
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
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR.

År 1978, den 6. december, afsagde overfredningsnævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l -s e

,. til overfredningsnævnets kendelse af 30. august 1934 i sagen nr. 182/34 om fredning af

Hverrestrup Bakker i Vi~org amt.

I" loverfredningsnævnets ovennævnte kendelse foretages følgende ændringer:

Det pålægges ejeren af ejendommen matr .nr. 3 ~ Eveldrup fra mosen ved lan-

devejen og indtil bakkerne at udlægge et 20-50 m bredt permanent græsningsareal , der

indhegne s og afgræsses i sammenhæng med bakkerne.

På dette græsningsareal tillades der offentligheden ret til gående færdsel.

Den fornødne passage i hegnet ved landevejen etableres ved fredningsmyndig-
hedernes foranstaltning. Fredningsmyndighederne drager tillige ved passende skilt-

ning omsorg for, at der gøres opmærksom på de fredede arealer og adgangsforholdene •

Bestemmelsen om udlæg af en 2t m bred sti over ejendommen matr.nr. 3 ~
langs den sydlige del af den del af ejendommen, der er tilladt opdyrket, ophæves samti-

dig hermed. c P.O.v .

.. ~G6(Qry
Bendt Andersen - ~

overtredningsnævnets formand
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Lokalitet

Kommune:

J.nr.

Areal

• Formål,

• Indhold

Ejer

Påtaleret .•

~EG.NR. Y/~ LI

•• Hverrestrup bakker. I

I
'IÅlestrup

1:25.000 .
• p 5 - 1700 Fr. 1

•• ca. 29 ha. Fredet: FNK 29.1.19)4
OFNK )0.8.19)4

: Sikring a~ lyngbevokset' bakkeparti med gravhøje •

• For hele arealet gælder, at det ikke må bebygges, be-• plantes og der må ikke anbringes lysmaster, reklame-
master, tele~onpæle el. lign.
Arealerne må a~græsses.
per er o~~entlig adgang, dog må løse hunde ikke med-
bringes.
For de vandret skraverede arealer' gælder yderligere,
at opdyrkning, herunder tilsåni~g med græs og slåning
eller a~brænding a~ lyngen ikke er tilladt, og hegn må
ikke opsættes •

•De lodret skraverede arealer må opdyrkes efter nærmere
bestemmelser, bl.a. om gravhøje og stiadgang. hvorom der
henvises til kende1serne.

-"I

Private.

FREDNING
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OVE' FREDNINGSN-EVNSrrSKENDEI,SESPR(JT (;K(JIJ.

Aar ]934 den 30.August afsagde uverfredningsnævnet pas
Grundlag af mundtlig V0tering følgende

Kendelse
i Sagen om Fredning af Hverrestrup Bakker i Viborg Amt.

Den 8f Fredningsnævnet for Vib)rg Amtsraedskreds
den 29.J~nuar 1934 afsagte Kendelse er forelagt Overfrednings-
nævnet i Medfør af Naturfredningslovens § 16, hV0rh08 Kendelsen
er indanket af de fredede Arealers Ejere, Gaardejer Jørgen
Marinus Andersen, Gaardejerske Enkefru Kirstine Christensen og
Gaardejer Egt;ert Christensen.

F0reløbig bem~rkes, at Fredningen nmfatter de paa ved-
hæftede K0rt ~ngivne Arealer af
Matr.Nr. 3 a af Eveldrup Pr~stegaard, tilhørende Gaardejer

Jørgen Marinus Andersen,
,Matr.Nr. 2 og 5 f af Hverrestrup By, tilhørende Guardejerske

Kirstine Christensen,
Matr.Nr. 3 a af Hverrestrup Bv, tilhørende Gaardejer Eggert

Christensen.
Overfredningsnxvnet, S0m i det væsentlige kan tiltræde

de i Fredningsnævnets Kendelse anførte Betragtninger, har den
20.April 1934 afh01dt Aastedsmøde paa det fredede Areal o~ her-
under "pnaaet ()verensk"mst med Ejerne nm Gennemførelse af Fredningen
med følgende Ændringer;
ad Gaardejer Jør~rr-~arinus Andersens Ejend0m, Matr.Nr. 3a af

]:ve.ldrup.
Det tillades Ejeren ud0ver det i Fredningsn~vnets Kendelse

0mhandlede Areal yderligere at opdyrke Are~let "indenfnr en lige
Linie fra de mørke Graner til de lyse Graner",
hvilket Areal nu er afm~rket med grønt paa det vedhæftede Knrt.
Krnnen paa den paa Aren]et li6cende Høj maa d0g ikke inddraJes
under Dyrkningen.

