftit nær-
mere anvisning af kommunens skovrider.

P. n. v.
Bonnevie

Hr. Emil Simonsen,
Saralys tve j 19,
H ø j b j e r g.-~----~-----~---
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UDSKRIFT
af

forhandlIngsprotokollen
for

NATUHffiEDNINGSNIEVNET FOR
ARHUS AMTS ::>YDLlt:iE FREDNIN6SKR.EDS

(1 t ..,~ "'\, ('I '/ ~ ...\

J ... )J, .'. /

År 1985, den 30. oktober, behandlede nævnet
sag nr. 137/1985 angående ansøgning om tilladelse

til fældning af skadet træ på matr.
nr. 20 ~ Holme, Skåde sogn, hvil-
ket træ er fredet ved deklaration
tinglyst den 9. juli 1951.

Mødt var fredningsnævnet s formand, dommer L. Thorup, det
amtsvalgte medlem, godsejer I. Tesdorpf og suppleanten for det kommu-
nevalgte medlem, arkitekt N. Chr. Skjøth.

For Århus kommune mødte skovrider P. Bruun Madsen.
For amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Peter-

sen og for Danmarks Naturfredningsforening mødte skoleinspektør Søren
Højager.

Til stede var ejerne hr. og fru Holm, der anmodede om tilla-
delse til at fælde det egetræ, hvoraf den ene af stammerne er knækket
under en storm i indeværende efterår •

Træet blev undersøgt af skovrider Bruun Madsen, der udtalte,
at det opståede brud indebar risiko for, at den tilbageværende stamme
blev angrebet af råd, og at det ville være en fordel for det umiddel-
bart ved siden af stående egetræs udvikling, at træet blev fældet.

På amtsfredningskontorets vegne havde skovtekniker Brøndum
Petersen intet at indvende mod, at det pågældende træ blev fældet,
hvilket Danmarks Naturfredningsforening ved skoleinspektør Søren Høj-
ager heller ikke havde.

Der var i fredningsnævnet enighed om, at det egetræ, hvis
ene stamme er knækket under en storm, kunne fældes.

L. Thorup. lIv

-Fete ",eRter r



Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 58 og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
relser indb: inges for Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7. 1256
København K,) af bI. a. ansøgeren, amtsrådet. kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovbyggelinien.

Klagefri~ten er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberetligede.

En lItladeise eller dispensation må ikke udnyttes flllr udløbet
af klagefristen. Er k!age indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke Udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Till<ldelsen bo:tfdlddr, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den 7 NOV. 1985
Lo Thorup.

•

•



";
I Modtaget I

Skov- og NaturstyrelsEllil

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
2 O MAJ i~96

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 15/05-96

Århus Kommunes Naturforvaltning
Skov- og Naturafdelingen
Skovvangsvej 97
8200 Århus N

Vedr. j.nr. 24/1996 - fredede træer på ejendommen Saralystvej 14, 8270 Højbjerg
- Deres j.nr. 04.10.00.GOl.

I skrivelse af 15. februar 1996 har Forvaltningen for ejeren Henrik D Sørensen af
ovennævnte ejendom, matr.nr. 6 ov Holme by, Holme, ansøgt om tilladelse til dels af
fælde og dels af beskære to gamle egetræer, som står i haven på ejendommen.

Træerne er omfattet af en deklaration tinglyst 19. marts 1951 om fredning af træer og
trægrupper på en række ejendomme i Holme.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, der har anbefalet ansøgningen.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
fjernelse af egen tæt på huset og beskæring af et andet træ ved at fjerne en stor gren,
der rager ind over nabogrunden, og er til betydelig fare for skade på nabohuset.

KlageveHedning

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 videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

\~91o - \ 2. \ \ I \2 - O00 I
'S>



•

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:

•
Henrik D. Sørensen, Saralystvej 14, 8270 Højbjerg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-751-1-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejlsøvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Advokat Jan Fredin, Store Torv 10, 8000 Århus C



FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, ØSTLIG DEL 
                    
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
 Tlf. 86 12 20 77 
Henrik D. Sørensen Fax 86 19 71 91 
Saralystvej 14 E-mail: 
8270 Højbjerg 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 7. februar 2010.          

 
 

 
Vedrørende j. nr. 8901-01.2009.79, ansøgning om ophævelse af fredning vedrørende træer på 
ejendommen Saralystvej 14, 8270 Højbjerg. 
 
