
02809.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02809.00

Fredningen vedrører: Hevringholm

• Domme

Taksationskom miss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 16-02-1962, 17-07-1962

Kendelser

Deklarationer



•
FREDNINGSNÆVNET>



,

c

/:25 (JOO

s.3.62

al /7-7.62••••
tJelC-l. l!lSt.
FN. 7c~m:l~lSC

;



S",rcn G.l'Jj olsen & C.A.t1eilvnnt:;,
,1I.Ilinwt:lhro j\llrdnG·

f.1::Lir.nr.la HcvrLl1iIlJO:lmhVi~d.
Vivild :Jogn.

REG. NR. Y3C?Å OI3J· //7
:\l1t11cld(~r:'~rf'<1lJilli~S.::lVllQt1-('11'

H: ll) J er ~~ :;111 L , (1()~11~1Cl' ;;:l'l:J t o l'l~ -:,

I l:11'-i ~lcer.

Stempel 2 kr.
~,

F.s. 30/1961.

F r e d n i n g s d e k l n r a t i o n; ....

.,

underte,t~cde Godsejer Jens Bnlling til Hevri!13"holm pr. Vivild,
freder herved, med bindende virknin{J for mi~ of senere ejere, de p~

min e:jendom, matr.nr. la Hevringholm, Vivild sogn, værende elmetræs
allebeplantnincer, nemlig: . "
l) Vejstykket fra Hevringholm smedie og nordp~ ud imod havet indtil

den gamle Hevringholm kanal.
2) Den syd for H~vringholm mod vest glende alle ud mod Bo~le~2ard.

Træerne fredes s~ledes, at de ikke mQ,fældesr topskæres eller
iøvrigt udsættes for en behandling, der kan fore til deres ødelæg-
gelse.

Der skal dog være muli(!hcd for at f j erne en:{elte tr2er, når de
på grund af sygdom, ælde eller andre årsa~er frembyder fare for om-
givelserne eller virker skæmmende •

Når fældning af ovennævnte grunde måtte blive aktuel, skal den
til enhver tid værende ejer, inden fældningen finder sted, indhente

e ,

erklæring fra Danmarks Naturfredningsforening eller fra den tilsyns.
;føren de med pri va te sko ve i Randers nm t.

Den til en}lVer tid væren de ej Cl' skaI 118 ve ret til i fornoden t

:omfang at kappe Grene, og han skal ligeledes have ret til at foreto..
eller undlade nyplantning, b~de m~d elmetræer og med andre træer, i

;han, forinden nyplantning finder sted, dog skal indhente råd fra Da
fimnrks Naturfredningsforening eller fra den tilsynsførende med priv~

skove i Randers o.mt. :
IDenne deklaration vil være at forelæg~e Fredningsnævnet for !

I :

;Randers amt:Jrddskreds til ffodkendelse, samt til forneden tinglysnin\
pu.taleretten tilkommer frednini!snævnet :[01' Handers amtsr8.dskre

! den til enhver tid værende e;jer O{! Danmarks Nnturfredningsforening
·hver for sig eller i forenin{!.

Jeg påtager mig intet ansvar i sagens anledning, såfremt det r.
:te vise sig, at nogle af træerne står i grøfter, hørende til kom~ur
vej en.

Hevringholm, den 23. januar 1962.
Jens Balling.

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed 0t



l~' Navn: G. W. Kastrup'
I StiIIi ng: Købman d

Bopæl: VjviId.

na vn: K • G rue
Stjlljn[: Inspektor
TI()Fl' 1: eT u1 i:tnello 1m.

F. s. n~·.":)0/1 'lG 1-
Foranstående del:luration modtaces' og godkendes herved. Dell

vil være at tinglyse 'som hæftelse p:l matr.nr. la lIevrin'~holm
hvgd~t Vivild sogn, samt de matr.nr.e, hvormed nævnte matr.nr.
ml:?'tte være samnotere"t·som l'an'dbrug.

Fredningsnævnet for~~anders amt,
dommerkontoret i Mariager, den 16.2.1962.

F o C ..
Indført i dagbogen for retskreds nr. 68,
Randers Herredsret

r den 5" marts 1962
Lyst. tingbog la foL akt. skab C nr. 400.

, . '

Matr.nr. la og Ir er tilsammen et landbrug.
Anm.: l) 300;000 kr. tilOverformynderiet,

2) 95.000 - - Samme
3) 62.000 iflg. ejerptbr.
4) samt servitutter.

"

l31egvad Jensen.

"Afskriftens rigtighed bekræftes. (
Dommeren i .Haria{!er,den 1 '1[;1 1;'V;'l· /' Bt' ,.' !
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rredningsnævnet for
~ RanderS" Amt

_tr. ar. 174 m.fl.
vringnolm Hovedsaard,

Vivild 8&p.

4867 ~6 •.j.Ql.l962.
Stemp alf 1':11

Ar 1962, tirsdag den 17.
amt afsagt sålydende

Anmelder:
Fredninssnævl'let for- Rander.
amt, dommerkontoret. Mariager.

~u.1i blev der af Fredningsnævnet for Randere

k e n d e l s e :------- .......__ ......----....
fil f.8. nr. 30/1961. Angående Hevringholm alle.

