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Fremlagt i'Naturfredningsnævnet
for Aarhus Amt, de~ Ji/J 19S.(,
Sag No. r /19tr1 tid. t .~)
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FREDNINGSTILBUD.-~----~--~------~----~------~--
Meniehedsrådet 1 Astrup og Tulst7UP ~ognet der bestyrer den

præsteembedet tilhørende ejendom matr. nr. la Astrup by og sogn,
tilbyder herved at lade nedennawnte areal af denne ejendom, der ODl-

fatter såvel præstegårdens g&rdsplads og have som præsteewbedeta
landbrugsmæssigt drevne jorder, frede.

Arealet beskrives aA.ledesl
den del af matr. nr. lat der er beliggende vest for en linie fra
nord til syd parallelt med præstegårdshavens østlige skel og 1 en

afstand af 25 meter øst for dette skel, sA.led~9 som dette areal er
indtegnet på det medfølgende deklarationarids.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebysees eller beplantes, midlertidigt el.Ler

vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne mA. graves grus e1le~
anbrinees transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lihll~

ej heller opsættes skure, udsalCBsteder, isboder, vogne til beboelne
eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende gen·

"I,
stande.

Sålæn[[.eden til præsteewbedct hørende have med g&.rdspla<1sonmt

den del af præsteg~rden6 areal, der ligger 1 umiddelbar tilknytning
hertil, adt:l~nistreI'es af de kirkeliGe myndiGheder, træffer kiX';co:,ini-

steriet af~ørelse om n;yplacer1ng af P!,,:~:3teGih?el:1l3bygnini3erj he:l.'l.;':(j,!)~

tillice selve bycceplanen f~m~tt"lll:yc:nin-=:crlJl. v. oc OIYt'hYf7l:tn"cx',( r
ændrer præstegårdeno uuse8nde, lH:ll1S(,.t fl'canin(~:~;del:laro.t:1oncl1•
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,S~.1ænge den landbrugsmæssigt drevne del af det fredede areal
administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministe-

l"
I
I

. 'riet, dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet,. afgørel-
se om nyplacering af bygninger p~ præstegårdsjorden og tillige om
selve byggeplanen for disse, for såvidt bygningerne skal benyttes
til driften af præstegirdens jorder,. til brug for præsten eller
i det hele skal tjene kirkelige formål.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Ov~nst~ende freduingstilbud kan tinglyses på ejendommen

,~ matr. nr. la af Astrup by og sogn,.dog uden udgift for menigheds-
rådet.

Påtaleberettiget er-"tredningsnævnet for l..muaamt og hvis
ejendommen måtte blive solgt" så at den udg~r af de kirke11s~
myndigheders best~else,. da tillige menighedsrådene for Astrup
og Tulstrup sogne.

Som formand for C1enighedsr~dene og idet jeg attesterer" at
underskriverne udgør samtlige medle~mer af fællesudvalget for
menighedsrådene i Astrup og Tulstrup sogne.

I l"Astrup, den 2/ v-c.,-:I-u, .l. !~'.c;,
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Undar da~s C;~~Q l:~d' fn,C::,ir::Lt;:;::'::1ot be~luttot ::tt 08

t.,~.6 og godll:cndo <J.ct_.frcrr.~utt() f;'6t.:n.:.q~stiIbud. sC.lEJdes. . .. - .

(.::ttø "iI være at tif1:32.yso so~; 3C::"Jl~:..:.:~:i:C3!:do ri d3 fo.-; ..
::s-:nte In:'ttrikolnumre, mod priorltat ~__)l"ud for al pqr.teGeJlci.

.~'

• .J. • ....

- Det tiltrædes ~ at n[:?pværende fredninr;stilbud

tinglyses SOm st;lrvitutstiftende p:!l matr. nr.

la Astrup Ry og Sogn.
A

~.;-~-~Ki T'kel1ri[l.is te ri e t.
.- - Ø'/ l: -' ", .