 
De har rettet henvendelse til Århus Kommune, Natur og Miljø, vedrørende ophævelse af fredning  
af træer på ejendommen matr. nr. 6 ov Holme By, Skåde, beliggende Saralystvej 14, 8270 Højbjerg.  
 
Århus Kommune, Natur og Miljø, har den 20. oktober 2009 fremsendt sagen til fredningsnævnet til 
afgørelse.  
 
Anmodningen begrundes med, at de fredede træer har vokset sig meget store, og at et af træerne, 
der står få meter fra huset forårsager sætningsskader. Dette træ ønskes fældet. Endvidere er 2 
fredede træer, bagerst på grunden ved at gro sammen, hvorfor et af disse træer ligeledes ønskes 
fældet. 
Træet der forårsager sætningsskader, står tæt på skel til nabo mod syd. 
    
Ejendommen er omfattet af deklaration af 3. juli 1951. Ifølge deklarationen er i alt 9 træer, 5 
egetræer og 4 bøgetræer, fredet. 
 
I deklarationen anføres: 
” Deklaration 
Undertegnede fru Anna Marie Jürgensen, Skive, der er ejer af parcellerne 6 l, 6 li, 6 lk, 20 ø, 20 az 
og 20 ee af Holme by, Skaade sogn, erklærer herved med bindende virkning også for senere ejere, 
at de træer og trægrupper, som findes indtegnet på vedhæftede rids over ejendommen, fremtidig 
skal fredes, således at de ikke må fældes eller beskæres uden tilladelse fra naturfredningsnævnet for 
Århus amt, ligesom de ikke må undergraves eller på anden måde, f.eks. ved ødelæggelse af barken 
eller ved for nærgående pløjning eller gravning på udsættes for en behandling, der kan føre til deres 
ødelæggelse eller beskadigelse….” 
 
Århus Kommunen har i oktober 2009 besigtiget træerne og udtalte på denne baggrund: 
”Der er ikke umiddelbart beviser for at bøgetræet forvolder skade på den forholdsvis nye tilbygning 
i skråningen tæt på træet. Det er dog muligt, at træets rødder befinder sig langt inde på grunden og 
dermed tæt på den nye tilbygning. Ved blæst kan træets rødder bevæge sig lidt, så det kan føre til 
skader på bygningen. 

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


Vi er ikke bekendt med, om der er gravet af skråningen inden byggeriet, men det er forbundet med 
risiko for stabiliteten i huset og på selve træet, at der flyttes jord. 
Det gamle bøgetræ sender grene ind over huset, og det er svækket lidt i toppen. Det kan på den 
baggrund godt anbefales, at træet fældes nu frem for først om nogle år. 
Den anden grund til beboernes henvendelse var, at kronerne på bøgetræ og et gammelt egetræ, 
vokser sammen. 
Det kan ikke anbefales, at der skæres af kronerne, for det vil svække de gamle træer” 
 
Århus Kommune henviser endvidere, i indstillingen til fredningsnævnet, til en geoteknisk rapport, 
der er udarbejdet af Geosyd og indsendt til kommunen den 11. oktober 2009. 
 
Århus Kommune, Natur og Miljø, har anført, at fredningsdeklarationen omfatter et større område, 
og at det derfor ikke kan anbefales, at deklarationen aflyses og erstattes af en ny. I stedet bør der i 
forbindelse med en ansøgning tages konkret stilling til de træer, der er omfattet af deklarationen. 
 
Århus kommune har anbefalet, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. meddeles 
tilladelse til fældning af det bøgetræ, der forårsager sætningsskader i huset. Træet er svækket i 
toppen og det vil formentlig alligevel være nødvendigt at fælde træet i løbet af nogle år. Det bør 
endvidere indgå i fredningsnævnets vurdering, at træet kan være beskadiget i forbindelse med 
opførelsen af tilbygningen. 
Derimod kan kommunen ikke anbefale fældning eller beskæring af  de 2 træer hvis kroner er ved at 
vokse sammen. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 3. december 2009. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité kunne efter besigtigelsen tilslutte sig, at træet tæt 
på huset må fældes for at hindre yderligere skader på huset. 
For så vidt angår de to træer (et egetræ og en blodbøg) i bunden af haven kunne repræsentanten 
tilslutte sig udtalelsen fra kommunen, og modsatte sig fældning af træerne. 
 
