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Juatltsmlnlsterletarenpartpapir.Til .køder,akadesløsbreve,kvItteringertll udslettelse
og andre p6tegntngerm. m. (vedr.fast ejendom).

A1t1:_ ...
C.-..et1U- ., .. --,...,.,.,

ltr.nr.,ejerla" IOgn: 7 Al Baørup b1,
(I København hartar)

on.r O d.... nderjydako "ndo- LiDSS I ogn.
del.) Ild. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerla',

eogn.

Købere }
Kredltore bop.. l:

0-' Anmelderen. naw og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Skanderborg smt, Horsens.

tladelllI hus nr.: ..
"- ddurt 1."*1

Stempel: o kr. øre.

1l 8 kl. r a t 1 o 11.

Undertegnede ejer af matr.nr. 7 ! Hsarup by, Lines eogn,
Valdemar Børeneen, Seje, bestemmer herved for mig og fremtidige
ejere af det nUTmrende matr.nr. 7 !, at det store areal, belig-
gende i den Y~8tllge ende ar matr.nr. 7 ! og begrænset mod nord·
Test af Brase. og af BtatBskoven, mod nordest af kommnnevejen,

mod sydøst af ~8roellerne nre. l, 7, B, 9 og lo" mod syd af
matr.nr. 7 l emstdl!l., .e!mt parcel nr. l fredes således, at dbae
arealer ikke m6 bebygge I eller beplantes, at der ikke må opstil;
ekure, boder, maeter, transfor~tortArne eller anbringes skæmmel
indretninger, ej haller ml der foretages ændring i terraintormeJ
Almindelig dyrkning og græsning på arealerne er tilladt.

På parcellerne 2 - lo må dar kun opføres beboeløeøhuse
i een etage Ctenfamiliehuse). Porinden opførelsen af husene ~åb(
gyndes, skal,tegninger, farver m.v. være godkendt af Fredningenf
net for Skan4.rborg amt. Busene på parcellerne 2, 7, B, 9 og lo
må kun opføres i den bræmme, som ligger indenfor eD arstand af
23 me)er fra 4en proJeoterede veje vestlige skel.

»eune eerTitut v11 være at tinglyse forud for al panteg~-
Påtaleberettiget er fredningsnævnet ror Skanderborg amt.

Beje pr. 8ilkeborg, den 6/4 69.
Valdemar S.renSen.

Poranøtående deklaration godkendes.
Eegærå8_tinglyst på matr.nr. 7 ~ Haarup by, Linss sogn,

idet der med hensyn til eervitutter og andre byrder henvises ti:
ejeriIommene blad 1 tingbogen.

PREDBING8NÆVNET FOR SKANDERBORG AMT, den 21. maj 1959.
H. Hilden.
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nr. 17/1954.
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l,.l·~4ti1nli) •• " aU!!

k.øClel •••

V04 $krtvelco at 14 ...j 19~4 bar en del lOd••j ... , b'~8 ~.".theo-
•• 0<1.1Ie tll TGmnark$ ffaturfl'.4adnl.tul'eali,cg IlIilIha4. ,,..dnlQ,1 at d.'
endnu ubeb;, 11~'I'1. aro.l, a... oh".ker 816; necl _04 ....... , II' ".u.aoAde
..,. f(tr •• jan ~nke'boI"I$-S'~s lt~. ueaen i'or Uor•• konn. D,lane b••• adelø.

er vs•• kr1vøl~o af 16.ma~ 19'. anbefale. at S11~.~o~~~~r1.tfo~D1nc.
1latll'ltU'kM :1atul"frudo'illisfcu"en1ng ber f!en"pA 'led .g;l"lv~J :;e f.t 1.li.Juni

1954 tu lil·l6<lnl:~,~.nlltVt't8' fol" ;1a.an4QrbOI'i &lAI.\ b.pr •• ".38" trecll\1n.a.

-as l .\'111341'JX' at ilatul·tt·~\,hllulidovonø • 6. h\'oret'er 4e1' .nøk.e fr.d ...

n1~ ~~' vl!!i3~ nl~N,]l"$ 'boto-i:n~de al'tJii'.ler uf lOO'r.u. '!l. 79,. 71 ., 1y
Sl1r\lpb1. allA OØitl.. sll",d.,. ",,, fl'.dtaiue~m elMlle _I tol'bu' 'e.

b7.Se1 •• og Qcrdbei"lantnlcg af &t'ealern • .1 0"1' 1. ."0". baJ4 ..

terra1ft. Til bearun4'1 •• to~ t~ednl~genhar latarf"Oal...fO taa.4
.ti/JL't. at "et 4..·litJal' .. i:,; om et ønctnu ubabluot ••• 1 Alellea Br•••• Ol

kouWSiV.J(ltl fra n1U:ebol'$ tl1 ;;;~J" bvol.' Y'~'A ,6 «.__• 811•• iU......