( r:;~~;';."'~. r:-TJL.' 'I }).
,. , )}
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',-.,,,.~-:-....;.--;;.~r~:~'· ..

den 27. marts 1952.
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Nln~j Jg Hasl ; ry) fl.hel'rr.dv'

den 31."'.Il..J~~11052
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FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr.
af a,~r
at lade nedennævnte "areal af ovennævnte ejendom frede.

by sogn,

Arealet beskrives således:

~ ~o~~~ ~~t'lM. ~ a.wl. .,~. 't V J ~ <J11r{~u..ø
f\~ ~ ~ttt.U. Ju.. ~I~ (j1:!W l} L O ~. -1A"oL :> ~ ~ JA,. ~ ~

!~~1;lJi"~ ~ Lo t(... u4 ~t o~ ~ .{;,~ 'l.v!·
:L. ~ r~~ Lo tt.v. Jv-. ~;'~ct(~.

Fredningen har følgende omfang:
'/n'e a-1·er·ne-må--i kk·e-b-eb y gge-s-'e-l-l-e r-be p l an-t-es,-m1'"1i"i-EfTtt-

dig.t_ellat:-'1edy.arende ,--l·i·gesom--der-he-Iler :ikke 1lå arealerne
II •. .(.;.C.må~raves grus eller anbringes transformatorstationer,

telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, lsboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende
genstande.

. c~ ... //. ,k.-~J.eg forbeholder mig dog ret til "a-t"j" __ ~ IJ'~ ,---..:. ;
~ -ø/ ~/?1A- t ",rAkjv Ji.; flt ~~~e!fti~-'
fib /d/~ I .:Z:1'?>-,L-~~~ /~/~~~
4-d~~ t' //" , ,

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr. Z V
() ...

a f \ÅA V2.-<.c ", b Y
!dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til
fredningsnævnet for Århus. amt og
råd hver for sig.

sogn,

foranstående er
.(L A~':-r
.-VIl ..,..,.. menigheds-

, den i-l i tf
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsatte fredningstilbud. således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre. med prioritet forud for al pantegæld.

Fredningsnævnet i Arhus amt.
Århus. den .31' ;:~- :iS,-
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Jl:"clnil1L, af i.:Jt:::H:) ldrk,::,s

o~..,1.... i\,r81scr (rlr .. r;)

Da de JcirkeIjtf "l:,.hliLl.cllel· i llE:lJ.old ttJ kirhe"lildotcliE: Li:.

d.rJcul, xc c.f 2G' ji.:;~u:r IS':; 9 1.".1:' fr,: ,1::i"i; I'luske 01,1, l,.t de:c fOl"et,.-
ces freul1ij,-_LDl'oruLs 1;<...1tJl1iJ~LL1' til sj. ~,l'illL 1.;.f il.st1'UP kirIces Oi!lLi-

v"cl~~l', oL cle. ;lL.V~:ct ~"~I.l" f GJ.ltct J_e\l.l::},r~(;'.'rl"te fOl"c.:l'~st: ..lt!lt!lCCr ~H.~.',..-

et nord i'or kirke L).Li.J.rden , pc...,. dell <:..nden side af dAill offentlicc
vej ue1j[;.:-enc1e del 1.;,f [:;huejorden :t.ed br(J.ncld~t1Jl, s",,:leciE:s SOl" dettE:

1.-.1.'e<...l (;1' LlcltE;L1L€t ::?u:. det i.1'(:::'11·Lt6 rids, fredes i i'1'J1eenrle 0•••-

fc.Jl[;:
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voUVe.-.1'CllU€, lit.:u;.,OIU der l,elJer ik;,e ~JI..L uret •.Jet I·JUL. C-i.1Lbril~ces

t l.'C'-11bi' Ulll.1doH-3tu tiolle ~, t\; 1f,f 0.1'1- ti L tel€ [;l':..i':.l:-.ute y € 1. 1:i,cll.,

E-J j, Le :Llu:; lJPbf.·~tt € ti Dkll1 e, Ltll ;.;alt~<:: Ct2lll' l ,_ i b 1)ode l, VCClie til UL ',J c,-
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•• 0, \ "l' Fredningsnævnet for Århus Amt RE6.Nl /9/2. tJ:3
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Dorte og Carsten Prip
Mustrupvej 2
8355 Solbjerg

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

26 JULI 2006 E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93

Den 25. juli 2006.