Det pauhviler kun Ejeren at anlægge ~g veiligehnlde
een Sti (den sydlige) til det fredede Areal.

Erstatningen fus tsættes uændret til '? (JI)() Kr.
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ad Gaardejerske Kirsti~e Christensens Ejend)m, Matr.Nr. 2 0i
?f af Hverrestrup.

Erstatningen f,rhøjes til 1000 Kr.
ad Gaarde1er E~gert Christensens Ejend~m, Matr.Nr. 3a af Hverre-

strup.
Det Lil18des Ejeren at 0pdyrke "det nu nppløjede Areal",

S0m er afmærket med ~rønt pad det vedhæftede Knrt. De paa
Arealet v,nrende Gt'avhøje moa d 'j ikke i!lddrages under Dyrkningen.

Erstatnincien fastsættes til 100 Kr.

Fnr samtlige fredede Arealer fastsættes derh~s den Ændring
i Fredningsservitutten, ut der ikke paa Areulerne maa anbringes
Lysmaster, Reklamemaster, Telefnnpæle eller lignende, ng at
Færdsel med løse Hunde ikke m8B finde Sted.

Erstatningerne til et sumlet Beløb af 3100 Kr. udredes
i Medfør af NaturfredningGl'vens § 13 med Halvdelen af Stats-
k&ssc::n,)g Halvdelen af Vib 'rg Amtsreparti ti"nsfnnd.

T h i b e s t e m m e s ;
Den af Fredningsn~vnet f0r Vibnrg Amtsraadskreds

den ?g. Js.nuar 1934 afsagte Kendelse stadfæstes , d"g
~t det tilludes Ejerne af Matr.Nr. 3 a af Eveldrup Præstegaard

og 3 a af Hverrestrup By med de ovenfnr nævnte Begrænsninger
at opdyrke de paa vedhæftede Kort med ~rønt afmærkede ,Arealer,

~~ Anbringelse af 1ysmaster, Reklamemaster, Telefnnpæle og
lignende paa Arealerne f~rbydes,

at Færdsel med løse Hunde f'rbydes,
a~ Ejeren af MAtr.Nr. 3 a af Eveldrup kun har Pligt til at an-

læ.'~~,eng vedli8eholde een Sti (den sydl ige) til det fredede
Areal, 0g

~t de Ejerne tilknn~ende ErstatninGer fastsættes sa81edes~
til Gacudejer Jørgen M~rinus Andersen •.••...••..•..• 2. ()f)() Kr.
til Gaarde je rske Kirstine Christensen •.•...•...•••.. 1.IIO()II

til Gaardejer Egeert Christensen •••..•.•...••••••..• ' H;n"
.Erstatningerne udredes med Halvdelen af Statskassen, ng

Halvdelen af Vib1rg Amtsrepartitionsfond.
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REG. ~IP, f/~
A9/;-31UDSKRIFT

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Viborg
Amtsraadskreds.

Aar 1934. den 29.Januar Kl.14,30 afholdt Fredningsnævnet Møde

., '!
• ,~:/~{~~>~

l~,tst~~~"*:~r~/}
I;I-;":!'s~" g"

j ~ ~}::~~l·l
li ~" $lI
j t i~de som Bilag ?O og 21 fremlagte Matr.Kort henholdsvis vedr. de Gdr.
II' ~ ; Jørgen M.Andersen, Gdr. ,Andreas Christensens Enke og.Gdr.E~gert
~ ~ I • x.

li~~!.,', Christiansen tiJhørende Bjendomme, henholdsvis Matr.Nr.3.§"af Erel-
, ~~~~}~~~~:~~:
~~. ~\i:,:'idrupPræstego.ard, Matr.Nr.2, 51 Hverrestrup og Matr.~r.'31!smst.t I:t-,:~.,,;.~
i ~::f~~~t;:J anskyggede Arealer, under Hensyn til de ,foreliggende Anbefalin~er frat\"~t~f'~Danmarks Naturfredningsforening, den~e Forenings nat~rviden~kabelige

