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Fredningen vedrører:

•

Donneruplund Alle

Domme

la ksatio ns komm iss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

•

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

,e

06-06-1955

FREDNINGSNÆVNET>

REG. HR.

o 2. 2. S-q.

000

U d s k r i t t
at
frodningsnævuets

protokol

for Vej16 amtsrådskreds.

--

År 1955 den 6. Juni kl. 10 holdt fredningsnævnet
Give til behandling

at

J. nr. 41/1954. Fredning
..

N~vnets medlemmer
rådsmedlem

Il>Nielsen,

tor Vejle am1 møde i

at alle ved "Dgnneruplund,N

formanden, dommer C. Rudb~ck, Horsens,

R. P. østergaard-Hansen,

"Skulsballe",

fhv. amts-

og sOb~erAdstormand

Aage

Give, mødte.

~dvidere

var mødt:

Bjeren at matr. nr. l~ og l! Donneruplund,

Give sogn, A~ge Rasmussen,

~jeren af matr. nr. l~ smst. m. tI. Karl Henry Foms~ard
For Danmarks naturtredningsforening:

sognepræst

og

Andreasen.

Olesen, Sdr. Omme, og

lærer Petersen.
Der fremlagdeSI
2 tingbogsattester
postkvittering
•

for ovennævnte

for indvarsling

Ingen af panthaverne,
Et at landinspektør

..

ejendomme,

al

der alle var indvarslede
Bo udfærdiget

Naturtredningsforeningens
Den langs kommunevejen

øst-vest

behørigt,

vor

IDØdt.

var tilstede.

fremsatte

tra Give mod nordøst

følgende

til landevejen

forslag.

Vejle-Her-

hvori den fører fra bygningerne

ind mod Give sA langt dAn ~r beliggende

l~ og l~, 11 og l!! af Donneruplund,
i retning

matrikulskort

repræsentanter

ning førende alle i dan udstrækning,

m. nr. 1~ Donneruplund

eje~'& og panthaverne.

Give sogn, og den ~kke

pi

pi m. nr.
t~er,

der

danner skel mellem m. nr. l~ og l~ smst., fredes såle-

desl

le)

Digerne må ikke atgra~e ..~ eller udsætte8

ling. Den på digerne

og ovennævnte

tor anden .delæggende

behand-

otroækn1ng i det hele VoBrand. r1g1 var1.

erende bevoksning
_rideet

bl. a. bestlande
Den _

muligt bevares.

udsmtteø

ikke nedhugga.,

beeeres

eller pl anden dde

der kan t.re til dens ecelæggelse.

for behandling.

beB ekal

af ••• tjørn, pil. basselog

Bvie bevoksning

udgår på grund af sygdom eller .lde bør. el vidt det kan opnlee ad frivillig vej, genplantning
nævnte markskel

med løvtræer eller løvbuske

i en længde at c. 250 m v.ærende smukke bevoksning

bestlende af anselige
Lodsejerne

ege og tjørne bevares og behandles

indgik

til, at ovennævnte
tlordres

på den toreslAede

torslag

l~

og l~

fredning

væeent11g~

på samme mAde.

og meddelte tilladelse

som en endelig fredningsoverenskomst

vederlag fra deres side tinglyses

ejendomme matr. nr. l~ og

I:..

tinde sted. Den i oven-

uden at der

som hætteIse på deres respektive

11 Donneruplund, Give sogn, og matr. nr. l~, l~,

llIIlst. forud for al pantellllld og tdledes at fredningsnævnet

tor Vejle amt er påtaleberettiget,

og statens tilsyneførende

ved skove tår

tilRyn~ret •
Det fredede

areal indtegnes på kort.

Fredningsnævnet

godkendte foranstående

tredningsoverenskomst.

Aage Rasmussen.
Karl Henry Andreasen.
Fredningsnevnet:

f'

Fudbeck.
østergaard-Hansen.

--

---

Udokriftens
Fredningsnævnet

rigtighed

bekræftes.

for Vejle amt6r~dBkreds.

Horsens,

den 7. december 1955.
P. n. v.
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Give kommune
Rådhusbakken 9
7323 Give

MODTAGET
Skov. og Naturstyrelsen

- 5 FEB. 2002

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
TIt. 75 52 28 00
Fax 75 52 44 08
Gennemvalg 75507111
Lokal 5000
Nævnets j. nr. FV A 39/200 l

Fredet alle i Give kommune

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet
vember 2001.

Den 4. februar 2002

ved Give kommunes brev af7. no-

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der i brev af 21. december 200 l har svaret således:
"Med brev af 8. november 200 l har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse til en ansøgning fra Give Kommune om tilladelse til at fælde et træ og
beskære 3 andre træer i en fredet alle ved kommunevejen Donneruplundvej.

•

Den omhandlede alle er omfattet af fredningsdeklaration fra 1955, og de pågældende træer står på kommunevejsareal under ejendommen matr. nr. l a
m.fl. Donneruplund, Give.
Der er tale om 4 gamle træer, hvoraf det nordligste ønskes fældet af hensyn
til oversigten ved kommunevejen LI. Donneruplundvejs udmunding i
Donneruplundvej.
Det er vurderingen, at den ansøgte fældning m.m. ikke vil medføre en
nævneværdig forringelse af alleens 'karakter.
Der skal derfor ikke herfra retfes indvendinger imod et ansøgte.
Det skal bemærkes. at fældningen m.m. ikke ses at medføre afgravning eller
anden ødelæggende indgreb i de bevaringsværdige diger langs alleen."
Om beliggenheden henvises til vedlagte kort.

Skov- og N atu:r~)~)('e18en /
J.nr. SN 2001 - 121';
Q/;()
Akt. nr.

'7

lb '

-.:., ~

Side 2/2

Freuningsnævnets

afgørelse

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, der
ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Det forudsættes, at fældningen m.m. ikke vil medføre afgravning eller anden ødelæggende indgreb i de
bevaringsværdige diger langs alleen."
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

•

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig .
Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.
Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø. Abent
Land, Damhaven 12,7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-611-2-01), til Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite vi Kurt Lundsfryd Jensen, Skovlunden
54, 7323 Give, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20,
2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København
SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
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Mål 1: 10.000
©Kort- & Matrikelstyreisen

Naturområde, særlig værdifuldt

Zoneforhold

Naturområde

Industriområde
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Internationalt beskyttelsesområde

m. særlige beliggenhedskrav

Byområde
Kulturhistorisk beskyttelsesområde
Beskyttelseslinie
Rekreativ stirute
Vejkorridor

c

Jernbanekorridor

Skovbyggelinie

Elledningskorridor

§3 område

gasledningskorridor

Kirkens omgivelser-

Transportkorridor

Fredning

Støjkonsekvensområde

Fortidsminde (gravhøj)

o

