
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel
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REG. NR. ;{9 ~ v

Lokalitet : Nordmands hede v. Vr. Bjerregrav.

Kommune· Tjele.

J.nr.
1&25.000 - I~/~'" r tvv

Fr.nr. p 5 1500 Fr. .3.

Areal •• ca. 2 ha. Fredet: FNK 26.1.1931
OFNK .3.6.19.31•

• Formål. •• Sikring a~ historisk~ og landskabeligt værdi~uldt område.

Indhold •• Arealet skal henligge i sin nuværende tilstand, ubebygget
r.

og ubep1antet og der tilstedes o~~entligheden adgang.
Arealet skal indhegnes v~d ejerens foranstaltning.-" ,

."
'"': 'o,

"

, Ejer : Privat.

Påtaleret •• .'I

FREDNING
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af
Overfrednint:,smcvnets Forhandlings- og Kendelses-:;rotokol.

ÅBr 1931 den 3. Juni afsa3de Overfredningsn~vnet paa Grund-
lag uf den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen angaaende delvis FTedning af den Gaardejer Niels Jeppesen ti1-
hørende Ejendom I'.latr.Nr. 14i og 2g af PederstLup By og Sogno

Den af Fredningsnwvnet for Viborg Amtsr3adskreds den 26. Ja-'
nuar 1931 i d.enne Jag afsagte Kendelse er forelagt Overfrednings-
nt;vnet i I'iedf'øraf Bestemmelsen i § 16 i Lov on Naturfredning Nro 245

Da Overfredningsnwvnet kan ti1tr~de de i Fredningsnævnets
Kendelse fremsatte Betra3tnin3Ar, vil Kendelsen med Bemærkning, at
Cl.etfredede Areals Grænser paa vedh;xftede L'latrikulskort er afskyg,set
med grønt, v~re at stadfæste i Henhold til de i denne anførte Grunde,
saaledes at et Beløb af 100 Kr. af den Ejeren tillagte Erstatning i

Henhold til derom af Naturfredningskomitien for Viborg og Omegn af-
givet Tilsagn, vil Vfure at udrede af denne.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af Fredningsnævnet .for Viborg A:ntsraadskreds den 26. Ja-

nuar 1931 afsac;te Kendelse anr;8.aende j"redning af en Del af bjcndom-
men Matr • .Nr. 2g OG, l4i af Pederstrup By og Soen stadfæstes.

Af det Bjeren tillagte Erstatningsbeløb 550 Kr. vil 100 Kr.
vwre at udrede af Naturfrednine,skomiteen for Viborg og Omegn, medens
Resten vil v~re at udrede med Halvdelen af Viborg Amtsrepartitions-
fond og Halvdelen af Statskassen, jfr. Naturfredningslovens § 13.
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j~1-~~/af
Forhandlinesprotol;:ollen for ~\redninesn.;vnetfor Viborg Amtsrc.:adskreds

Aar 1930 den 19. August Kl. 17 blev Fredningsn~vnet for Vi-
borg Amtsraadskreds sat pau Jen G,urdejer Niels Jeppesen tilhoren-
de Ejendom i Pe.lerstrup.

N""vnet 'oesigtigede den i BilaG l omhandlede .ujendom, o~
~jeren erkl~rer, ~t han i riden til l. Oktober d.A. ikke vil foretage
nogen ~ispo3ition med Ilensyn til de lyngbekl~dte Bakkeskrænter med
Hjulsporene beliggende Syd for Jognevejen, der fra Pederstrup lober
ud til ViborG-A~lborg Amtslandevej.

EjerEn oplyser, at Bjendommen er matrikuleret under 14i og
2g Pederstrup By og So-..;n.

A~r 1931 den 26. Junuar Kl. 15 blev Fredningsnævnet for Vi-
borg Amtsraudskreds sat pua den Gdr. Niels Jeppesen tilhørende Bjen-
dom i Peders trup.

N~vnet bestemte derefter enstemmigt med Hjemmel i Lov Nr. 24~
1917 § laf B. Maj l , at det paa det fremlagte Matrikulskort af r~tr.

Nr. 28 oG 14i af Pederstrup med grønt overskyggede Areal, tilhørende
Gdr. Niels J,:oppesen,dels af historiske og dels uf landskabeliGe H;:-n-
syn vilde v",re ~t frede, saaledes Litdet henligger i sin nuv-:l.:rende
Tilstand ubebygget og ubeplantet, og saaledes at der tilstedes Of-
fentliEheden Adgang I;ilsamme. Arealet vil ve...reat indhegne ved Eje-
rens Foranstaltning. I LrsLatning for den Bjendommen paalagte Servi-
tut, derunder Brstatning for Hegnsbyrden Lill~gges der Ejeren et kon-
tant Be10b yaa 550 Kr.

N'.evnetbastemte derhos, at lierikke i Anledningen af Fred-
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ningen tilkom nogen anden i l::jendomll1enberettiget Erstatning.
Ejeren og de for Skals 3purekasse modende blev gjort bekendt

med deres An1~eret. Samtlige modende frafblder yJerligere }'Ol'-

kyndelse af Kendelsen. :Gj ~ren bem'~r]:er,CJ. t han for sit Vedkommende
frafalder Appel &f Kendelsen.
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FredllillgsgrællSer:
sammenfaldende med Skel li •
II. ...e sammenfaldende med S\o;tol _. _. _

8.Jt!'rregroY

Terrain ai

7'ederslrop By

Sogll: 7'ederslro,o

Herred: Alor/yny

Amt: ~6org

tld'/Q!'rQ;ge" IYor 1946
LJ/rer/oro/eF ,rOr /Ylah-;kuls ya-.5'!Nl~f
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