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Udskrift--~---------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------

Aar 1937 den 25.September afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen 280/37 om Fredning af "salten Profilet" med nærmere Omgivel-
ser, beligBende paa Ejendommen Matr.Nr. 3 Engetved By, Them Sogn
i Skander'borg Amt·.

Den af Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds den
24.Aprll 1937 afsagte Kendelse er forelagt Overfredn1ngsn~net i Med-
før af Naturfredningslovens § 19.

Da Overfredningsnævnet, som den 24.August. 1937 har be-
sigtiget det fredede Omraade, i det væsentlige kan tiltræde det i
Kendelsen anførte, vil denne vær'e at stedfæste, dog at man ikke fin-
der Hjemmel til at paa1ægge statskassen at udrede de to Trediedele
af den Ejeren af Arealet tilkendte Erstatning.

T h 1 b e s t e rn rn e s:
Den af Fredningsnævnet for Skanderborg Arntsraadskreds

den 24.Apri1 1937 afsagte Kende Ise stadfæste s med den fornævnte
Ændring.

P.O.v.
FrederikVPetersen

(sign. )
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REG.NRaS'~
. l.lfjv ~3 'lU D S K R I F T

af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Skanderborg

Amtsraadskreds.

KENDELSE
afsagt den 24.April 1937.

Fra Hovedbestyrelsen for "Danmarks Naturfredningsforening" og
"Naturfredningskomiteen for Silkeborg og Omegn" har Fredningsn'Evnet
modtaget en den 27/12 1935 dateret Skrivelse saalydende:

"Paa den Boelsmand Hans Hansen, Engetved pr. Them, tilhørende

. r

Landbrugsejendom Matr.Nr.3 af Engetved By, Them Sogn, 'Skanderborg
Amtsraadskreds, findes i en mod Syd vendende Bakkeskraaning en i
geologisk Henseende ejendommelig Formation kaldet "Salten ProfiletIt.
Som de vedlagte Billeder viser, fremtræder den som en ubevokset
Skrænt, hvor Jordlagene ~ræder tydeligt frem, og om'de særlige{

geologiske Forhold, der præger "Salten Profilet", skal' man henvise
til den vedlagte Erklæring fra Danmarks Naturfredningsforenings
naturvidenskabelige Udvalg. Det fremgaar af denne Erklæring, at
"Salten Profilet" ma8 tillægges en saadan Betydning :t naturviden-
skabelig Henseende, at Betingelserne for at/bevare Omraadet ved
Fredning i Henhold til Nåturfredningslovens § l; 1.Stk~, sidste Led,'
utvivlsomt maa siges at være tilstede.

Betydningen af Fredningen vil i væsentlig Grad afhænge af, ~t"
Fredningen foruden selve Profilet med foranliggende Afstrømnings-
kegle kommer til at omfatte ogsaa dettes nærmere Omgivelser. Om~
raadets Særpræg fremhæves i betydelig Grad af de'omgivende lyng-
klædte Bakker, og efter disses smukke og ejendommelige Karakter vil
Fredningen formentlig ogsaa være hjemlet af landskabelig-æstetiske
Grunde i Henhold til Lovens § l, 1.Stk. 1.Led. , ..... ~.

Under Hensyn til det saaledes anførte tilladerqDanmarks'Natur-
fredningsforening sig herved at anmode det ærede Fredriihgsnævn om at
optage Spørgsmaalet om Fredning af de paagældende Omrakder til Be-
handling.

Med Hensyn til hvilke Omraader, Fredningen bør"omfatte, skal
man henvise tildet vedlagte, af Ejeren udlaante Matrikulskort.