Det aftaltes under besigtigelsen, at De indhentede fagkyndig udtalelse om egetræet til brug for 
nævnets afgørelse om de to træer i bunden af haven. 
 
Den 18. december 2009 har Århus Kommune fremsendt udtalelse af 16. december fra Simon Skov, 
Skov og Landskab, Det biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. 
Århus Kommune har i forbindelse med fremsendelsen af udtalelsen til fredningsnævnet anført, at 
det af udtalelsen fremgår, at der er konstateret råd ved egestammens fod og at rådgiver anbefaler, at 
egetræet fældes inden svækkelsen bliver så stor, at der er risiko for materielle og personlige skader. 
Desuden vurderes det vigtigt, at bøgen ikke opnår en betydelig ubalance som følge af den 
stabilitetssvækkede eg. 
Endvidere anfører kommunen, at det er normal procedure, at kommunen meddeler tilladelse til 
fældning af (ikke fredede) træer på baggrund af en rådgivers anbefaling, hvorfor det indstilles til 
nævnets overvejelse, om det fredede egetræ, på baggrund af rådgivers udtalelse, kan tillades fældet. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder ikke grundlag for at ophæve fredningsdeklarationen, der vedrører et større område. 
Nævnet finder på baggrund af udtalelsen fra Dem og Geosyd, om at der forgæves har været 
foretaget flere afværgeforanstaltninger for at sikre mod sætningsskader, samt på baggrund af 
besigtigelsen, hvor det kunne konstateres, at der fortsat er sætningsskader på tilbygningen, at det er 
nødvendigt at fælde træet tæt på huset, i hvilken forbindelse i øvrigt bemærkes, at træet står klemt 
mellem tilbygningen og nabohuset og derfor har begrænset fredningsmæssig betydning. 



For så vidt angår egetræ og blodbøg i bunden af haven finder nævnet, at der må lægges afgørende 
vægt på rådgiverudtalelsen, og nævnet finder på denne baggrund, at det af sikkerhedsmæssige 
grunde er nødvendigt at fælde egetræet. 
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til fældning af 
træet tæt på huset samt fældning af egetræet i bunden af haven. 
  
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 sende pr. mail til: 
Henrik D. Sørensen, Saralystvej 14, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:hs@ennova.dk" }
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" }
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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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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, ØSTLIG DEL 
                    
 Tinghuset, Vester Alle 10 

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

 
 

 
Vedrørende j. nr. 8901-01.2009.11, ansøgning om tilladelse til fældning af træer på 
ejendommen Saralystvej 21, 8270 Højbjerg. 
 
 
De har rettet henvendelse til Århus Kommune, Natur og Miljø, vedrørende 3 store løvtræer på 
ejendommen matr. nr. 20 eh Holme By, Skåde, beliggende Saralystvej 21, 8270 Højbjerg.  
Århus Kommune, Natur og Miljø, har fremsendt sagen til fredningsnævnet til afgørelse.  
 
Der er tale om 3 store løvtræer i haven på nævnte ejendom. Træerne er formentlig 60-70 år gamle 
og har nået anselig højde og drøjde. De vurderer, at træerne, hvis de falder i storm, kan beskadige 
de nærliggende huse. Der er faldet flere grene af træerne, grene der har beskadiget naboers hække 
og rækværk. Idet træerne er fredede, kan de ikke forsikres. 
 
Ejendommen er omfattet af deklaration af 3. juli 1951. Ifølge deklarationen er i alt 7 træer, 4 
egetræer og 3 bøgetræer, fredet. 
 
I deklarationen anføres: 
” Deklaration 
Undertegnede fru Anna Marie Jürgensen, Skive, der er ejer af parcellerne 6 l, 6 li, 6 lk, 20 ø, 20 az 
og 20 ee af Holme by, Skaade sogn, erklærer herved med bindende virkning også for senere ejere, 
at de træer og trægrupper, som findes indtegnet på vedhæftede rids over ejendommen, fremtidig 
skal fredes, således at de ikke må fældes eller beskæres uden tilladelse fra naturfredningsnævnet for 
Århus amt, ligesom de ikke må undergraves eller på anden måde, f.eks. ved ødelæggelse af barken 
eller ved for nærgående pløjning eller gravning på udsættes for en behandling, der kan føre til deres 
ødelæggelse eller beskadigelse….” 
 