Den 23.1.1962 ~dstedte godsejer Jene Balling - efter forhandlinger me4
, Damaarks latllrtredningsforening og dennes Lokalkollite for Randers og o.egn -
~ deklaration om fredning af de på matr.nr. l~HevringhQlm hovedgaard, Vi-

vild sogn, værende elmetl'æøslleer. Efter at Fredninssnævnet for Rand.re a~
ved påtegning af 16.2.1962 havde modtaget og godkendt deklarationen, blev
den tinglyst de~ 5.3.1962 ved Randers herrederet.

Efter besæring af naturtredningsforeningen har nævnet derefter - under
et behørigt 1ndvars1et fredn1ngsmøde på stedet den 2.7.1962 - b.hand~et
spørssmålet om en lignende fredning af den del af nævnte all_ •• , der stræk-
ker sig mod syd fra den syd tor Hevringho.lm mod vest gående vej 0l al1~ mod
Bollecaard og tra Revringholll smedie, nemlig til og med henholdsvis matr. nr •

• ?! Gg 18g, sut. ;.syd, og som 1 alt ovel'Viejendegrad består af elmetr ••~.
~ Der er 1 nævnet enighed om uden erstatning at frede sidstnævnte alle

såled •• , at de pås-1dende træer ikke må fældes, topskære. eller 1øvrigt ~d-
~ætt.s tor .~ behandling, der ka~ fø~. til deres ødelæggelse. - Der skal d~.

være m.u.lighedfor at :tjerne enkelte t,ræer, når de på gNnd af syedo., ælde
eller andre årsager frembyder tare tor omgivelserne .ller virker skæmmende;
når fældning at' disse gr~nde måtte blive aktuel, skal vedkommende lodsejer.
inden fældningen finder sted, indhente .rk1æ~ing fra Danmarks Natartrednin,.
forening eller tra Statens tilsynsførende m.d private skove i Randers a.t.
Ideane fabindelse bemærkes, at nævnet senest den 1.7.1964 til fornyet over-
vej_b_ vil optage spørsemålet om eventuel t831dn:t.ngat 2 af alleene treer
pA m_tr. nr. 18asmat., nemlig det l. og 3. regn.t fra syd, d.v.s. henho1ds-

~18 træet 1 ejendommens sydvestlige hjørne OS trset umiddelbart 8yd tor ind-
kørslen fra a11 ••n. Den påsæ1dende lodsejer skal til enhver tid have ret
til at kappe srene 1 det o-Cang, det måtte skønnes nødvendigt at hensyn til



\'
~r~ kørsel på vejen og marken med 1andbr~gsmask1n.r og høst1æe eller at h.nayn

\4It11 a~11age~ på marken. Så lænse Vivild-Vejlby kommunes numi~.nd. vejman4
met komm~nens samtykke måtte være villig dertil, udføres ovennævnte kapning
at ham alene. - Vedkomme~de lodsejere skal have ret til at ~nd1ad. eller
foretage nyplantninger, både med elmetræer og med andre træer, idet han dog,
forinden nyplantning finder s ted. skal in.dhente råd bos ovenoævnte forening
eller ovennævnte tilsynsførende.

Denne kendelse ~il - med Fr.dningsnæ~net for Randers amt 80. påtalebe-
rettiget - være at tinglyse på følgende matr.nr •• af Hevringholm hovedgård.

_ViVild sogn, nemlig matr. nr. l7!, 172,. 17,2" 17!,. le. lal, l!.. l!k. lK.
18!" 18,2, og IBs.. samt de matr.nr ••, hvormed de måtte være samnot.eret SOli

•
landbr~g eller l1gnende. idet notering dog alene begæres foretaget på de

- adtrykke1igt nævnte matr.nr.e •
•• d hensyn til adkomstforhold henvise. t.il de den 19.6.1962 - pr. IB.

s.m. - udstedte tingbossattester.
Med hensyn til gæld og byrder henvises tl1 de påsæ1dend. ejendomme.

blade i tingbogen.
f h i b e s t e mme SI

Ovennæ~nte all. på matro nr. l7! a.fl. Hevringholm hovedllrd, Vivild
sogn, fredes 1Qvenoævnte omf~ng uden erstatntng.

F o g. Jobs. Jørgensen. Aksel ThoJlS.n.----.. .....-
Indført 1 dagbogen tor retskreds nr. 68 Randers Herreder.t
den 26. juli 1962.
Lyst tingbog. fol: akt. skabt A. nr. 87.

~Matr. nr. 174 Hevringholm er landbrug i f.m. 1!Z ibd.
tf 17~ er noteret s.landbruB 1 f.m. 1 ax lbd.
tf l7b" tf do. do. lav1bd.- -tf lA! "s.husm.br. i f.a. 3~, 3Z ibd.
» ~, 1!!S. a.statshusmbr." l!!. 3,!. ibd.
tf las og 18& s. h~em.br. 1 t.m. 3m m.fl. ibd.- - -"lBe tt s.statshusmbr.l f.m. lah m.fl. 1bd.- -tf l8b tf s. h~sm.br. i f.m. 31 1bd. m.tl.- -Jlegvad Jensen..-------

Afskriften. riit1gbed bekræftes.
Fredn1nssnævnet for Randers aat,

~iv11do.merkontor.t 1 Randers, den 19. august 1963.
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