, '
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Profilet er beliggende ved det inde i Kortet med Signatur angivne
Omraade. Fredningen bør omfatte dette Omraade og dernæst Omraaderne
øst, Nord og Vest for, mod øst til Ejendommens Grænse, mod Nord til
et derværende Læbælte af Naaletræer og mod Vest til en Linie Nord-
Syd, der - ligesom Grænserne i det hele - nærmere maa fastlægges
under en Besigtigelse af Forholdene paa Stedet, og der kan i denne ')

",
Forbindelse ogsaa blive Tale om en mulig Fredning af Afløbet 'fra' "}

'. I
"Kilderne. ': '".~\, ," ;1

I "Fredningsservitutten bør formentlig ind~holde Bestemmelse omi.1
,)

, Iat Omraaaerne i det hele skal bevares i deres nuværende Tilstand,~gl
, '\

navnlig ikke mas afgrave s eller paa anden Maade forstyr~es saaro(~~~
ved Borttagelse· af Materialer af nogen Art'. Gravning med viden :[?:~~~

~;::§f~
sKabelig' Formaal samt' Indsamling af P~anter og Dyr maa kun fin .L~

. ,t:.t{?~\
Sted efter Tilladelse fra ministeriel Side. Hele Omraadet' skal 11?"";J't,l o.,

;::::g: ~::~r::d:g s:::~Y:::n 0:a:l:::i:;: V::æ::l::1::_ .lf~
,brændes, men Ejeren har Ret til Lyngslaaning til Ejendommens BiU!~'

• " ,'i'Der maa ikke paa Arealerne anbringes Lysmaster, Telefonpæle eller .
. I

, . . .' t i ~~lignende og ej heller foretages Afvanding, Grøftning eller ind" .•.;::
rettes Vandindvindiogsanlæg,Affald ma~ i~e henlægg~. Og,Veile~~~
Stier maa ikke anlægges. Endelig Bestemmelse om, at Paataleret ~.
Hensyn til Servitutten tillægges Fredningsnævnet, Danmarks Nat~~',
fredningsforening og Danmarks geologiske Undersøgelse. \(,

'Ejeren, Hans Han~en, er gjort bekendt med, at spørgsmaalel'r '!

om Fredning af Omraaderne forelægges Fredningsnævnet., Han har .
intet principielt at indvende mod Fredningen, 'men har udtalt, ,t:

I, 'J

.
han mener, der mas tilkomme'ham Erstatning. Nogen egentlig Ud- I:~,.
nyttelse af Omraaderne finder ikke Sted. Ejendommen har en' stø ~~.,
relse af ca 65 Td. Land. Det Omraade, Fredningen skulde omfatte, i ... .....
vil antagelig udgøre omkring 8 Tdr.Land. Nogen Indskrænkning i
Ejendommens Drift.skønne~ Fredningen ikke at ville medføre. Ejeren

" ,oplyser, at Ejendommen er behæftet.med Panteret paa-IOOO Kr. til
Husmandskreditforeningen i Aalborg og 7000 Kr. til Ejerens Broder,
Skræder Karl Hansen i Sønder Vissing. , .1

Ejeren ønskerll Matrikulskortet tilbageleveret.efter Afbenyt-
telsen ".
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Den i Skrivelsen nævnte Udtalelse fra Danmarks Naturfrednings-
forenings naturvidenskabelige Udvalg, dateret ·December' 1935 er saa-
lydende:
"Danmarks Naturfredningsforenings naturvidenskabelige Udvalg kan
give sin bedste Anbefaling til den af Naturfredningskomiteen for

') Silkeborg og Omegn rejsteSag om Fredning af den paa BØ~l~mand Hans
Hansens Ejendom i Engetved pr. Them, Them SOgn beliggende Skrænt,
der i alle naturvidenskabelige Kredse her i Landet er· kendt under
Navn af "Salten Profilet", samt Skræntens nærmeste Omgivelser.

Paa Grund af, at der træder Kilder frem langs Foden af denne
Skrænt, foregaar der en stadig langsom Nedskriden af dens Jordmasser,
hvorved den holdes fri for Vegetation. Som Følge af denne Proces er
i Tidernes Løb opstaaet hele det Indhug i Bakken, der 'ses paa Ma-
trikulskortet og hvis Baggrund dannes af "Salten Profilet". Alene
dette Forhold er ganske enestaaende her i Landet og de i Skrænten
blottede Jordlag, der er meget iøjnefaldende paa Grund af deres
.Farveforskelligheder og derfor af en betydelig landskabelig Virk-
ning, har desuden stor geologisk Interesse. De mørke Lag i Skrænten
bestaar nemlig dels af Brunkul, dannet i en Ferskvandssump, dels af
Glimmerler, aflejret i Havet, alle stammende fra Tertiærtidens
senere Del, medens de øvrige Lag i Skrænten er dannet af Indlandsisel
saaledes at man her ligesom i et Blik faar anskueliggjort et betyde-
ligt Afsnit af Jyllands-Geologiens Historie. Dette Profil er da
ogsaa stærkt søgt af geologiske Ekskursioner ikke mindst fra de
højere Skoler og Seminarier i Jylland.