... n t.t t;ll ~1l1P'~·I•• Altdøll at dor her dl' _t øll.utt uOlln .".r tr.'III,
bv.rtl! kom~~r, at dut p'~~14.n4~ .ted e~ et at a. ti .t8d.r~~.ørtr.
eel"ondn~ tr& otlentli, ••, 11nOol G' tor al1k'~O...aaen .4 karat' ..
n.tlet \l41t1'1h

PA et 4.~: 24 .... ~•• ~.r 1954 afhQl~t m.4ø .. 11•• fr.4.1na .... a....
104"28.......Q, "pr_OD"""" for: ~a'ufl'e ... il\,..fonal"'B. TvlattoS'a..
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aine.a, nkønc'l....tor& ut oe; •.1M. kO'illl\l.nt bliv &a..N.l.rne 'Q.li'~O',
Gi,!;,40t. blev ielll'.lQ.~:1et. h'or IItor 8,.. «h') al •• 0IRbA14111~4Q !Hot.r." .

dolt In.kol o.tatt.' af eu e... n$u.l tred::111le;• .,J.rID at 'Ja 'f&1.i ..

8ø~.n••a h~~ p~o\e.tQre~.~dd.~ b.amrte fr.4nl~t~o~.nl.Ju~~eat

•• 81D'iiø "1".. o.løl' in'.' bal" hatt at tmhfitll.jt1:04i:rednlu,lill.ato.

S~'D tlley dlill'lilfhr »bJ tor.l.a~t J)atW,IU'k,,* uatul'tl"'.lD,C.tOl'.,uD't

••~ 1 akrlvalaø af 11.~aa.aw 1~5' bl.~. ~. udtal' ••• mRA al,t,
taø\hold, ah$ket om t~eaQlns.selvom aet~~~.l•• 'er 0n!k~. ~e4.'.
11"er 1nfenfol" )00 ID l*,fllltJQn Ul ired,r.oy. :taa 25•• '1'11 lcj~; 1l•• C.

sta'htmø1,u1"J.l>lh koueuli:lln' 1 tht;\1J.JrtJl'.<ln1QiI,--1" d. ,~eeldtlui' ... tal.&-

06 allbe ~alø4b d.h toto8Uøde h',,<JnJ.f4J O~j"t~"'bl.l4 &04 IHllIf.uG.h8 o~ l<$Od

~.pl~u'j"nlnG at J. mute.. oyer "I'I'.ln pt'4 40 ytJl(ju4et 4an 2i , •• »".\1,1'
195. t.,Ull\ite cm.ri:tCS...•• 1.o~ Aatl~~~"t4t. et c1et hel' a"'Jed. 811 OlU

... i'1I .. f 'V'J.rkeUn lan4tdLCiboUS 'køh.he<t.

pl ••• ild' 48a U••~u.A11955 mel h& j'l'ttdniIlIOU'fAt', lad"J_rn.,

..~r.e.øt&utcr to~ ~a'~rtre4n1"~.tor~D1ni.n.~.rl.tto,.nlQ&'A, Gaoader-
1I01'iJ6&". Ul..4 k.()'~l.l. 0,:;~11k.~.r5'blr-\4. trkl.,. ••• eJ.re. lit _t ...

IU'. 74. 71. 'lti iJOCiU'UP ~t ~~lQ' IOP, 1>·11lY•• " 4. iA~.t havde ." iwl-

v.n(JQ 1::'041"''' dele (it' dla •• JIl&1n".lana. f .U ..4ea .014 .,h)' 81' angiv,' pil

., u.tlll"d1get Ol~vedhiJd' h G kGl". blev PQl&3t .ln1't\At. em..... i•••

aroale.- 'u.au l/l,1Å ta.~l&nh. OYer t,sOh_tit!' oV\lIr •• 1TI\"1.& ellei" b"""tj;".
1:" 11'1.;.lwtdU ,ilav14øl"'., .~ ll. ikke Ønskfi,'fj I.CtiØti "edel'1Aij hll'tor,
••t..._, (in' p~la.~lSo. 4.,n .,d ;f'ol"kOJr;:,.(Iulli:vcJen nanna. ch~l af aat ... ø.
1l .~.~.'ilav~ruøø•• ervitut.

