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OVERFhEDNINGSN~VNETS KENDELSBSPhOTOKOL.-----------------_. -------------------~

År- 1956, den 23. januar, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering f0lgende

k e n d e l s e
i sugen nr. 135/1931 vedrørende tilvejebringelse af adgang til den
i 1931 fredede "t!aurum Søsten" i Hornborg sogn.

I den af fredningsnævnet for Skanderborg amt den 28. november
1953 afsagte kendelse hedder det:

"Ved kendelse af 25. august 1931 afsagt af fredningsnævnet for
Gl. Skanderborg amtsr::~dskI'edsdekreteredes fredning af den på ma tr.
nr. 2i HClurum by, Horn borg sogn, Skanderborg amt, beliggende
"Haurum seJsten". Arealet omkring søstenen lå dengang uopdyrket hen
i lyng og græs, men er nu opdyrket, 88ledes at der'ikke er adgang til
søstenen.- Danmarks naturfredningsforening har herefter i skrivelse
af 4. september 1951 begæret fredningssag indledet med henblik på
etablering af offentlig tilgængelig adgangsvej til søstenen oe har
til støtte for beg~ringen henvist til skrivelse af 23. marts 1950
fra foreningeno naturvidenskabelige udvalg, der tiltr~der en erklæ-
ring fra statsgeolog, dr. phil. Keld Milthers, hvori udtales: "Da
Haurum 3østoo allerede er fred et, be!l?Jverdet nllppe yderligere moti ve-
ring, at den 0Bså bar v~re tilg~ngelig. Alene dens værdi som under-
visningsobjekt gør dette klart."

Under hensyn til, at adf,ang for offentligheden til søstenen
må antages at have væsentlig interesse bl. a. af undervisningsmæssige
grunde, har der i nEvnet v'Eret onighed om at fremme fredningen.

Efter forhandling med ejer-en af n~vnte matr. nr. 2i .gårdejer
Therkel Laurson, Haurum, er der' ved landinspektør afstukket en
2,5 meter bred sti førende fra den i skellet mellem matr. nr. 2i
og matr. nr. 7b HaurulIlby, Hornborg sogn, beliggende vej til
søstenen, hvorho s der er afst'lkket et areal omkring selve stenen



2.
af en bredde varierende fra ca. 4 til ca. 5 meter. Det afstukne areal
udgør ialt 445 m2•

G~rdejer Laurs en , der har erklEret sig indforst~et med, at der
8bnes f~rdselsret for almenheden ad den p8 ridset viste sti samt p~
arealet omkring stenen~ har p4st8et sig tillagt en erstatning stor
1200 kl'. i anledning af, at arealet udgal' af hans dyrkede omr'§'deog
for ulempe. Han har i tilslutning hertil oplyst, at han for ca. 9 år
siden har ladet 26 tdr. land af sin ejendom, derunder cle:tareal, hvor-
p8 ptenen ligger, dr-.Enefor ca. 21.000 kr. Han fik stat:Jtilokud, s:::11u-
des at han selv kom til at betale 13.750 kr. Arealet er derefter opdyr-
ket.e Panthave:cne i matr. nr. 2i har alle frufaldet krav p8 andel i even-

'tt tuel erstatning.
Der er mellem n'Bvnets medlemmer enighed om at till::eggealmenhedene, adgang til grJende og cyklende f'Xlrdselp8 det beskrevne [;\,real.Idet

den af ejer(m krllvede erstatning p~ 1200 kr. skønnes at være passende,
vil dette beløb v~r'e at till~ege ham. Erstatningen udredes med halvde-
len af stat~;kassen og halvdelen af Skanderborg amtsfond.

Da de til den udlagte sti førende veje er private, har n~vnet der-
hOf! ment at burde sikre adgang til stien fra nlll-mesteoffentlige vej
og har fundet, at udgang mest hensietsm~ssigt vil kunne etableres ad
den fra Krollerup-Haurum vejen (offentlig bivej nr. 10) over matr. nr.
5b, 6c og 5f alle af Bøgballe by, øster Snede sogn, Vejle amt, gående
pr~vate vej og vider0 ad det fra denne vejs østre udffiundingmod nord
til den afotukne sti over matr. nr. 5f Bøgballe og 2i Haurum l~bende

'. private vejstykke.
Ejerne af n:Bvnte matr. nr. 5h, 60 og 5f, henholdsvis husmand Albert