Da det, som nævnt, er Kilderne, der holder Skrænten blottet
for Vegetation, bør der ved en eventuel Fredning'af Lokaliteten
medtages saa'meget af Arealet Syd for Skrænten, ~t~Kildernes Virk-
somhed vedvarende kan foregaa saa vidt muligt som hidtil".

Naturfredningsraadet, der af Fredningsnævnet er afæsket Er-
klæring i Sagen,har under 2l.Februar 1936 tilskrevetJNævnet saaledes

"I Besvarelse af Fredningsnævnets Skrivelse af.;13~Januar 1936,
vedrørende Forslag om Fredning af Salten Profilet;1 Them· SOgn, skal

,Raadet udtale, at man fuldt ud kan tiltræde de~Bemærkn1nger, der 1
Skrivelse af 27.December 1935 er fremsat saavel;af Danmarks Natur-

.fredningsforening som af samme Forenings naturvidenskabelige UdValg.
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,: '" '" Profilet er a,f en ~aa enestaaende Karakte:r, og, saa klassisk i

geologisk. videnskabelig Henseende, at. dets Fredning maa være en

Selvfølgelighed. Det er udførligt beskrevet af N.Hartz (Danmarks

geologiske Undersøgelser· II. .Række:.No..20). og Fotografier af Profile1

gaar igen i de .fleste Lærebøger i Danmarks.Geologi. :.

Fredningen skulde efter Raadets Mening ogsaa let kunde gennem-

føres, da Brunkulle~e 1l~rofilet paa Grqud af den store 'MængdeOvei·
jord maa siges at,være,meget.ringe:af"Værdi og,umUlige at Udny~te~~
Raadet maa.·imidlertid stærkt fremhæve,:'at 'ogsaa Profilets lom~1~else,

fredes., 'Det gælder, saavel Lyngbakke:r:neovenfor Profilet, Afstrøm~: ,.{
, ~,' ) J

ningskeglen og Kilderne nedenfor det. Omgivelserne udgØr.sammenWe!1
selve.PrQfilet saavel i.landskabelig som i natur~idenskabelig J~ :
seende et Hele,. der bør fredes ,under eet ... ' ,,'- ,: ~~::~,:,;

,".~ ,Idet Raadet saa stlerkt som muligt anbefaler Fredningens 1 i>~
Gennemførelse, skal VIi,sluttelig anmode om,. at der .maa .tilgaa IL;:,;.:.
Meddelelse om, hvornaar Besigtigelse.i .Terrænet ',finder Sted, iJe;:~;~'~'t

, f
Raadet vil sætte Pris paa,at være'.rep.ræsenteret ved denne". ! ,,::

Efter ,Modtagelsen 'af disse Skrivelser afholdt:Fredningsnævhet 1
\ :~

den 2..Maj '1936 et Mødeved .~Salten ,Profilet"" :t±l hvilket :samtllge, ~

interesserede var indvarslede. ,: ! •. t' '. o..l.[ • I. "t .....

Efter foretagen Besigtigelse udtalte Nævnet,eenstemmigt, a., .:.
r . /'~~

det 'maatte anses for formaalstjenl:ilgt .at, -frede .~Salten' ,Profilet·~t~:?;~~
Il' "

med nærmeste Omgivelser. som af ,Naturfredningsnaadet' indstillet.~ f::..,:)):
(~'"

tør ~::e:r::t:::s:::g:::::::r::e:: :::v::~:::::~: ::'~~::P~t''-~
(,.~.I'Y", ~

efter 'at', der til Nævnet er afgivet Kort:,over. Arealet', er Nævne S:/"

samtlige Mecllellllllerenige om, at Arealet, da dets Bevarel~e pae l,I

Grund af dets Skønhed og Ejendommelighed og· paal Grund',af dets \ j\,,~,.~

naturvidenskabelige', :geologiske Betydning 'maa anses .t'or at have \\,:'

væsentlig' Interesse for Almenheden,'bør, fredes ved en Frednings-

, ' l. servi tut .af omtrent følgende' Indhold:"

f " ~

" "!Det fredede Areal skal bevares' i dets nuværende ',Tilstand og

maa navnlig ,ikke, afgraves eller paa anden:Maade·:torstyrres, f.Eks.