Århus Kommunen har i december 2008 besigtiget træerne og udtalte på denne baggrund: 
”Der er ingen tegn på at træerne er ved at gå ud, og træerne vurderes at være sunde i kronerne en 
årrække endnu. Egetræer har pælerod og derfor er der – sammenholdt med sundheden – ingen fare 
for at ejendommens træer vælter i en storm. 
Men egetræernes grene har derimod ikke samme styrke som rødderne. Med årene svækkes grenene 
og bliver ”sprøde”, fordi veddet ikke er sejt. Enkelte gamle og tykke (tunge) egegrene kan i storm 
knække fra et træ som var de af glas. 
Eksempel på ovennævnte er, at der på ejendommen blev observeret, at to 20-30 cm tykke grene er 
blevet savet af inden for et års tid. 
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Det nordligste af egetræerne har meget lange og lavthængende grene, der sendes ind til 
naboejendommen, og det skal anbefales, at disse skæres af, så kronen på træet løftes lidt. Det er 
ikke en udbredt mening blandt fagfolk, at et ældre egetræ svækkes inden for en årrække ved, at det 
får skåret nogle grene af”. 
Med henvisning til fredningsbestemmelserne må træerne ikke fældes eller beskæres uden tilladelse 
fra fredningsnævnet. 
Århus Kommune, Natur og Miljø, har anbefalet, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1. meddeles tilladelse til ovennævnte beskæring af træerne. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 3. december 2009. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité kunne tilslutte sig udtalelsen fra kommunen, og 
modsatte sig fældning af træerne. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder på baggrund af udtalelsen fra Århus Kommune, Natur og Miljø, at træerne ikke er i 
en så dårlig tilstand, at det er nødvendigt at foretage en fældning. 
Som ligeledes anført af kommunen kan det være nødvendigt at beskære træerne for at løfte kronen, 
ligesom beskæring kan være nødvendig for så vidt muligt at hindre, at større grene knækker af i 
hårdt vejr.  
Nævnet finder derfor, at en beskæring af træerne kan være medvirkende til at bevare træerne i en 
årrække, og at beskæring derfor ikke vil være i strid med deklarationens formål, bevaring af 
træerne. 
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til beskæring af 
træerne efter nærmere anvisning fra en af Århus Kommune, Natur 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. 
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. post til 
Eva Utzon, Saralystvej 21, 8270 Højbjerg 
Hanne Andersen, Marselis Boulevard 34, 13. th., 8000 Århus C. 
 
og pr. mail til: 
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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Peder Dich  
Peder Dich Træpleje Aps E-mail: 
Pr. mail 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 29. juni 2011.          

 
 

Vedrørende j. nr. 8901-01.2011.43 ansøgning om tilladelse til fældning af fredet træ på 
Saralystvej 10, 8270 Højbjerg. 
 
Aarhus Kommune, Natur og Miljø, har den 28. marts 2011 fremsendt følgende indstilling til 
fredningsnævnet:  
 

Ansøgning om fældning af fredet træ – Sarahlystvej 10, Højbjerg 
 
Aarhus Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til fældning af et træ på adressen 
Sarahlystvej 10 i Højbjerg, fordi træet er angrebet af kulsvamp.  
 
Vurderingen er foretaget af Peder Dich, DICH TRÆPLEJE aps. 
 
 
 

 
 

mailto:pho@domstol.dk


Fredning 
Træet er omfattet af fredningsdeklaration af 19. marts 1951, hvoraf det fremgår: 
 
 

 
 
 
 
 
Af ansøgningen fremgår det: 
På vegne af Gerda Rasmussen, Saralyst vej 10 8270 Højbjerg, vil jeg hermed ansøge om tilladelse 
til, at fælde et bøgetræ.  
Træet er kraftigt angrebet af kulsvamp (se vedsendte fotos), og jeg vil som fagperson kraftigt 
anbefale, at træet fældes snarest muligt. 
 
Kunden har dags dato givet mig mundtlig tilladelse til, på hendes vegne, at ansøge om tilladelse til 
fældningen. 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
Med venlig hilsen 
 
Peder Dich 
DICH TRÆPLEJE aps 
 
Certificeret European Tree Worker 
samt 
ISA Certified Arborist 
(Cert. ID DK0001AT) 
 
   
Foto af træet: 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Vurdering 
Aarhus Kommune vil anbefale, at anbefalingen fra Peder Dich følges, således at træet tillades 
fældet. 
 