'I ~:".ti'',' Udvalg, Nat1.onalmusæet og Naturfredn1.ngsraadet med HJemmel 1.Lov
1·,,,""ts.!/l
~'l':';L"~Nr.245 af 8.Maj 1917 om Naturfredning § 11 skulde fredes, saaledes at
, ~l' \1 ~.'l ~

~. ;~tfr~it~lt;,h?;~~r; de henligger i deres nuværende naturlige Tilstand, altsaa ubebygget,
l~N~~~Rri \l~'~~~Ji ~ ubeplantet og uopdyrket, derunder og- saaledes a t Arealerne ikke maa
11;:fM'1.11'I'''''- /
, I l~ , : G kk l fbH~ : I tilsaaes med ræs og at Lyngen i e mea s aas eller a rændes, dog
01 ;~~~ 'n!' l ~ •

,l~<,;li"j\I)"l~p",,"v I~ at det tillades Ejeren af Matr.Nr.3.§"Ereldrup a,t.op,dy.rke,det Ar,eal,
,I ,'P der ligl:Serøst for Landevejen og til Bakkernes Fod, hvilket Areal
il!r;;\ :, t

~l''el rr '
~ }~/I

~l)

paa Petersens Hotel i Aalestrup i Anledning ef Spørgsmealet om
Fredning af "Hverrestrup Bakker". ,

Nævnet drøftede derefter Sagen og udtalte enstemmigt, at de paa

paa Matrikulskortet over Ejendommen er særskilt anskygget og opmaalt
2til 69.540 m og afmærket ved Nævnets Foranstaltnin~. Der tilstedes

Offentligheden gaaende Adgang til Arealerne, saaledes at Ad~angen
til det Areal, som det tillades Ejeren af Matr.Nr.3~ af Ereldrup at
opdyrke sker ad 2 Stykker 2~ Meter brede Adgangsveje henhv. ved
Arealets Nord- og Sydgrænse udfor Adgangsvejene, saavel mod Vest
som mod øst anbringes IJaage eller Stente. Kreaturgræsning tillades
Ejerne, Opsætning af Hegn forbydes, bortset paa det Areal, der til-
lades opdyrket eller er eller maatte blive anbragt i Skellinierne
mellem Ejendommene, idet det dog paalægges Ejerne i saadan Skelhegn
at foranledige anbragt pan deres Bekostning passende Adgangslaager
for gaaende eller Stenter.

Nationalmusæets Ret til eventuelt at udbedre Gravhøjene forbe-
holdes.

III"
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• Saafremt Ejeren af Matr.Nr.3~ af Ereldrup opdyrker det Areal,
som det tillades ham at opdyrke, og saafremt dette Areal hegnes, vil
de foran omtalte Adgangsveje, Laager og Stenter være at indrette ved
Bjerens Foranstaltning og paa hans Bekostning.

I Erstatning for de omtalte Servitutters Paalæggelse, derunder
ogsaa for den fornævnte Taalen af offentlig Passage og'for Anlægge~aeM.

:" . '«
af Adgangsveje og Opsætning af Laager m.v. tillægges der under H~ns~iv'..':
til den foreliggende Udtalelse fra VnrderingSformanden. for. Vibor~.~}~:l'·

Vurderingskreds om Værdiforringelsen af Arealerne ved Servituttene ;'. ).
", \,

Paalæg samt under Hensyn til Arealernes Beliggenhed følgende ErS~a\~,~~'

ningsbeløb, l l:rJj]t
Gdr. Jørgen Marinus Andersen 2000 Kr. iI f1'f'~~

J ' '''K,5~!~
~".")'': ~

~ ~l" j li
.,\0 . "', ~

I ~~1:1'I~::,.i~
Nævnet dekreterede dermed at de ommeldte Erstatningsbeløb I l~~~'.::l;~j

t, "t~~,:l
vil være at tillægge vedkommende Ejer, idet 'ingen i de paagælden~.
Ejendomme iøvrigt intereaserede skønnes at have Krav paa nogen De"" ... ~