ved Borttagelse'af. Materialer af nogen Art. Gravning~mednatur-1 .... '

"', J j, videnskabelig' Formaal samt Indsamling: 'af Plan.te1'lo'g·DyT,maa kun

finde Ste'd med Undervisningsministeriets Til'ladelse~,.',Arealet maa
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- ingensinde bebygges, opdyrkes ," beplantes',., drænes , afvande s , grøftes

,. eller indhegnes, Iltgesom derl'ikke mas' anlægges Vandindvindingsanlæg

paa Arealet. R ••••• c ~.. '.: :..... ~. t 4. •

!. " Lyngbevoksningen mas:ikke afdriv:e~ eller.'afbrændes, men Ejeren

har Ret til' Lyngslaaning til, EjendommensBrug. .:"..

Der maa ikke anbringes Lysmaster, Telefonpæle '0·.J.. anlægges

:'.. ':'Ve'je'''eller: Stier eller henlægges Affald ·.paa Arealet .•.Færdsel paa

.den ubevoksede Skrænt (sel.ve ·Skredet)· -kan ,kun --finde Sted .efter for-

r l. ud rindhentet ..Tilladel·se fra Undervisnizrgsmin:1:steriet.: ~.,løvrigt

: .' skal der· ·være :Ret ,til. fri og ,uhindret l,gaaende.~Færdsel.:for, alle pas

det fredede Areal. .1:
"

.' .. ,l, _.Ifølge:det af .Landinspektør Axel ,Kristiansen, .Silkeborg, ud-

arbejdede Kort andrager I Størrelsen laf det Areal, Ider'paatænkes

fredet ,. .'~3630.m2•. A.realet er l beliggende pas ,og :udgør "en Del af

: ".,i .

Statens.Tilsynsførende Imedde private S~o~e:i.AarhusjAmt,

Skovrider Schoubye•. Silkeborg"har;i Skrivelse af.15.September

, ,19~6 'udtal t, a t Værdien :af det paagældende..Areal ',med';Hensyn til

- y:: ~ Beplantning næppe kan' sættes højere end, til 35i.Kr•.::pr. Td.Land.

~ Paa Matr.Nr.3 Engetved, Them,Sogn, er_tinglyst~følgende Pante-

r, behæftelser:. • J f .J J •• .'. I l ., :~; .. ""•

... l~ Panteobligation.til Husmandskreditforeningen i,Aalborg. stor

.. 4000:Kr. med.l.Prioritet,.lyst 16/6 1908••. fl, ;', j':.j', :. l.

Kr.

lt ,med,'.oprykk'endet.Prioritet tefter. ..Nz:.l,; lyst, 3/2;:1930, ~..>,

3. Bevilling. angaaende Bidrag.til.Them, Sogns Mergelselskab med

Fortrinsret som for komm~ale Skatter for. et:l'l1i!1srum;,at 15 Aar

)" , ' 'fra: 21/9, 1934, lyst 29/9 1934:... ):1 .'O' _ •. ' • !.:. '!!lJ '.;J

'1\'1 r.:: ·r.Af de nævnte Panthavere- har"Husmand.skr.editfor.ønd.nge~1i Aalborg

';''' J'.og:ThemSogns Mergelselskab erklæl;et, at' de .in,t,et. harl(mQctden paa-

tænkte Fredning at indvende:,. og, at' .de ikke (n~dl'~gge:t';Pa~~tand paa,

.11 :',j, at noge;D!Del- af det ,eventuelle Erstatli).;l.ngsbe1.ø"b:udb.ø,tales til dem,

,.medens~'Skræddexmester(Karl Han$enj,;,S.dr..' Vi,s.i:!-ing.p$e,,;;de.t:lafNævnet

den 2.Maj 1936 afholdte Mødeudtalte, at_~an,. e~fremt Fr~dning

dU,'. H.fandt, Sted, ,Viilde qpsige ·si t.",P~t.~;prey',..~e:t;l:f..1Pt~.v::q ..,de forlange

.' I:, udbe.talt: til, sig nogen Del af det Erstatn,ing~.1~el,øb,:~erreventuelt. -
maatte blive tilkendt Ejeren.