 
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 der kan være fare for, at 
det vælter med betydelig skade til følge. 
Der meddeles derfor tilladelse til fældning straks og uden afventen af normal klagefrists udløb.  
 
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. mail til: 
Peder Dich, Dich Træpleje Aps, post@dichtraepleje.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 20. juni 2016 

 

FN-MJØ-55-2016: Fældning af et lindetræ 

Fredningsnævnet har den 29. april 2016 fra Aarhus Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at fælde et lindetræ på matr.nr. 20az Holme By, Skåde, Saralystvej 25, 8270 Højbjerg. 

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgø-

relsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Træet er omfattet af en fredningsdeklaration fra 16. marts 1951, hvorefter det ikke må beskæres eller 

fældes uden fredningsnævnets tilladelse. 

Aarhus Kommune har oplyst, der søges om tilladelse til at fælde det sydligste af to lindetræer, der 

vokser øst for den ene længe på Saralystgården. Forgreningen (tvegen) på dette træ har indikationer 

på en svag sammenvoksning. Ansøgeren har modtaget tilbud på en kronestabilisering af træet fra 

professionel træplejer. Det nævnes i dette tilbud, at en kronestabilisering ikke med garanti kan hindre 

et sammenbrud af træet. Begrundelsen for ansøgningen er, at træet vurderes at kunne bryde sammen 

og dermed udgøre en risiko for længen lige under træet samt for mennesker, der færdes på arealet. 

Kommunen lægger vægt på træplejerens vurdering af træet som et muligt risikotræ og anbefaler der-

for, at fredningsnævnet meddeler dispensation.  

Naturstyrelsen har den 19. maj 2016 som teknisk bistand efter naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 

udtalt, at sagen ikke indeholder oplysninger om eventuel forekomst af flagermus i træet. Naturstyrel-

sen er derfor enig i kommunens vurdering af, at der kan meddeles dispensation med den begrundelse, 

at der kan være tale om et risikotræ. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsdeklarationen betyder, at fældningen kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet lægger på baggrund af Aarhus Kommunes udtalelse til grund, at en fældning er 

nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager og meddeler derfor dispensation. 

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.  
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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. 

 

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. Jytte Heslop, 

2. Eva Tørnæs, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Aarhus Kommune,  
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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. Saralystgården ved Birthe Johansen og Bruno Enemark. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 14. november 2017

FN-MJØ-92-2017. Beskæring/kronepleje af fredet bøgetræ

Fredningsnævnet har den 20. september 2017 fra Aarhus Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 
at beskære et bøgetræ på matr.nr. 6ov Holme By, Skåde, Saralystvej 14, 8270 Højbjerg. Ansøgningen er ind-
sendt af Dich Træpleje ved Peder Dich for ejerne Camilla Moe Christensen og Jørgen Hougaard Petersen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af fredningen af Holme Træer på Saralystvej. Det er herom anført i en deklaration 
af 16. marts 1951, at

”Undertegnede …, der er ejer af parcellerne matr.nr. … 6 ov, … Holme by, Skaade sogn, erklærer her-
ved med bindende virkning også for senere ejere, at de træer og trægrupper, som findes indtegnet på 
vedhæftede rids over ejendommen, fremtidig skal fredes, således at de ikke må fældes eller beskæres 
uden tilladelse fra naturfredningsnævnet for Aarhus amt, ligesom de ikke må undergraves eller på an-
den måde, f.eks. ved ødelæggelse af barken eller ved for nær gående pløjning eller gravning må ud-
sættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse eller beskadigelse.”