'Erstatningerne. 1,f.;.~<-:i;~·.
, 11 ~j-~~,3Jl w-I

I ;t";i·)f;, flNærværende Kendelse vil være at tinglyse som Hæftelse paa d :t~l;;l'i1:;I: ;
i i~il';ll"JI

paagældende Ejendomme med Prioritet forud for tidligere tiri"lystd ':§f~nilt. ) ,~\~ I.~ }...:'i
L11{,~J!;:1'11
I~ \1 i1::·~J..}! ~
} , ,..;,,1fi' .1, "'
... ~ \: ~. ~\ I} !))lI'\\:~l.;
i ~~.,JJ II
1 O,. \;t~:,~·l

\
~

l.n;~f}; I
l~~:::ltt\)':~

\ I ~t;~~~'i~:~.'.'lIL'~~""'(~'\~" ~~,/fei::11
~ ,~/<,.,,; l' i't.)t'=~) ~
'~"N~h':

',;~I~'::~

Andreas Christensens Enke 750 -
Gdr. 'Eggert Christensen 200 -

Behæftelser pa~ samme.

I·
I
I
I

B213360
Linje  



Af'j Of 29/, - /93'1

Fredningsgrænser:• TTTT

..t....L..~ .O;xIyrkninyJilla.dtsamm~nlaldende med Skel II

.U,e sammenfaldende med Skeol - - - - -
'1:

Culdager

/

/

~ .J~
/ /->---

/ J' ..../

j
-----.....

,
~ f-~_
-' ,
ii '" ', ,
-t:

i f,-,>,.,,,,,

1

l! Ltooo
Terrain af

Evel drup
J

Præslegoarde og 6rvn.!p:1Jrdsornll/rerres Irvp B!I----

Sogn:5i177es/ed

Amt: /I/60ry

t/dfccrd&el / No y. /9#6
/J/r('kfo"ol-er for JVlafr/lrv/.s Ya'seHef• ::IJj'L.U~

;'b/~_





I e

00416.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00416.00

Dispensationer i perioden: 10-08-1982 - 26-07-1984
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NATURFRE DNIN GSN ÆVN ET

for Viborg amts sydlige fredningskreds
ADR "LANOBOGAROEN«, rÆH E:DVE,J 1

TLF (061 '621221>
Kontortid g., 2, lørde'l lukket

REG. NR. V/k
8 8 O O V I B O II G. den

le. ~~""'f"t l:-S ...

Det aeddeles hernCi, at DETnet 1 dag har ureYet aU.clea 't11 Viborg
aætB~o~uDe. poatboke 21, 8800 Viborg. - J.nr.&-7o-51-2-793-2-t2 _ :

• l.:ec t. Cf:QClabfi,t" 197' &iBBi7'.i~ Oyer ...Nc.n:u.:{."'~u'\1'n~t li>lr.:'Qol:"",t.- t.i:~r.t",o~I_[}-

CslfStl \11 å.~n~lIl~e c.! J.o. &W~8\ l';il( Gt! fre",~ar' ~.:: i~yet""N(ttN; ~.rl
" 1;tr\ ,~tg~~ e.l~roCi &i t;~e:Qa.~~tlL IIUt\':.bl". J; " ...vel{ ~\i;' f'r:. m.cs.~ 't'et

lMCleveJor .. or 1n~ti.1 ba:..i:-i·rne- at uelttF."r.:'(. et ~'o-~c:~ tintet pe.n.e.neøt
t'r:F)C~_1.t.[>lii':rJ"(,U, OfJr u,~l;."., -:net' Gf .. r~riitaaeC' 1 el?l~Eloi·.l.ULr .t.iic~~b"'~kvme.
~.~; c~,tt.e &:n::.:c:.:o.fjf"&~Na.l "lil&~~tio "'",r o:ie-ntl1..gnc.~~n r~t t::..~ ,f;':'e,ftf,l,t'
i~'I"_~A •
:t..:~r.. f'c:r..,.pcnt· p:3.B~aP,'li :. b~j!Dt"t ft{ lAftt~n.1~o e '~'ble Nt; w.,.:: tr,;H.ilin~
«-ltlI.1ir::baiJt.:m.i'.c. ;ol'1J.n:t''tal 't~in~.~~att1.n~~j ~GJ.~>:~(..ern-æl 4r-:l~"':" 'i :U..11~
nc. pafoii!Cnt:ot: a~U ttllDt' OC&0 f"{'. 1-or. at f.,.~ r ~ntr;; Opi.;rt:n.s~ pi. t.:.t- frø-
Gee~ aJ'\i!laler Gr ac..r.'~i,fH')·a:fgrbcl~J~øtz.