Skræddermester 'Karl Hansen,er. afgaaet ,ved Døden. ~an~.i uskiftet

:.:";~";' Bo hens·iddende Enke,' Enkefru ,Mette Marie ,Hansen!herI:henholdt sig

til denne Udtalelse.

r .- :'. ,., J Und'ei"Hensyn' til <lisse Erklæringer )fra 'P~thaver~e ,vil den

fulde Erstatning :være at ,udbetale til, Eje~en" ,Boelsmand·Hans Hansen,

. ,'1

,Enge-t-ved..,·, ,' ," . : ';, ," ' ~, '1/,.. I

;~---'" Eje'ren' at' MatrJNr.,3,. Engetved" Boelsmand Hans,Hansen., har ~r-:\
I ;';
I '11k1æret, at han' principielt maa .prot.estere 'mod.Fred.ningent,.,og at hen:~~. .

" ..

...1'

ikke ønsker·at·udta1e·sig·om Stø~re1sen,af denlErstatn~ng" der ~t· ,
- - eventuelt 'maatte blive :ti1kendt ham, saafremt:Fredning finder ~te4.·

IV I ~

Overensstemmende med de af Naturfredningsraadet".- :D~DJ:l1a2'ks'j.

I ~
Naturfredningsforening og Naturfredningskomi teens ,Lok.alkomite 10~!'n,;~

.. Silkeborg (og. Omegnfremsatte :Udta1elser; ..vil :Grænser,ne.tor det 'r<"\tl&r.:': ::J.

,fredede ,Area1.være at ,fastsætte som..angivet:med ..grønt ,optrukne Ji:t:·.:fd
1

..' )"

Linier paa det ..af .Landinspektør ,Kristiansen!udarbejdede;Kort, ,t"';·)J
l., ." '.1

I .fremlagt'i Dag under' Nr. 9, af, hvilket·. en Ka1ke"lvednæftes ,den Ull~z/r~
" ,skrift: af. Kendelsen, ,der vil. blive tinglyst· ...: u. ::)'. i': ..';;", l: l::Ji;~';~, t~ii

-- .lDa.-Nævnetmaa,anse det for ønskeligt:; at der·.l.er uhindret r' l,

i', : 1
~ ~l·Ud6igt·m~d' Pr'ofilet fra. Sydvæst~-'Paa1ægge6:det;1.,-Med.før··af Fred;"" .',j'

nings10vens §' 10:Ejeren, inden ~n:af Nævnet::nærmere.~fastsat Fris!t "\
I " I

at fjerne Beplantningen indenfor en nord-sydlig. Linie'~gennem ~'I'~"":

P:l-l:>fiiets,vestligste l?uilk:t.,Den Frist, inden: hvilken.: BePlantni~e!1" '.
I ,.~

paa den vestlige, Del' af det fredede' :Areal' skal .filernes. bør efJ~r~;,·
ly"':;';;.:"

" Nævnets Opfattelse: sættes,; til. 8 Aæ:.,:. for at:. Ej.eren):i. Me1lemtidet.t.~),

kan opelske andet passende Læbælte' t11:Erstatning, .for.lden fjerJ~~~~l

l ',' •Beplantning, der udgør et' .natur1'igt.I,Læbælte: for,: Ejendommenmodl: ,'1
I

~ , ;'
ti ""

l ".", Af Hensyn til Offent11ghedems, Adgang-til det .fre.dede Area1l er -~'
~"~..~i

EJeren af ,Matr.Nr.'·3 Engetved pligtig ·at taale,: at. alle., Bomønsker-~"

c ,

"

øst'og Sydøst.", .. " : ~. • I : I ~'
I ,~ , •..... ....:.- , ,) J'~.:.',1 J .: ~~: 'f;- ~J . .