EJt~en af "'~.n7.7å. 'e~ .o~ n~Ynt _ar ,~.,.. ,.~., ~
t~"ftlb4 at nøs." 4.1 .t 'et'. ~or411'lkk•• kar .a.~'..ld••••• at
••, h.le '14øn ha~ y~., ~n. hi.'l,i a' ud••,kk•••• ar.Ml....
luk.ø tl'od •• O,;a't .',.al,_ lCiHld.rn •• n 'ta't&",l'u4 •• IU411il hu •• U,

.,..1 .~U~ brust \11 41••8186 .11.~V8rot 'or't~p ..t... ~'t...t
,...att' .IUe bU.v. t"d.' ........ 11. b.... _.101"". put.&.' 11t; "1.1.

k,ul." ." ''''''aiird,q " a~.oo.IU'. 0" har 'il ••••• hrl8i' .",_

a' ,ordetykk." der er ~.~.t,,,,.,_aAI'~1•••••• 1 el1.....
42.600 øado\&l.o., a.r bUt en 11&1""""1 at 1,00 u. Ul l,a, ••

'I' "atl".t&1In.
j~tøY.J1n'P8kt.r." to, ekanda~bo.8 ... har 4Idl." pl.,...
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1.. #,,01" bend ve~oA "04 ~'Ju dwl:.k•• "tis1~tQ.r, AlQ4 ."411.1 uc:ll at "'fO~
Din .... (.sNiUipla$)'h.,.) 00 401ft Ilt.t l»_'VU4it1Ufl. i~ .'A u4eD 814. at
yeJea (nurd t~~dønl~') er dur AO,en b.~I~i81 A. '01'p& ••
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S..... 1,IlS oi tll''1,.ltra'" .. , fCU"IaKlJllli hIJJ:S•• ael,ø 4-.'. ,!1~~lJlifati.en-.al,
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u. IH ldun.

I:R.:-::r:U!l'lG ,':N1EVllE"i
Udsl<riftons Rigtighed bekræftes. for ;.)1\.'. d "~bOrt: A,.t

HORSENS Købstads Domme~kontor, den - 6 JUNI 1956
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Gunnar Karlsen 
Julsøvej 4 

8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail 

 pho@domstol.dk

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 29. november 2010. 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2010.36, spørgsmål om beplantning på ejendommen Julsøvej 4,8600 
Silkeborg. 
Silkeborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Claus Riberholt, Julsøvej 11, 8600 Silkeborg, 
vedrørende lovligheden af beplantningen på Julsøvej 4, matr. nr. 7fi Hårup By, Linå. 
 
Julsøvej 4 ejes af Gunnar Karlsen, der bor på samme ejendom. 
 
Claus Riberholt stiller spørgsmål til lovligheden af beplantningen på ejendommen i forhold til 
fredningsdeklarationen, der er tinglyst på ejendommen og på naboejendommene som del af 
fredningen af ”Valdemarsvig”. 
 

 Beliggenhed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pho@domstol.dk


 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredet område, jf. deklaration af 22. maj 1959. Ifølge deklarationen 
må der ikke bebygges, terrænændres eller beplantes på det areal, der er vist med rødt på 
nedenstående kort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er en del ældre havebeplantning på arealet tilhørende Julsøvej 4, og det er lovligheden af denne 
beplantning som ønskes afklaret. Det drejer sig primært om hækbeplantning mod Julsøvej. 
 
Ejer bemærker 
Ejeren af Julsøvej 4 Gunnar Karlsen har til sagen bemærket, at han undrer sig over, at man efter 40 
år påtænker at effektuere en fredning, som aldrig tidligere er påtalt overfor ham. Han ønsker 
afklaret, hvad dette vil betyde for brugen af grunden. Gunnar Karlsen bemærker, at arealet nærmest 
Julsøvej ifølge Danmarks Miljøportal ikke ligger inden for fredningen, og det er her, beplantningen 
befinder sig.  
 
Gunnar Karlsen spørger desuden, hvad fredningen betyder for matriklerne sydvest for Julsøvej 4, 
dvs. matr. nr. 7et, 7dø, 7dæ og 7k, og påpeger, at ejendommene ligger i lokalplanlagt område. 
Gunnar Karlsen er desuden bekymret for betydningen for ejendomsværdien, hvis fredningen 
effektueres, både for egen ejendom og de øvrige på Engblommevej. 
 