Nielsen, B~gballe, husmand Jens Jensen, smst., og g~rdejer Peter Jensen,e srnst., samt gal-tner Frederik Viggo Andersen, Haurum, der'har fllI'dsels-
ret ad vejstykket over matr. nr. 5h med vedligeholdelsespligt og
nævnte Jens Jensen som f:erdselsberettiget ad samme vejstykke med ved-
ligeholdelsespligt har modsat sig fl3rdselsret for almenheden, medmin-
dre der tillBgges dem erstatning. Vedr0rende det over matr. nr. 2i
Haurum i skellet til matr. nr. 7b smst. lJbende vejstykke er det oplyst,
at ejer-en flfmatr. nr. 8a m. fI. srnst., g:'3rdejerMorten Hansen, har
f~rdselsret med vedligeholdelsespligt. G~rdejer Morten Hansen har lige-
ledes modsat sig f'13rdselsretfor offentligheden ad det nævnte vejstyk"

_ ke, med mindre der tilkendes ham t~rstatning. Så vel han som de for-
~ nævnte ejere af 5h, 60 og 5f Bøgballe samt de færdselsberettigede

11)~ nævnte eartner Andersen og hUBrnand Jens Jensen, har under foruds::etning
J)
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af, at der alene gives adgang for gående og cyklende f~rdsel, hver
krævet en ~'rlig el'statnine stor 25 kr.

Under hensyn til den korte afstand fra offentlig bivej nr. 10
til den p8 matr. nr. 2i udlagte sti, ca. 450 meter, er nævnets
medlemmer enige om af erstatningGm~ssige grunde alene at give
adgang over ommeldte vejstykke for ~~ende og cyklende f~rdsel.

øster Snede sogner8.d har i tilslutning hertil erklBret sig
villig til p8. egen bekostning at ops~tte skilt med forbud mod kørsel
med motork"ll'et0jer p,!-J.det sted, hvor den private vej st0~er til
bivej n:r'.10 og eventuelt at 0p:l'"Bttieskilte, der viser vej til
sastenen. SOt:;ner:5detfor Hvirring-Hornbore kommune ha:r'ligeleder;
erkl'IH'etat ville op8Btte skilte, dor viser til stenen ved det vej..
stykke, der løber i Horntorg s0gn.

Idet det m~ antages, at etablering af adgang fnr c~ende og
cyklende f3Jrdsel som n Evnt vil p~~f,"l re ejerne og de ve,jbe,cettigede
minimal bckootning og ulempe, findes erstatningen sk~nsmæssigt
een f:ang for'alle at burde fu.s~ttes til 100 kr. for hver af d.e
forn':evntefum ejere elg/el. fErdselsberettigede. Af c,r'statningenvil
statskassen h2ve at udrede 50 kr. til hver af de berettigede. Vejle
amtsfond vil hC:.i.veat udrede 50 kr. til hver af eftern'.XJvnte:Albert
Nielsen, Jen~ Jensen, Peter Jensen og Fr. Viggo Anderoen, og Skan-
derborg Qmtsfond 50 kr4 til Morten Hansen.

Jydsk Husmandskreditforening har som l' prioritetshaver i
matr. nr.e5h, 60 og 5f Bøgballe forbeholdt sig dispositionsret over
de erstatninczcr, dor' eventuelt m8tte blive tillact cjl3rne.

Da pantesikkorheden imidlertid ikke findes at rlive forringet
vod forn:::evnteservitutp:~U'BgGelse, vil erstatningen v:ere at udbetale
til forn~vnte ejendommene berettigede.

Kendelsen vil v~re at tinglyse som h~ftelse på matr. nr. 2i
HauI'um by, Horn br')J:g sObrrl,og matr. nr. ene 5h,6c og 5f BC1gballe,
Jster Snede sogn.

P~taleretten med hensyn til de pAlagte servituter till'Bgges
fredni.ngsn'Evnet for Skanderborg amt. II

Konklusionen er s.slyclende:
liDer till:er;gesalmenheden adgang til g8ende og cyklende f:nrdsel

nd en over matr. nr. 2i Haurum by, Hornborg sogn, i marken udlagt
pi} vedlagte l'ide indtegnet 2,5 meter bred sti førende fra den i
skellet mellem n-evnte matr. n:r'.2i og matr. nr. 7b Haurum by,
Hnrnborg sogn, beliggende vej til den på matr. nr. 2i v:urende
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"Haurum søsten" samt til færdsel p~ det omkring s0stenen udlagto,
p~ ridset indtegnede areal, der i forbindelse med otien udgør
445 m2•

Der udbetales ejeren af matr. nr. 2i, gårdejer Therkel Laursen,
Haurum, i erstatning 1200 kr., hvoraf bal vdelen udredes af stats-
kassen og halvdelen af SKanderborg amtsfond.