Bec\4æa~laat} .. uci.l.~ af 61: .-cl' If, bre~ ~tl O"(;;:f' (. J~H'H.o.~C.)t"~ m'2tr.lIr. ).~
lrm~ (';'6D ",.CU1~ 6 • .1 'ft;- C~l:' vel Ai ~.js:nc.c.;,ao...n, .. er- III' \;i.l.~'t opa.,;-r-
.ket.. Or..luLnree ss&. t i c..i t; h~mdU. to.

l a1=rtYellMl A.! J• .llm1 13-Bc he..T l1borr aat.b~~;i.lftt! eM.~Hit~ret fr ..·r:.tr.1.n~
_net .. t.lgeoGi' .('tale, ner er 1nC:gii&t .~r,;, {.>;I~r~t;<fl.': ø~M:;.t.~ru

lit' 1$ ::l.€ t Y.,;;("tr.: ~n.ln$eDa'lB-·!u~ .6.18~C fitlsN &.1 Yer til~~E' t G.:... er ii-fH'or.,
~lev '"'te t at"t!!tl t, at fl"t,t.t;,ir •.("'St~oOt.C:H~ t (Il.~ GI:'. 1Iti6.1~rtl.:.' 1~ t ClI""~I:t"\.alt-
elne) 180el" 8110 8~ h. ~ li 'bnH..• ti PUMtli kørne\. (.tl1o:''''el u~;'l"-~t
~ ;;,:;.G.fi' t) eP::: laoe r- e '-len af'&sJ'ke ar::ti t.Nprile.
;",cf' etatl~ N:3 fJ~t~Cl.rl heltfu).pnnftJt~ bl.e •• iCO ctleDF tl1el:utrtlfiP
til ':.I~t u~r&4I:<..e &N&l. to

On~er ~~~V1BL1DC hertil G.~ t.il, at cier 1k-ke le:n~",I"'{'"er kraatu!"..!csl€l p;'

~JI;r.HJ~(H'!, har _t8i;.~uuen &neo ...ii't t'rdånin~Jr.YDe\ .. at 1.'Odl;eCi.-V:

Cen \:rulne artsl .., DerunQUI".l! 8"1.n )t\u~iul1.~1 1 ca. At • .;; .' E ~N"-
GO, !l .~1.en b,olc.\es af_r.t:e' •• ~ ,t øer hverken at..a .em cll,'Z" ,.~ pL
stlen.

Z.)'iiDdWUH!nt .~t;.r baT Oo.en~. ai..~-"Et 19B, $alt!.fou11Ui. oy ...rior .tr::-{::l1G,~f-

~vnet .~6e\L~\ .rtalon.

H'u"·",fur lO~tCtlQl1Ir f'r..:.t.:.nlnp'Øl'levnet1 aedt'ar ai Daturt'nt4nl:- rr.>lcv.;,;6e

~ 34 <Aeforeslåede eo<1rlogtlr 1 øY\;"rf'~enln88MVDet& 1.111ff.I;€-k.iintli:l~e af
t.. G~.H:'ald)~r1976. k.ntri.n~t!r' ekal F,ri-ld-e, 1C~tl1 ger pål19 .. ttte "c;;.me
kre~t~rncl~pL ejtieG~~eA •
f;,~e~,b'!jG.~c hi.:nl~:; ...L~ pL., at fr.,;o.ale "'~rævnets at'~rslae a:~r;. j.l.f-..i.laRCf-

til oy-r~r~cn1n'~~~~n~\.Aan11~~n~ 7. 12>t he~nh~vc L-. tl.~. &!
:1~.l.r-:J.:.,:J.rt~t nZt.~Tt rtbt.n1n· ....e.1'or'enln;: O;. ::11Je.1nic.-l't;: : ':::.• Ll5.r.~:r1:--tcr. ~r
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.QVERFREDNINGSNÆVNET
Y/hREG. N R. AmalIegade 7 ems
1256 København K

Telefon••••
01-133638

Dato: 26. juli 1984

~ J

Gårdejer Arne Jacobsen
"Grandgården"
Grandgårdsvej 104
9620 Alestrup

J. nr.: 182/34-1/84

Ved overfredningsnævnets kendelse af 30. august 1934 om fredning
af Hverringe Bakker blev der udlagt en 2,5 m bred sti over matr. nr. 3~,
Eveldrup, Simested mellem landevejen og bakkerne. Fredningsbestemmelserne
herom er senere ændret nogle gange.