Aarhus Kommune har anført, at der er tale om en beskæring/kronepleje, som ønskes foretaget for at fjerne 
døde grene og undersøge, om der er dårlige forgreninger, eventuelt flækkede grene. Der vil ikke blive fjernet 
grene med en diameter på over 10 cm. Kommunen anbefaler, at der meddeles dispensation, da en beskæ-
ring vil være med til at sikre træet længere levetid og forebygge, at der ikke falder visne/døde grene ned. En 
dispensation bør meddeles på vilkår bl.a. om, at arbejdet udføres af en træsagkyndig, og at der ikke må bru-
ges klatrespore. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 13. november 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere ejeren Camilla Moe Christensen med Peder Dich og Aarhus kommune ved Iben Knudsen og 
Pernille Skafsgaard. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at der vil blive fjernet døde grene og flække-
de grene og ske et let kroneløft. Der vil ikke blive fjernet grene med en diameter på mere end 10 cm. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Der skete i øvrigt en drøftelse af Aarhus Kommunes bemærkning i udtalelsen om, at der gerne ses indgået en 
tilsvarende ordning som for bøgetræerne på Strandvejen, hvorefter de ikke må beskæres eller fældes uden 
fredningsnævnets tilladelse, dog således at det ved grene på under 10 cm i diameter er kommunen, som 
vurderer, om der kan ske beskæring uden forelæggelse for fredningsnævnet. En sådan ordning for træerne 
på Saralystvej ønskes dog efter kommunens drøftelser med den uvildige sagkyndige, der bruges til vurderin-
gerne på Strandvejen, gerne udvidet til 15 cm. 

Fredningsnævnet tilkendegav, at der kan indgås en tilsvarende ordning som for træerne på Strandvejen, og 
at kommunen således kan sende et udkast til brev til de berørte ejere til fredningsnævnets godkendelse. En 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

ordning kan dog ikke umiddelbart udvides til at omfatte grene med en diameter på op til 15 cm, da en sådan 
eventuel udvidelse må forudsætte en nærmere drøftelse herom.   

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af træerne på Saralystvej betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler efter formålet med beskæringen og dets betydning for træets levetid dispensa-
tion til projektet på de vilkår, der er anført i udtalelsen fra Aarhus Kommune.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende 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 miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. 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 Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
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reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Jytte Heslop,
3. Eva Tørnæs,
4. Camilla Moe Christensen og Jørgen Hougaard Petersen,
5. Peder Dich,
6. Miljøstyrelsen, København,
7. Aarhus Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Aarhus,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 23. april 2021 

 

FN-MJØ-030-2021. Fældning og beskæring af træer 

Fredningsnævnet modtog den 19. februar 2021 Aarhus Kommune udtalelse om en ansøgning om henholdsvis 
beskæring og fældning af to træer på matr.nr. 6pd Holme By, Skåde, Saralystvej 16, 8270 Højbjerg. Ejendom-
men ejes af Anne Andersen.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Området er omfattet af fredningen af Holme Træer på Saralystvej. Det er herom anført i en deklaration af 16. 
marts 1951, at 
 

”Undertegnede …, der er ejer af parcellerne matr.nr. 6l, 6li, 6lk, 20ø, 20az og 20ee Holme by, Skaade 
sogn, erklærer herved med bindende virkning også for senere ejere, at de træer og trægrupper, som 
findes indtegnet på vedhæftede rids over ejendommen, fremtidig skal fredes, således at de ikke må 
fældes eller beskæres uden tilladelse fra naturfredningsnævnet for Aarhus amt, ligesom de ikke må 
undergraves eller på anden måde, f.eks. ved ødelæggelse af barken eller ved for nær gående pløjning 
eller gravning må udsættes for en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse eller beskadigelse.” 
 

Matr.nr. 6pd Holme By, Skåde er således ikke nævnt i deklarationen. 
 
Det fremgår i tilknytning hertil af en fredningsdeklaration af 30. august 1960, at  
 

”Underskrevne …, der er ejer af ejendommen matr.nr. 6pd Holme by og sogn, deklarerer og bestemmer 
herved, at den på vedhæftede rids viste bøg af ca. 3 meters højde, som står tæt ind mod parcellens 
nordlige skel, skal fredes på samme måde som de øvrige træer, der er fredet i dokument tinglyst i 1951.”  

 
Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 oplyst, at 
matr.nr. 6pd Holme By, Skåde er udstykket fra matr.nr. 6l Holme By, Skåde. Begge deklarationer er tinglyst på 
ejendommen, og træerne er indtegnet på kortet over fredningen. Træerne er således omfattet af fredningen.  
 