Der till~gges derhos almenheden adgang til g4ende og cyklende
færdsel ad den over matr. nr. 5h, 60 ae 5f Bøgballe by, øster
Snede sogn, fro. bivej nr. 10 f0rende vej samt adgang til samme
art færdsel ad det vejstykke, der g~r over matr. nr. 5f Bøgballe
by og 2i Haurum by fra forn:Bvnte vejs østre udmunding til den p.s
matr. nr. 2i Haurum udlagte 2,5 meter brede sti.

Der udbetales i erstatning til husmand Albert Nielsen, Bøgballe,
100 kr., til husmand Jens Jensen, smst., 100 kr., til g~rdcjer
Peter Jensen, srnst., 100 kr., til gartner Fr. Vigco Andersen,
Haurum, 100 kr. og til gårdejer Morten Hansen, srnst., 100 kr. Af
erstatningsbeløbene udreder stats:,:assenhalvdelen, medens Vejle
amtsfond udreder 50 kr. til hver af de fire førstn~vnte,og
SkanderborG amtsfond udreder 50 kr. til gårdejer Mcrten Hansen.

Kendelsen kan tinglyses som hæftelse på matr. nr. 2i Haurum,
Hornborg sogn, og matr. nr. ene 5h, 60 0['; 5f Bøgballe by, øster
Snede sogn.

Påtaleretten tilkommer fredningsn~vnet for Skanderborg a.mt."
Kendelsen er af ejeren af det areal, hvorover stien skulle

f~res, g~rdejer Therkel Laursen, og vejinteressenterne indanket
for overfr0dningsnXlvnet, som den 7. juli 1954 har foreta.get besig-
tigelse og forhandlet med de ankende og andre i sagen interesserede.

Der opn~1edes enighed med ejeren, gårdejer Therkel Laursen om,
at stien kun skal have en bredde af 1,25 meter og kun være for
gående færdsel samt om, at stien skal placeres p~ matr. nr. 21
Haur'um by ,langs skellet mod matr. nr. 5f BClgballe by og vinkelret
derp~ ind til stenen, samt om, at erstatningen fastsættes til
1500 kr. På dertil af ejeren given fo:unledning bemærkes, at denne
skal kunne passere aver den del af stien, der går fra Søstenen
mod syd, med hestek0retøjer og redskaber.

Der opn8ec1es endvidere enighed med vejinteressenterne om, at
erstatningen til hver af dem forhøjes fra 100 kr. til 200 kr.

Repræsentanterne for Hvirring-Hornborg sogneråd og øster Snede
sogneråd tiltrådte, at kommunerne lader opsætte ~ilte, der angiver
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den tilladte færdsel på vejene og stien.
Da overfredningsn~vnet i0vrigt kan tiltr~de det i kendelsen

anf0rte, vil denne v':Breat stadfæste med de af det foranst~ende
følgende ~ndringer. Et kort nr. Sko 103 visende Sastenens,stiens
vejenes beliggenhed er vedhæftet nBrv~rende kendelse.

T h i b 8 S t e m m e s ~

og

Den af frcdningsn"evnet for- Skanderborg amtsrådskl'eds den 28. no-
vember 1953 afsagte kendelse vedrarende tilvejebringelse af adgang
til den i 1931 fredede "Haurum S0sten" i Hornborg sogn otadfæstes
med de af det foranst8ende f01gende ~ndringer.

I erotatning udbetales der f01eende beløb:
gårdejer Therkul Laursen, Haurum •••••••••••••••••••••••• kr.
husmand Albert Nielsen, B("gballe•••.•••••••••••••••••••• II

II

g?trdeje:rMorten

1500
200
200
200
200
200

2500
til

Jens Jensen, Bøgballe ••••••••••••••••••••••••••• "
g?lIdejer·Peter Jensen, E~gba11e ••••••••••••••••••••••••• "
gartner Fr. Viggo Andersen, Haurum •••••••••••••••••••••• "

Hansen 1 Haurum........................... _"__ =-=--
ialt kr.

fra den 28. november 1953 at regne,al t med renter 41/2% p. a.
betaling sker.

Erstatningen udredes med halvdelen 1250 kr. af statskassen og
i henhold til en af indenrigsministeriet ved skrivelse af 19. decem-
ter 1955 truffet afgarelse, jfr. naturfredningslovens § 17,1. stk.,
med 750 kr. af Skanderborg mntsfond og 500 kr. af Vejle amtsfond,
alt med renter som ovenfor angivet.

Udskriftens rigtighed
bekr33ftes.

~./'/" ~/7'----.-- ,f./?.P-::r.rc-
~/fcrage

overfredningsn:evnets sekret~:er
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K e n d e l G e

afsagt af fredrJingsnæv::letfor Sk.anuerborg amt
den 28. november l(}'53.