Da Viborg amtskommune havde vanskeligt ved at få håndhævet offent-
lighedens ret til at færdes på stien, traf fredningsnævnet for Viborg amts
sydlige fredningskreds den 26. marts 1984 en afgørelse, som De har påklaget
tiloverfredningsnævnet. Fredningsnævnets afgørelse er reelt en præcisering
af de tidligere fastsatte bestemmelser om offentlighedens færdselsret.

Efter besigtigelsen den 21. juni 1984 har over fredningsnævnet be-
sluttet at tiltræde fredningsnævnets afgørelse. Beslutningen er truffet en-
stemmigt af de 6 medlemmer af overfredningsnævnet, som deltog i besigtigelsen.

Bestemmelserne om offentlighedens ret til at færdes mellem lande-
vejen og bakkerne er herefter:

Offentligheden har ret til at færdes på en 2,5 m bred sti,
der skal have den beliggenhed, som er vist på vedlagte kort .

Viborg amtskommune har ret til at tromle stiarealet og be-
handle det med ukrudtsbekæmpende midler. Amtskommunen har
endvidere ret til at opsætte faste afmærkningspæle med 50
meters mellemrum, at etablere en trappe eller lignende fra
landevejen til stien og at anbringe skiltning om fredningen
og adgangsforholdene.
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Det følger af naturfredningslovens § 66, at De ikke 'må foretage
Dem noget i strid med fredningsbestemmelserne. De har således pligt til
at respektere offentlighedens færdsel på stien, og De må ikke beskadige
stien f.eks. ved markredskaber.

De ovenfor anførte fredningsbestemmelser vil blive tinglyst.

Med venlig hil~~

Ic.~~c{ r LC!CA-c--CC
Bendt Andersen

overfredningsnævnøts formand
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Ofn. j.nr. 182/34-1/84

Ca. 1:4000 ,

HVERRESTRUP BAKKER

l













Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 9968 8461 / 9968 8424,
Mail: udb@domstol.dklkca@domstol.dk

Vesthimmerlands Kommune,
Himmerlandsgade 17,
9600 Aars,
Att: Per Egge Rasmussen

Aalborg, den 25. august 2015.

Vedr.
FS 21/2014:
Ansøgning om tilladelse til etablering af 3 søer på matr. nr. 3 c Evel
drup Præstegaard, Simested, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. december 1978 og 30. august 1934 om fredning afilverre
strup Bakker.

Vedrørende ovennævnte ejendom har De ved mail af 10. juni 2014 frem
sendt ansøgning til fredningsnævnet om tilladelse til at etablere 3 søer efter
nedlæggelse af to eksisterende vandhuller på ejendommen.

Nævnet afholdt den 18. august 2014 besigtigelse og forhandling i sagen. Ko
pi af protokoltilførsel vedlægges.

Nævnet har siden forespurgt såvel lodsejer som kommunen, om der er nyt i
sagen. Nævnet har ingen tilbagemelding fået fra lodsejeren, mens kommu
nen har oplyst, at der intet nyt er.

Som det fremgår af protokoltilførslen af 18. august 2014 afgjorde nævnet på
daværende tidspunkt, at de formelle betingelser for dispensation var opfyldt,
og at godkendelsen alene blev udsat for det tilfælde, at der blev foretaget en
fly administrativ behandling. Da dette ikke er tilfældet, kan nævnet herefter
dispensere til, at der på det fredede område etableres nye søer der fremgår af
kort, og som er benævnt sø nre. 4, 5 og 6.

Nævnet har ingen bemærkninger imod oplyste tiltag om oprensning mv., der
ikke indebærer en terrænændring.