Vedr.- j. nr. 11.01.2006-81 Ansøgning om tilladelse til etablering af
mindre sø på Mustrupvej 2, 8355 Solbjerg.

Ansøgning
Århus Kommune har 15. juni 2006 til Fredningsnævnet fremsendt en ansøgning fra
Dem om tilladelse til etablering af en mindre sø på matr. nr. 2 a Astrup By, Astrup,
beliggende Mustrupvej 2, Solbjerg.

Amtet vurderer ud fra ansøgningen, at søen har en størrelse på 200-300 m2•

Ansøgningen er fremsendt til behandling i henhold til Exner-fredning omkring Astrup
Kirke.

Fredningen
Der findes flere fredede arealer omkring kirken. Det sydvestligste hjørne afmatr. nr. 2 a
Astrup by, Astrup, er fredet ved kendelse af 30. juni 1952, jf. kortbilag fra kendelsen.
Den ansøgte sø vil mod vest berøre det fredede areal.
Fredningsbesternrnelserne er som følger: "Arealet må ikke bebygges eller beplantes,
midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
transformatorstationer, telefon- eller telegraf master eller lign., ej heller opsættes skure,
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande."

Amtets vurdering
Amtet vurderer umiddelbart, at fredningen også omfatter terrænændringer, selvom dette
ikke er direkte nævnt i fredningskendelsen.
Af fredningskendelsen fremgår, at der på matriklen netop har været en mindre sø, idet
det her anføres: " bestemmes et nord for kirkegården, på den anden side af den
offentlige vej beliggende del af gadejorden med branddam, således som dette areal er
indtegnet ".

Såfremt etablering af den ansøgte sø kræver en dispensation fra fredningskendelsen,
anbefaler amtet, at en sådan dispensation gives.

mailto:post@aarhus.byret.dk


, _Søen vil ikke påvirke indsynet til Astrup Kirke negativt, og på stedet fandtes oprindelig
• en branddam. Konjekturen af denne anes på luftfoto i stor forstørrelse.

Ved en eventuel tilladelse anbefaler amtet, at følgende vilkår stilles:
At det opgravede materiale fjernes eller udsprede s i et lag på højst 30 cm på det
omgivende areal. Materialet må dog ikke udsprede s på arealer, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
at hældningen afvandhullets bund og bredder ikke må være større end 1:5,
at der ikke etableres øer i vandhullet,
at der ikke etableres til- og afløb,
at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet.

Kopi af ansøgningen med bilag samt oversigtskort er fremsendt til Fredningsnævnets
behandling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Det er nævnets opfattelse, at terrænændringer er omfattet af bestemmelserne, og at der således
kræves dispensation for at kunne etablere en sø.
På baggrund af, at der efter det foreliggende tidligere har været en branddam og på baggrund af, at
etablering af søen i overensstemmelse med amtets anbefaling ikke vil forringe indsigten til kirken,
finder nævnet ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål, hvorfor der i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l meddeles dispensation fra fredningens bestemmelse til
etablering af søen på vilkår
at det opgravede materiale fjernes eller udspredes i et lag på højst 30 cm på det
omgivende areal (materialet må dog ikke udspredes på arealer, der er
omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3),
at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må være større end 1:5,
at der ikke etableres øer i vandhullet,
at der ikke etableres til- og afløb,
at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet.

