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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Aarnu~ Amtsraadskreds.

Aar 1943, den 6.Februar, blev i Fredningssag Nr.7/42
Fredning af Træbevoksning i Skellet mellem
Holme-Tranbjerg Kommune og Aarhus Kommune
ved Hestehavegaarden

afsagt saalydende
K E N D E L S E :

Gennem Aarhus Byraad modtog Fredningsn~vnet under ll. November
1942 fra Ejere af Grunde paH Miltonsvej i Højbjerg et Andragende
om Fredning af nogle i Skellet mellem Aarhus og Holme-Tranbjerg
Kommuner staaende Træer, samt en paa Matr.Nr.5z og 5q Hø~bjerg By,
Holme Sogn, tilhørende Fru Marie Rasmussen, staaende Eg.

I den Anledning har Nævnet holdt et Møde i Henhold til Lov
Nr.140 af 7.Maj 1957 om Naturfredning med de interesserede, hvor-
under der er opnaeet Enighed om Fredning af 12 Ege og l BJg,
staaende i ~kellet mellem den Aarhus Kommune tilhørende ~jendom
Matr.Nr.lh Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg og Ejen-
dommene Matr.Nr.ne 5r, 5s og 5t, 50 og 5z, 5af,5ah,5ak,5bd,5ac,

5cm
5cd,5cn/og 5cr af Højbjerg By, Holme dogn, samt en pRa Matr.
Nr.5q og 5z staaende Eg. Samtlige disse Træer er indtegnede paa
vedhæftede Situationsplan.

Da Nævnet er enigt i, at de saaledes beskrevne Træer er af en
saadan æstetisk Værdi, at de bør bevares, og da samtlige Interes-
serede har erkl~ret sig indforstaaet hermed, vil de være at frede,
saaledes at de ingensinde maa fældes eller beskæres, bortset fra
saadanne Besk~ringer, som Aarhus Kommunes Skovrider finder nød-
vendig for deres Bevaring, ligesom de ingensinde maa undergraves
eller paa anden Maade, f.Eks. ved Ødelæggelse af Barken eller for
nær Pløjning eller Gravning, direkte eller indirekte maa udsættes
for en Behandling, som kan føre til Træernes Ødelæggelse eller

e
Beskadigelse.



De ovenfor beskrevne Træer vil være at frede, saaledes at
de ingensinde maa fældes eller beskæres, bortset fra saadanne Be-
skærinGer, som A2rhus Kommunes .Skovrider finder nødvendige fortt)
deres Bevaring,ligesom de ikke maa undergraves eller paa anden
Maade f.eks. ved Ødelægg~~se af Barken eller for nær Pløjning
eller Gravning, direkte eller indirekte maa udsættes
handling, som kan føre til Træernes Ødelæggelse eller

Unmack Larsen Johanne Berg M.Jensen
Udskrift af Therv~rende Kendelse vil være at tinglyse

servi tutstiftende paR.Ejendommen Ih af AA,rhusKøbstads
fra Marselisborg samt paa Ejendommene Matr.Nr.5r,5s og

5cn
5z, 5af,5Hh,5A.k,5bd,5ac,5cd,5cm/og 5cr af Højbjerg By,
saeledes at PaR.taleretten tilkommer Fredningsnævnet og Natu

UnmA.ck LA.rsen Johanne Berg M.Jensen
fredningsforeningen.
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.ptrm 1 det. nuværend. ald.kkela.t men at tl"edn1ngen for ad vtdt

bør Op!)t)rve8. com det tillades ejeren str-..::..kr.åat fjerne delø ~ ...

tet-te bevokm1iHi~ mod v.mrio i hele beboolseshu.SQt$ bø3d.., delo de to

kraft1ge gro~ t eom nu vokser ind OVflr b;;rgningene .... hYoJ1Jlod d."

1kke kl.l1 t111\.ldeo hu.::l at ,t'clda hele t1't1e1.. JJen således t111a4te

belkær1ng Dk:ll f'in(;(J I!'ite4 eft(,~ mrmere Wll'rianin.s at ,\arhua kommv.-

ncs .kovridor. Danmarks Naturfrednipgsforening er indforstået med
nærværende kendelses indhold.

f n 1 ~e a t • ro ro e Øl

JJen ovenrnrvnte f.rE)dnin,g opbt~fJ. fur så Vidt flom det

træet. Whe MVOkeniac .. d van:r1e 1 hele belKMtleeahuaeta hø~~

dele ae to k.J:oa.ft:1se el"t:l8. SOlIl nu. vokøor ind over bfgnin~:~na 'tal.

l1::rmc !;.buC:el~le vil ve4 llwvne ~Q formunda .1'oran.rtal tnins

y.n at t1ns].yse.

Udskriftens rigtighed bekræftes,
NaturfredningsnævnetÅ 1JI!/7rhus, •

for Aarhus Amt
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