I det omfang etableringen kræver andre tilladelser end fredningsnævnets, på
hviler det ansøgeren selv at indhente disse.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
jf. tillige § 50, stk. 2 og 3 kan senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt,
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
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Klagevej ledning

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
• afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
• skyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
• varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
• danne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøkiagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klageren sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i Klagepor
talen. når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be
grundet amnodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod
ning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. naturbeskyt
telseslovens § 88, stk. 1.

Torben Bybjerg Nielsen

Kopi fremsendes til:

1. Holger L. Holm,
2. Niels Krebs Hansen,
3. Naturstyrelsen, København, att: Erling Krabbe,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Svend Dahl,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,



7. Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund,
8. Poul Erik Ginnerup
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Mandag den 18. august 2014 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, Syd
østlig del besigtigelse og forhandling i

FS 21/2014:
Ansøgning om tilladelse til etablering af 3 søer på matr. nr. 3c Eveldrup
Præstegaard, Simested, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken
delse af 6. december 1978 og 30. august 1934 om fredning afHverre
strup Bakker.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen og det
kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen.

Det ministerielt udpegede medlem Holger L. Holm, var fraværende pga.
sygdom.

For Vesthimmerlands Kommune mødte Per Egge Rasmussen.

For Naturstyrelsen, København mødte Erling Krabbe.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Svend Dahl.

Ejeren, Poul Ginnerup var mødt.

Endvidere var mødt Lis og Johannes Ginnerup samt Ulla Skou og Erik Ugilt
Hansen.

Der blev fremlagt mail fra Vesthimmerlands Kommune af 10. juni 2014
med bilag 1-2 samt Naturstyrelsens udtalelse af 29. juli 2014.

Nævnsformanden orienterede om fredningskendelserne, hvis formål er at
sikre det lyngbevoksede bakkeparti med gravhøje. Arealerne skal henligge i
deres (da-)værende naturlige tilstand og der må ikke anbringes lysmaster, re
klamemaster, telefonpæle og lignende på arealerne. Det er, som gennemgået
på det senest møde på stedet tilladt at dyrke arealet mellem hovedvejen og
bakkernes fod.

Per Egge Rasmussen forelagde sagen og oplyste, at Vesthimmerlands Kom
mune giver tilladelse til bortdræningen af 2 søer mod, at lodsejeren etablerer
3 erstatningssøer, som vist på sagens bilag 2 - nr. 4, 5 og 6. Ved sø nr. 5 og 6
skal der bortgraves Ca. 1 meter jord. Det opgravede materiale lægges uden
for det fredede areal. Ved sø nr. 4 skal der ikke foretaget noget. Sagen er i
relation til lodsejeren efter hans opfattelse endeligt afgjort.

Sagen drøftedes.

Det fremgik af drøftelserne, at det er ejeren, Poul Erik Ginnerups opfattelse,
at de to søer på hans mark er opstået som følge af forsømmelse fra vejvæse
nets side i form af manglende oprensning og blokering af dræn. Han mener
derfor, at sagen fra starten er behandlet på forkert grundlag. Han har et krav
om erstatning for mistet indtjening, og han ønsker kun at etablere erstat
ningssøer, hvis dette kan ske uden økonomisk ulempe for ham. På grund af
de nye oplysninger om vejvæsenets forsømmelser har han bedt kommunen
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om at genoptage behandlingen af sagen.

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at man ønsker så varieret en
natur som muligt, og ingen indvendinger har mod det påtænkte projekt, men
ikke ønsker at forholde sig til de trakasserier, der er opstået mellem kommu
nen og lodsejeren.

De mødte nævnsmedlemmer voterede og tilkendegav, at etablering af de to
erstatningssøer med dertil hørende oprensninger ikke ses at være i strid med
fredningens formål eller naturinteresser. Der vil derfor kunne meddeles dis
pensation, men fredningsnævnet er ikke sindet formelt at meddele en dis
pensation, før sagen er endeligt afgjort. Da det fremgår, at lodsejeren har an
modet kommunen om genoptagelse af den tidligere sagsbehandling, udsæt
ter nævnet derfor sin afgørelse. Såfremt der ikke fremkommer nyt, træffer
nævnet afgørelse om dispensation.

Det tredje nævnsmedlem, Holger L. Holm, har efterfølgende mundtligt til
trådt denne afgørelse.

Sagen udsat.

Torben Bybjerg Nielsen.
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