Ved kendelse af 25/8 1931 dfsagt af Fredningsnævnet for
gl.SkRnderborg amtsrbdskreds dekreteredes fredning uf den på matr.
nr. 2 i Haurum by, Hornborg sogn, Skanderborg amt, beliggende lIHau-
rum s~~sten". Arealet omkl'ing søstenen 13, dengang uopdyrket hen i
lyng og græs, men er nu opdyrket, således at der ikke er adgang til
søstenen.- Danmarks naturfredningsforerling har herefter i skrivelse
af 4/9 1951 begæret fredningssag iodJ.edet med henblik p~ etablering
af offentlig tilgængelig adgangsvej til søstenen og har til støtte
for begærirlgen henvist til skrivelse af 23/3 1950 fro. foreningens
naturvidenskabelige udvalg, der tiltræder en 8pklaJrlng fra stats-
geo log dr. phil. Keld lidlthers, hvori ud tale s: IIDa Haurum søs ten
aJ.lerede er fredet, behøver det næppe yderligepe motivering, at den
ogs~ bØr være tilgængelig. Alene dens værdi som undervisningsobjekt
gør dette klart."

Under hensyn til, at adgang for offentligheden til søs tenen
må antages at have væsentlig interesse hl.a. af undervisningsmæssige
grunde, har der i nævnet været enighed om at fremme fredningen.

Efter forhandling med ejeren af nævnte matr. nr. 2 l, gårdejer
Therkel L~ursen, Haurum, er der ved landinspektør afstukket en
2,5 meter bred sti førende fra den i skellet mellem matr. nr. 2 l
og matr. nr. 7 ~ Haurum by, Hornborg Bozn, beliggende vej til søste-
nen, hvorhos der er afstukket et areal omkring selve stenen af en
bredde vari6rende fra ca. l~ til ca. 5 meter. Det afstukne areal ud-
gør ialt 445 m2.

Gårdejer Laursen9 der har erklæret sig indforstået med, at der
~bnes færdselsreL for almenheden ad den p0 ridset viste sti samt på
areaJ et olYI":::"ir,gstenen, fIm' p!JstfJctsig t:Llla2t en GI'Gtatning stor
l?oo kr. i [i.n1e<:1n1n&: af, nt orer.llctudg':~raf bDns dyr1<:.edeonll'~l.de
og for ulern!)e.Han har i tilslutning hertil oplyst, at han for ca.
8 a': Gid(:-;r}tal' ladet 2C tdr, land af sin e jendom, derunder det areal,
hvurpå stenen ligger9 dræne for co. 21.000 kr. Han fik statstilskud,
s:~J('cJ.ef3 at he.n selv kom til at betale 13.750 ler. Al'ealet eJ'derefter
o )c.jTrkp,t.

~a~Ghaverne i mstr. nr. 2 i ~ar alle frafaldet krav på andel
l eventuel erstatning.

Der' er' rf'ellefllna'vnets medlemmer en ighed om a t tiIlægge almen-
[leden adg8.ng t.~_l. r;tl.endeog cyk1endl; fær'eiselptl det l1eslcrevneareal.
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U D S K R I F T
af(.

~rhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Gl. Skanderborg AmtsraadskredE

K e n d e l s e

afsagt den 25. August 1931.

Da ~redningsnævnet maa formene, at Bevarelsen af den paa
lVlatr• .Nr. 2i af Havrum, Hornborg Sogn, staaende, saakaldte "Havrum

der har en Højde over Jorden af ca. 2,05 m og en største Om-
af ca. 12 m, af historiske Hensyn er af væsentlig Interesse,

b e s t e m m e s :
"Havrum Søsten" fredes saaledes, at den ingensinde maa fjer-

, es, ødelægges eller beskadiges ved Ituhugning, Gravning, Pløjning
eller paa n08en anden l'llaade.

Denne Kendelse tinglyses som Servitut paa 1'1atr.Nr. 2i af
Hornborg Sogn.

Paataleberettiget er Fredningsnævnet for gl. Skanderborg
,Amtsraadskreds eller den Institution, der eventuelt maatte træde i

herfor.
Som Erstatning for den Bjendommen paalagte Servitut udbetales

Panthaveren, fhv. Gaardejer af Sdr. Galten, Valdemar Petersen,
i Elkjær, Lalling Sogn, 100 Kr. mod Kvittering paa det af

aardejer Chr. Rasmussen af Havrum til ham den 12. November 1930 ud-
tedte og den 20. s.M. tinglyste Pantebrev for 46.000 Kr., prioriteret

Nr. 2i af Havrum, Hornborg Sogn.
Erstatningen udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen

af Skanderborg Amtsrepartitionsfond.
Fredningsnævnet for gl. Skanderborg Amtsraadskreds,

p.t. Havrum, den 25. August 1931

C. l',lelbye Rasmus Rasmussen P. Alsted
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