.1 at~,bese· Profilet og dets .Omgive1aer.,.::færdes til, 'Fods ad den fra

( ; l ..J ',··deri o'ffent1ige VEi'jforbil Ejendommen:over hans, .Ejendom.gaaende Vej,

: J',.,' ',) dezi f"ø'I"e,r·hen .tB.' 'det, :f\rededeiAr-eals· sydves.tlllge. Htjørne.e11er p1ig-

j , • • 'ttg· til a t arivi·se Be'søgende en ånden .lige s&a'~beicvem,~A'dgangtil

''''det 'frede'de Areal ... "l ; : J' ~ •• ;,' J., ;'. ," '\I.: t,o' .~) ·~UJ.l

'j.', 1.\ ',,' :··..Deti Ejeren:;:tfllEommendeEtstatning, heitinde'I")f'dr\"Fj'~ne1sen af

" 'Beplantningen i 'den\vestlige:Del af Pr~fil~t, ~ffn~eBjunder Hensyn

til, at der ikke kan bortses fra, at Fredningen kan umuliggøre et
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eventuelt Enganlæg ved Profilets Fod mod Syd og i det hele maa anses
at formindske Ejendommens Handelsværdi, hvorved bemærkes, at en

I væsentlig Del af.~jendommens Læbælte mod øst og.Sydøst bortfalder
l,ved:,Fred1l:i,ngen,ligeSCl>mEjeren iflg. Kendelsens Indhold skal give

~i~d~et.Adgang for ,alle f~a den offentlige .Vej ad den.Vej, der fra
I • d~nne ,fører .til ~rofile~, at k~e be~temmes til 1200 Kr. t

Under Hens~ til Erstatning~ns ,Størrelse og til,. at Fredningen
~"" . . .

efter Fredningsnævnets Formening har Betydning for.hele, Landet,medene
den ikke kan a;ntages a t have særlig .I~teresse for ..Sks,nderborg Amts-
rko~une, :vil den ,samlede Erstatning :være .at :fordele.'Ø1ed2/3.til
St~tskassen. og 1/3 til Skanderborg Amtsreparti t1:onsfond.i.,.

, l Den Statskassen .paahvilende, Andel ,af Er,st'atn;1.ngenandrager her-
efter. ~.eOO, meden~.den Skanderborg Amtsrepartitio~sfonæ,paahvilendE

,.:,Andelan9-rager,Kr.•400. .. l, .:,. : I. " i _, ",.

._ . _. De .nævnte.Erstatningsbeløb vil :være at .forrente med 4% p.a. fra

.
I

KendeIsens pato •.Af ~rstatningsbeløbene'kan 200 'Kr. ~af'Statskassens
Andel og 100 Kr. af Amtskommunens Andel' først udbetales, naar Ejeren
overfor Fredningsnævnet dokumenterer, at han har fj~rnet Beplantninge
paa den vestlige Del af Profilet.

Nærværende Kendelse vil være at tinglyse som Hæftelse paa Matr.
Nr.3, Engetved By, Them Sogn, skyldsat for Hartkorn O Td.3 Sk.1Fd.
O Alb.

Angaaende de paa Ejendommen tinglyste Hæftelser henvises til
dens Blad i Tingbogen.

i, . ( , I . l '. 'l ; ,\ t 'I,' 1".;'
Paataleretten med Hensyn til ~e~ ~jendomme~ v~9-IK~n~elsen paa-

( lagte,pe~v~tut tillægges Frednings~vnet for. ,Skanderborg Amtsraads-
kreds, Danmarks Naturfredningsforening og. Danmarks. geologiske Under-
søgelse, eventuelt de Myndigheder og Institutioner~som maatte træde
i de nævnte Institutioners Sted.

Da denne Kendelse vil medføre en Udgift for det offentlige til
, .Erstatnings-Udredelse af over 200 Kr., vil Kendelsen være at fore-

lægge Overfredningsnævnet til Kendelse og eventuelt videre Fbranstal'
ning.