Gunnar Karlsen oplyser efterfølgende i e-mail, at han ønsker at erstatte granerne med brede 
bøgehække i 120 m’s højde, så den støjdæmpende effekt og havens privathed bevares. Hækken 
foreslås klippet forår og efterår. På den måde finder ejeren, at udsigtslinien overholdes, og der 
opstår en blød overgang fra eng til bebyggelse. 

Kommunens bemærkninger 
Fredningsdeklarationen omfatter primært matr. nr. 7h Hårup By, Linå (”Valdemarsvig”), men der er 
også bestemmelser for de 5 matrikler øst for 7h. Disse består i dag kun af 4 matrikler, idet de 
sydligste 2 er lagt sammen.  De 5 matrikler er i deklarationen hver underinddelt i 2 dele; bestående 
af den østligste hvor boligen kunne opføres, og den vestligste (mod Valdemarsvig), der ikke måtte 
bebygges. De i alt 10 parceller er nummereret 1-10 i deklarationen. Gunnar Karlsens ejendom 
består af parcellerne 1 og 2. Parcel nr. 1 adskiller sig fra de øvrige parceller 2-10 ved at være 



underlagt samme restriktioner som matr. nr. 7h (Valdemarsvig), herunder forbud mod bebyggelse, 
beplantning og terrænregulering. De øvrige parceller er kun underlagt restriktioner vedrørende 
placering af bebyggelsen. Håndhævelse af fredningen på Julsøvej 4 vil derfor ikke have betydning 
for ejendommene på Engblommevej. 
 
Fredningsgrænsen er ikke korrekt vist i Danmarks Miljøportal, idet skraveringen af det fredede 
areal er forskudt mod sydvest. Det er skitsen i deklarationen, der viser det korrekte fredede areal, 
hvilket er gengivet med rødt på kortet herover.  
 
Parcel nr. 1, dvs. den vestlige halvdel af Julsøvej 4, er således underlagt samme forbud mod 
beplantning som matr. nr. 7h. Det er korrekt, at forbuddet ikke har været håndhævet i mange år, og 
det ses på gamle luftfotos, at beplantningen har været der i hvert fald siden 1980.  
 
I 1980 tog Fredningsnævnet stilling til, hvad der skal ske med bevoksning på naboejendommen 
matr. nr. 7h (Valdemarsvig). Nævnet besluttede, at bevoksningen hvert andet år skal skæres ned til 
roden. Valdemarsvig er derved blevet friholdt for opvækst. Afgørelsen fra 1980 gælder matr. nr. 7h 
og ikke parcellerne 1-10. 
 
Udover fredningsdeklarationen er d. 4. januar 1966 tinglyst en oversigtsdeklaration efter 
vejlovgivningen på Julsøvej 4. Ifølge denne må beplantningen ikke være højere end 1 m i krydset 
Julsøvej/Engblommevej af hensyn til oversigtsforholdene. Silkeborg Kommune har i august 2009 
anmodet Gunnar Karlsen om at bringe dette forhold i orden, idet beplantningen var for høj. Dette 
krav er efterkommet. 
 
Silkeborg Kommune finder, at der bør meddeles efterfølgende tilladelse til havebeplantningen 
tilhørende Julsøvej 4, idet beplantningen har været der i mindst 30 år og i denne periode ikke er 
blevet påtalt. Kommunen finder endvidere, at beplantningen udgør en naturlig afgrænsning af haven 
omkring boligen og en rimelig afskærmning mod den forholdsvis trafikerede vej. Kommunen har 
ingen indvendinger imod, at graner erstattes med bøgehæk, men inden for det areal, som 
oversigtsdeklarationen dækker, må hækken højst være 1 m.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 2. september 2010. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at der bør meddeles efterfølgende tilladelse til havebeplantningen tilhørende 
Julsøvej 4, idet beplantningen har været der i mindst 30 år og i denne periode ikke er blevet påtalt. 
Nævnet er enigt i, at beplantningen udgør en naturlig afgrænsning af haven omkring boligen og en 
rimelig afskærmning mod den forholdsvis trafikerede vej, og beplantningen findes ikke at stride 
afgørende mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
Nævnet har ingen indvendinger imod, at graner erstattes med bøgehæk, men inden for det areal, 
som oversigtsdeklarationen dækker, må hækken højst være 1 m over vejens niveau.  
 
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 er pr mail fremsendt til: 
Gunnar Karlsen, Julsøvej 4, 8600 Silkeborg, karlsen@privat.dk
Claus Riberholt, Julsøvej 11, 8600 Silkeborg, clausriberholt@hotmail.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, 
soeren.goldmann@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg 
Helene D. Clausen, samme, hdc@silkeborg.dk
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