Fredningsnævnet har tidligere mange gange dispenseret til enten fældning eller beskæring af træer indenfor 
fredningen, herunder til at fælde et træ på den konkrete ejendom ved afgørelse af 17. marts 2011 (j.nr. 8901-
01.2010.142) 
 
Aarhus Kommune har oplyst, at der søges om tilladelse til at beskære et fredet egetræ placeret længst mod 
vest og at fælde et fredet egetræ placeret længst mod øst. Højbjerg Hus og Have har på vegne af ansøgeren 
udtalt, at egetræet mod vest har vokset sig meget stort og har en krone med ensidig vækst, som hælder mod 
naboejendommen Fritz Sybergs Vej 15, 8270 Højbjerg. Egetræet mod øst er sygt og i så dårlig stand, at det 
udgør en risiko for trafikanter på Saralystvej og nabobebyggelsen. Kommunen har den 12. januar 2020 besig-
tiget træerne og forholdene på adressen. Egetræet mod vest har et stort åbent sår med råd, hvor de to store 
stammer deler sig. Træet hælder ensidigt mod nabohuset, hvor bekymringen især går på den ene store 
stamme. Man kan ane en mild hævning af arealet omkring træet, hvorfor det anbefales at reducere vægten 
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af kronen. Egetræet mod øst har et stort sår ved stammebasis, som er meget angrebet af råd og sandsynligvis 
også svampe. Det er meget tydeligt, at træets krone er i den hendøende fase med mange udgåede grenender. 
Det kan vælte pludseligt.  
 
Aarhus Kommune har på den anførte baggrund anbefalet at beskære træet længst mod vest og at fælde træet 
længst mod øst.  
 
Aarhus Kommune har endelig oplyst, at ejendommen er 2,6 km fra nærmeste Natura 2000-område Skåde 
Havbakker. 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Aarhus Kommune ved Pernille Skafsgaard, seniorrådgiver ved Københavns Universitet Simon Skov 
og Danmarks Naturfredningsforening ved Poul-Henrik Knuthsen. Det blev oplyst, at Simon Skov har besigtiget 
træerne på ejendommen, efter at kommunen sendte sagen til fredningsnævnet. Det er på den baggrund nu 
vurderingen, at der ikke er grundlag for at fælde træer på ejendommen. Der er derimod tre træer, som skal 
beskæres i forskellig grad. Simon Skov gennemgik de planlagte beskæringer, herunder en allerede sket beskæ-
ring af ét træ, som skal beskæres yderligere. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensa-
tion, herunder lovliggørende dispensation på vilkår om, at beskæringen skal ske efter Simon Skovs anvisninger.   

Det blev i øvrigt oplyst, at der er en række træer i området, som Simon Skov har vurderet ikke er risikotræer, 
men som det er nødvendigt at beskære. Fredningsnævnets formand anførte, at de sager af flere grunde ikke 
kunne behandles på dagen, men at de kan forventes behandlet på besigtigelser enten i maj eller juni, hvis de 
snarest sendes til fredningsnævnet.  

Der blev endvidere drøftet muligheden for, at fredningsnævnet på baggrund af et oplæg fra Aarhus Kommune 
i lighed med ved andre fredninger af træer kan fastsætte retningslinjer for fældninger og beskæringer, som 
ikke forudgående skal forelægges fredningsnævnet. Det blev aftalt, at kommunen til fredningsnævnet sender 
et udkast til brev til ejerne af ejendomme med fredede træer i fredningen. 

Fredningsnævnet har i øvrigt efter besigtigelsen konstateret, at en sådan drøftelse også skete ved frednings-
nævnets besigtigelse den 13. november 2017 ved behandlingen af en sag om beskæring af et træ på nabo-
ejendommen, og hvor fredningsnævnet tilkendegav, at der kan etableres en sådan ordning (FN-MJØ-92-2017).  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af træerne på Saralystvej betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. Der kræves dog ikke dispensation, hvis det af den uvildige sagkyndige, 
som Aarhus Kommune anvender i sådanne sager, vurderes, at der er tale om et træ, som er i overhængende 
fare for at vælte.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Fredningsnævnet meddeler dispensation til den beskæring, der blev gennemgået ved besigtigelsen, idet det 
må lægges til grund, at der er tale om beskæringer, som er nødvendige for en bevarelse af træerne. Der med-
deles således også lovliggørende dispensation til den allerede skete beskæring.  

Dispensationen meddeles på vilkår om, at beskæringen sker efter Simon Skovs anvisninger. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende 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 miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet 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 partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Søren Bundgaard Poulsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Anne Andersen, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Aarhus Kommune, 21/007627-3  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus, 
9. Dansk Botanisk Forening, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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