T h i b e 6 t e m m e s , ..
Det Areal af Matr.Nr.3 Engetved By, Them SOgn, der er vist in-

denfor de med grønt optrukne Linier paa det i Fredningsnævnets MØde
Dags Dato under Nr.9 fremlagte Kort, fredes saaledes:

Det fredede Areal skal bevares i dets nuværende Tilstand,dog
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at det paalægges Ejeren inden en Frist af 8 Aar fra Kendelsens Af-
sigelse,at bortfjerne Beplantningen inden for en nord-sydlig Linie
gennem det fredede Areals vestligste Punkt.

Som ~ølge af den saaledes bestemte Fredning maa Arealet ikke af
graves eller paa anden Maade forstyrres f.Eks. ved Borttagelse af
Materialer af nogen Art. Gravning med videnskabelig Formaal samt
I~dsamling af Planter og Dyr maa kun finde Sted med Undervisnings-

:::~::::::t:'::::~:::::::::~:;t::ae~:::n::-~:~::~g::::s::~:~:~l
maa anlægges Vandindvindingsanlæg paa Arealet. f ,

l '
Lyngbevoksningen.maa ikke afdrive s eller afbrænde~,men Ejere~ i

har Ret til Lyngslaaning til Ejendommens Brug.Der maa ikke anbr1nge.
jl

Lysmaster,Telefonpæle o.l.,anlægges Veje eller Stier eller henlæ!ge~
Affald paa Arealet.Færdsel paa den ubevokse~e Skrænt (selve Sk;(-~~t
kan kun finde Sted efter forud indhentet æilladelse fra undervi~:~1
ningsministeriet. løvrigt skal der være Ret til Ifril'og uhindre~ t1,': .. ;i::'
gaaende Færdsel for alle paa det fredede Areal. \,K/?:":~r

Ejeren af Matr.Nr. 3 Engetved, er pligt~g at taale, at allej"'~
j; .p ~.

ønsker at bese Profilet og dets Omgivelser,færdes til Fods ad dø).'r.!;E
I,., I

den offentlige Vej forbi Ejendommen over hans Ejendom gaaende ~~"dl.1
fører hen til det fredede Areals sydvestlige Hjørne eller Pligt~~1ilJ
::e::~se Besøgende en anden lige saa bekvem Adgang til det fre~,

Nærværende Kendelse tinglyses som Servitut paa M~tr.Nr.3 E~
ved By, Them Sogn. t~~!;

Som Erstatning for den Ejendommen herved paalagte servitutfU4~~1
redes til Ejeren,Boelsmand Hans Hansen, Enge tved , Kr. 1200. t '

!"". "',1Af Erstatningen Kr.1200 udredes Kr.800 af Statskassen og K~::l<K
af Skanderbor~. Amtsreparti tio~sfond. . ~:~,~~~/

Erstatningsbeløbene forrentes med 4% p.a. fra n.n. '~il Bet~~
sker. " ' '~<~~J

Af Erstatningsbeløbene kan 200 Kr. af Statskassens Andel Og;~..!Jil
100 Kr. af Amtskommunens Andel først udbetales, naar Ejeren overfor '
Fredningsnævnet'dokumenterer, at han' har fjernet B~piantningen pas
den 'vestlige Del af det fredede Areal.

M.K.Andersen lJ. ·Rasmus Rasmussen " Jen~ M~'Åndersen
, ,r ; : t l : ~) \ I • l. :, ~. :: • • f:. • I. • ::' ~• , • ! II~

, ',: (i -,flII',
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Fredningsgrænser:
sammenfaldende med Skel "
II.."e sammenfaldende med 510.('1 _. -, -

,
...

,,
o
o

poorvp

" ,
"

'"
o,

;,
o.

a \ir
!

~ , ~ - -- -j I
I
I Tohfrup

J

I
I- ....\\' ,,

o

,
" ,

\

........_.- ....... ....
......... ,

o",
',,'.,' '.' ' •••• o'· .'" ....

,
o

•o,
o

,' ..' -.-" o-o.·.. . ,
o

o

z ./- .... ,,
"

Enge/red LJ!I
Sogn: Tem

Herred: Jlrods

Amt: Skanderborg

Ud/q-rd'gel <7vni /9~6
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