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

lO et



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

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,jfnaturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

o-- -er
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-751-10-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite v/Søren Høj ager, Mejløvænget 4,8381 Tilst
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Eva Tørnæs, Kalmargade 26, 1. sal, 8200 Århus N
Arhus Kommune, Magistratens 2. afd. Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Postboks 539,
8100 Arhus C, (j.nr.: 3919.06-0002)
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
  
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

Århus C 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd 
8111@sogn.dk 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
  
  
 Den 10. august 2011.    
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2011.74, Ansøgning om tilladelse til at opføre en 

sognegård ved Astrup Kirke. 
 
Fredningsnævnet har den 30. maj 2011 modtaget følgende fra 
Aarhus Kommune, Natur og Miljø: 

”Ansøgning om opførelse af  sognegård ved Astrup Kirke 

 
Aarhus Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende 
ladebygning og nedrivning af forpagterbolig, samt opførelse af nyt sognehus på ejendommen 
matr. nr. 1a, Astrup By, Astrup beliggende Østergårdsvej 221-223. 
 
Det ansøgte ligger indenfor kirkefredningen ved Astrup Kirke, jævnfør nedenstående 
oversigtskort, hvor det kirkefredede areal er skraveret. 
 

 

mailto:pho@domstol.dk


Ansøgningen 
Der søges om opførelse af et 197 m² stor sognehus på omtrent samme placering som 
forpagterboligen på 190 m², der ønskes nedrevet. Ligeledes ønskes en eksisterende 
ladebygning på 414 m² nedrevet, og erstattet af en graverbygning på 150 m². 
 
Højden på den gamle forpagterbolig er 8,3 m, mens højden på den ansøgte sognegård er 6,82 
m. 
 

Det ansøgte sognehus indsat på foto med præstegården. 
 
Graverfaciliteter og parkeringsplads skal ligge bag ved sognehuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luftfoto 2009 

 
 
Ansøgte sognehus, graverfaciliteter og parkeringsplads skitseret ift. præstegården. 
 
 
 
 
Fredningen 
Ansøgte ligger indenfor kirkeomgivelsesfredningen ved Astrup Kirke af 30. juni 1952. Ad 
fredningsdeklarationen fremgår det: 



 

 



Om påtaleretten står der: 

 
 
Praksis for byggeri inde for kirkefredninger er restriktiv. Således er der eksempler på 
Naturklagenævnet har omgjort tilladelse til kirkebyggeri til afslag: 

Nr.  98,  februar 1996 -  NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER,  
ISSN 0909-1882 
Opf øre l se  a f  en  sogn eg ård  på  e t  a r ea l ,  o mfat t e t  a f  en  k i r keo mgiv e l ses f r edn ing ,  ku nn e  i kk e  
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Udtalelser 
Det ansøgte byggeri er godkendt af Århus Stift og anbefales af Niels Vium, Kgl. 
bygningsinspektør. 
 
Aarhus Kommune vil afvente Fredningsnævnets afgørelse før der tages stilling til det ansøgte 
iht. planloven.” 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder, at det ansøgte med opførelse af bygninger i stedet for eksisterende, på 
omtrent samme placering som eksisterende og med et væsentligt mindre volumen end 
eksisterende, bør kunne afgøres under dispensationssag. 
Nævnet finder, at det ansøgte, med det mindre bygningsvolumen, og med de af Kgl. 
bygningsinspektør Niels Vium og Århus Stift meddelte bemærkninger i udtalelser af 14. og 17. 
februar 2011, ikke strider mod fredningens bestemmelser og formål, hvorfor der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles 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. 
 
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 er pr. mail  fremsendt til: 
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd, 8111@sogn.dk
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Vandmiljø og Landbrug, vandmiljo@mtm.aarhus.dk  
Hanne Øster, samme, hkoe@aarhus.dk
Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune, bygningsinspektorat@mtm.aarhus.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Det ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Eva Tørnæs, evatornes@webspeed.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Søren Højager, 
Soeren.Hoejager@skolekom.dk  
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