
Vedr. træer ved mosen mod Claus Thorsgård. 
 
Nedenfor er korrespondance med Claus Thorsgård gengivet. 
Jeg vil foreslå at vi besvarer hans trussel om politianmeldelse på følgende måde: 
 
Idet der henvises til din seneste meddelelse, skal vi – før vi fælder træerne på grundejerforeningens 
ejendom – anmode dig om, med et bånd, at markere de træer, du mener står på din ejendom og 
som vi derfor ikke må fælde. 
I tilfælde af uenighed må vi sammen gennemgå området med udgangspunkt i skelpælene. 
Mvh 
PL 
 
 
Fra: Claus Thorsgaard <clausthorsgaard@hotmail.com> 
Dato: fredag den 30. september 2022 kl. 09.06 
Til: "info@dyrekaergaard.dk" <info@dyrekaergaard.dk> 
Cc: Flemming Denker <f.c.denker@mail.tele.dk>, Niels-Erik Olsen <neolsenchina@icloud.com>, 
Dansk HVAC Engineering A/S <info@danskhvac.onmicrosoft.com>, Flemming Joensen 
<fljoe34@live.com> 
Emne: Sv: Sv: Hærværk - sprøjtemaling på træer mhp. fældning på min grund (Vibevænget 13E, 
3220 Tisvildeleje) 
 
Jeres tilbagemelding er modtaget, I kan forvente en politianmeldelse, hvis I fælder træer, der står i 
skellet.  
 
Mvh. 
 
Claus Thorsgaard 

 
Fra: Dyrekærgård GF <info@dyrekaergaard.dk> 
Sendt: 29. september 2022 16:45 
Til: Claus Thorsgaard <clausthorsgaard@hotmail.com> 
Cc: Flemming Christian Denker <f.c.denker@mail.tele.dk>; Niels-Erik Olsen <neolsenchina@icloud.com>; 
Dansk HVAC Engineering A/S <info@danskhvac.onmicrosoft.com>; Flemming Joensen <fljoe34@live.com> 
Emne: Re: Sv: Hærværk - sprøjtemaling på træer mhp. fældning på min grund (Vibevænget 13E, 3220 
Tisvildeleje)  
  
Claus Thorsgaard, 
 
Som lovet har vi drøftet dit forslag på et bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen ønsker ikke at få lagt jord i "grøften".  
 
Mht. træerne var det meningen at Jeres forening ville lave en opmåling; har den fundet sted? Vi mener dog 
at endnu en opmåling er omsonst og spild af jeres penge. 
Skelpælene er fundet og markeret; det er tydeligt at træerne står på Dyrekærgaards fællesareal. 
Jeg har personligt markeret pælene og talt med Henrik Hammer og forklaret hvor de står.  
Vi vil derfor når vores gartner har tid foranledige fældning af de markerede træer 



 
Mvh 
Grundejerforeningen 
Dyrekærgård 
 
 
Den 12. september 2022 kl. 15.16.20 +02.00, skrev Claus Thorsgaard <clausthorsgaard@hotmail.com>: 
Peter Ladischensky 
 
Som nævnt er jeg af den opfattelse, at nogle af de markerede træer står i skel eller på min 
matrikel.  
 
Selve skellet mellem jeres grønne område og min matrikel er i min optik ikke så pæn og fyldt med 
brændenælder. Som en form for kompromis foreslår jeg, at I får mulighed for at fælde alle de 
markerede træer, hvis I giver mig tilladelse til at fylde 'grøften' op med noget af den overskydende 
jord, jeg har på min grund som følge af udgravning til fundament. Det vil give en pænere overgang. 
Har det interesse? Min anlægsgartner tilbyder i øvrigt at fælde alle træer for kr. 3.500. Hvis I kan få 
det gjort billigere, skal I naturligvis gøre det.  
 
Skal vi drøfte det over telefonen? 
 
Mvh. 
Claus 
 
 



 



 
 
 
 

 
 
Fra: Peter Ladischensky <peter@ladischensky.dk> 
Sendt: 1. august 2022 19:24 
Til: 'Claus Thorsgaard' <clausthorsgaard@hotmail.com> 
Emne: SV: Hærværk - sprøjtemaling på træer mhp. fældning på min grund (Vibevænget 13E, 3220 
Tisvildeleje)  
  
Claus Thorsgaard 
  
Tak for din mail. Vi vender tilbage. Venligst brug foreningens mail : info@dyrekaergaard.dk fremover 
  
Mvh 
Peter Ladischensky 
  
Fra: Claus Thorsgaard <clausthorsgaard@hotmail.com>  
Sendt: 1. august 2022 00:57 
Til: peter@ladischensky.dk 
Cc: nsj@politi.dk 
Emne: Hærværk – sprøjtemaling på træer mhp. fældning på min grund (Vibevænget 13E, 3220 Tisvildeleje) 
  
  
Peter Ladischensky  
  
Vi har ikke mødtes før, men jeg er ejer af Vibevænget 13E, 3220 Tisvildeleje, og jeg har for nylig 
erfaret, at flere træer, som står i skel samt på min matrikel er blevet markeret med lyserød 
sprøjtemaling mhp. fældning.   
  
Det er min forståelse, at dette er sket på din opfordring i egenskab af at være bestyrelsesformand 
for grundejerforeningen Dyrekærgård. Som det allerede er blevet dig bekendt via telefonsamtale 
med Henrik Hammer og via email fra Katrine Zacho (begge medlemmer af grundejerforeningen 
Vibevænget 13), kan vi ikke acceptere, at I fælder træer, som står i skel eller direkte på vores 
matrikler. Jeg har erhvervet grunden Vibevænget 13E for nylig, men de øvrige medlemmer i vores 
grundejerforening har oplyst mig, om at I tidligere har fældet buske og træer på vores matrikler. Vi 
opfordrede til dialog dengang, og det gør jeg hermed igen.   
  
Når det er sagt, vil jeg gøre det helt klart, at hvis der fældes bare et træ på min matrikel, er jeg 
nødsaget til at melde de ansvarlige til politiet for hærværk mhp. at få dem straffet.   
I øvrigt er det sandsynligt, at I allerede har begået hærværk ved at påføre sprøjtemaling på mine 
træer. Hvis denne farve ikke kan fjernes uden at beskadige træerne, må jeg overveje, om det alene 
skal føre til en anmeldelse for hærværk.  
  



Inden vi når dertil, vil jeg opfordre til, at I omgående indstiller planerne om at fælde træer i skel 
eller på min matrikel. I stedet vil jeg opfordre til en dialog, så vi kan bilægge konflikten, inden den 
eskalerer yderligere.   
  
Det skal bemærkes, at vi har taget en række billeder og videoer (udover vedhæftede) af de 
markerede træer, ligesom vi har haft en landinspektør til at måle grunden op i forbindelse med 
vores byggeansøgning til opførelse af et sommerhus på grunden, så vi kan dokumentere, at flere 
af de markerede træer står i skel eller på vores matrikel.   
  
For en god ordens skyld har jeg kopieret Nordsjællands Politi på korrespondancen, så det er klart 
for enhver, at I handler I ond tro, hvis I undlader dialogen og fælder træerne alligevel.   
  
Mvh.  
Claus Thorsgaard  
  
 
 


