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Undertegnede
bindende

Gaardejer

Virkning

Matr.Nr.la

Ingvard Christensen

af Sjørupgaard,

Nimtofte

Ejendom
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at Træerne
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eller paa anden Maade udsættes
handling,
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for mig 9g senere Ejere den mig tilhørende
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.

i henholdsvis

maa fældes,
direkte

Der maa ud over den allerede

Deklaration:
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Ødelæggelse
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af nogen Art indenfor
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Gaard og Have staaende

150-300 Aar gamle

der kan føre til Træernes

opføres Bebyggelse
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med

for en Be-

eller Forringelse.
Bebyggelse
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Afskrift.
2'jan.1945

2120.
Fredninl~deklaratlon.
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Udskrift

fOrhandllngsprotokol~e~
for Randers amts fredningsnævn.
--oO§Oo-Ir 1944 den 14'novbr.kl.9~
holdt fredningsnævnet for Rand&rs amtsr~dsp
kreds møde p~ dommerkontoret
i Grenaa o~ administreret af formanden dommer
E.iiiis,Gren·aa.
Der fremlagdes:
l. Fredningsdeklaration
af 3/10 1943 fra ~rdejer Ingvard Christensen vedr._
matr.nr.la Sjørupgaard.
Nævnet modtog med tak den tilbudte frednlng af de 4 lindetræer på matr.
nr.la Sj_rupgaard,Nlmtofte
sogn.
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Undertegnede gårdejer Ingvard Christensen pålægger herved med bindende
virkning for ID1E og sen~re eJere den mig tilhørende ejendom matr.nr.l~ af
Sjlllrupgaard,lhmtofte sogn f",lgende deklaration:
De på min nævnte ejendom i henholdsvis gflrd og have stående 4 meget store
og meget sjældne 150-300 år gumle lindetræer fredes aåledea,at træerne lngen.
sinde må fældes,topskæres,undergrnves
eller p~ anden m~de udsættes direkte
eller lndirekte for ell behamiling,der kan føre til træernes ødelæggelse ellel
forringelse.
Der må ud over den allerede tilstedeværende bebyg6else ikke oDføres
bebyggelse af n06en art indenfor en afstand af 15 M fra stammerne.
Denne deklaratlon vil ~wre at tinglyse som servitut på ovennævnte ejen=
dom. Påtaleret tilkommer ejeren,natux:fredningsnævnet for iumders amtsråds=
kreds og Danmarks naturfre~ningsforen1ng
hver for ~ig eller i forening.
SJørupgaard den 3'oktober 1943.
Ingvard Christensen.
Til vltterlighed:
Chr.Johnsen ~ing. Ejvind Stauns=
kjer.
Dsgtllrestinglyst som vedrørende landbrugs6Jendommen,;Datr.nr.la,SJørup"
gaard,lb,2b og 3e SJørup,111:Iltoftesogn,men alene noteret på matr.nr.la
Sjørupgaard,Nimtofte
eoeR.
Der henvises ikke til servitutter og panterettigheder,der
skal respektere
kendelsen.jfr.U.f.R.1930,p.20l.
Grenaa,den 2.januar 1945. P.n.v. Rlis.
Indført l dagbogen for retskreds nr.57,Grenaa købstad m.v.den 2'j~.1945.
Lyst,tingbog:Akt.skab
B nr.613.
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09-12-1997

TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

LVloenage~U
~~r((J;~J'~
og Na~ursiyi"eisen

Birgitte S. Jespersen
Sjørupgårdvej 4
8581 Nimtofte

REG. NR.

Vedr. j.nr. 121/1997 - styning/opretning
Sjørupgård, Nimtofte.

O~~~·

09/12-97

00·

af fredede lindetræer på matr.nr. 1 a

Den 13. oktober 1997 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse til at styne fire fredede lindetræer på ovennævnte ejendom.
'15

Den 2. januar 1985 er der på ejendommen tinglyst en fredningsdeklaration, som indeholder bestemmelse om, "at fire meget store og meget sjældne 150-300 år gamle lindetræer fredes således, at træerne ingensinde må fældes, topskæres, undergraves eller på
anden måde udsættes direkte eller indirekte for en behandling, der kan føre til træernes
ødelæggelse eller forringelse. Der må udover den allerede tilstedeværende bebyggelse
ikke opføres bebyggelse af nogen art indenfor en afstand af 15 m fra stammerne".
Da der er tale om genopførelse af en bygning efter brand, og da denne nye bygning
rykkes 3 m væk fra træerne i forhold til den gamle bygning, og da det må antages at
være af betydning, at der sker en "pleje" af træerne, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til styning/regulering af træerne på
vilkår, at det ansøgte udføres i overensstemmelse med Århus Amts, Natur og Miljøkontors anvisning.
De må derfor i god tid inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til Natur og Miljøkontoret Åben Land ved Århus Amt.

Klagevej ledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,

som derpå vil sørge for

sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-721-2-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening,
Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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