
Afgørelser - Reg. nr.: 00754.00

Fredningen vedrører: Kirkeager Høje

Domme

Taksationskommissionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 07-10-1941

Fredningsnævnet 27-06-1940

Kendelser

Deklarationer

00754.00



OVER FREDNINGSNÆVNET>

I e



REG. NR. ?sLj
ti

Lokalitet ·• Højgruppe ved Tostrup.

Kommune: Viborg.
• I

'...:-.'C'

~:25.000
J.nr. : p 5 - 1600 Fr. 6.

Areal •• ca. 4 ha. Fredet: FNK 27.6.1940
OFNK 7.10.1941

I Formål. Frilægning a~ højgruppe.

Indhold ..
• Der må ikke op~øres bygninger, anbringes lysmaster,

reklameskilte, skure og beplantning må ikke ~oreta~es •.
Udnyttelse til andet ~ormål (herunder grusgravning) end
landbrJ.gsmæssig~. dyrkning er ikke tilladt.
;Læhegnene på matr. nr. 3a skal Jlernes bortset ~ra de 2
no~dligste, hvis højde ikke må overstige 2 m.

Ejer Private.

Påtaleret : Fredningsnævnet.

FREDNING



REG.NR·ls-y .

Udskrift
ef

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENnE LSESP ROTOROI, •---------------------------------------

Aar 1941. den 'r.Oktober. afs1:ede Over-fredYJin@snævnet pAP
rtrundlsg ef mundtlit;. og skr1 f'tlig Voter iDe fØlgende

K e n d e l s e

i SAgen Nr. 4.59/40 vedrørende Fr'edning ef A.r'e(ler ef Mat,r.Nr. 39
Thostrup, Almind Sogn Dg ef Matr.Nr. 4s Iilarmnutedlil.

Den af Fredningsnævnet for Vihorg Amtsreedsvreds den 27.
Juni 1940 efsagte Ken~else er sealydende:

"Pee de forannævnte 2 Ejendomll'e læg8elil i ,Menfør af NRtur-
fredningslovens ~ 2, jfr. 15 følgende servitut ~

Der mBa ikke indenfor det peB det fremlagte KOTt med grønt
skr-overede Areal opføres nOben BYcning, Anbringes Lysmaster, Reklame-
skilte, Skure. hverken varigt eller midlertid1~t, ligesom der heller
ikke mee foretag~s Beplantning eller, udover almindelig landhrugemæs-
IiligDyrkning, andre Foran sta ltni nge r, der-unde r na vn lig Grus gravni ng.

De paa Mat.r.Nr. 3e plantede Læhegn skal fjernes, hortset
fra det nordlig~te, der ikke maa være mere end 2 m højt.

I Erst.atning tilkendes tier Ejeren ef Matr.Nr. 39 500 Kr.
og Ejeren ef Matr.Nr. 4a 200 Kr.

paataleretten tillæBges Nsturfredningsnævnet for Viborg
.4mtsraad skred s."

Kendelsen er forelagt Overfrednlngsnævnet 1 Medfør ef
Naturfredningslovens § 19 samt lndanket af Ejerne af de fredede
Arealer. idet de finder de dem tilkendte Erstatninger for lave.

Overfredningsnævnet har den 6.Septemher 1940 beslgtiget
de fredede Arealer og har herunder fcrhend1et med Grundejerne.

net vento~es herunder at ændre Kendelsen sa9ledes, at det

tillades EjelN1n er Metr.Nl'. 3& et bihebolde de to nordliglBte ef
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de innenfor det fredede Omraed~ plAntede Læhegn, dog'et deres HØj-
de ikke maa overskrides 2m.

De men ikke opnaaede nogen mindelig Overenskomst med Ejer-
ne vedrørende Erstatningsspørgsmaelet, har dette i Medfør af Natur-
fredningslovens ~ 20 været fore13bt Teksationskomrr.issionen til
Afgørelse peB net i ~endelsen angivne Grundlag. saBledes som det
er ændret efter Overfredningsnævnets fornævnte Beslutning.

Kow~issionen har ved en nen 22.August 1941 afholdt Taksa-
tionsforretning fastsat den Ejeren af Matr.Nr. 3a Thostrup Ry.
Almind Sogn. Gaardejer N.Lindberg Nielsen Toft tilkommende Er-
statning til 1000 Kr. og den Ejeren af Matr.Nr. 4a sammesteds,
Gaardejer S.K.Nielsen tilkom~ende Erst~tninB til 400 Fr.

DB Over'frednlngsnævr.et iøvrigt i net væsentl.1ge kan ti1-
tr'Pde det i Frer'l.ningilkendelionanførte. vil denne være et stadfæst,e
men de af clet f'oranstA~ende føle;ende Ændringer.

T h i b e s t e m m e s:,

nen af Fredningsnævnet for V1horg Amt.sra Ile'! s1{reds den '27.
Juni 1940 sfsBe;te Kende]se venrørende Fredning af 6,rfie)er af M!'1tr.Nr
,a Thost=up, Almind Sogn, og af Matr.Nr. ha s8m~estens sttdfæstes
"!ledde af d~t. foranstfsende følg,ende Ændringer.

I Erstetnine, udretales der Ejeren ef Metr.Nr. 38

By, A1mind So~n. Gaardejer N.Liudberg Nielsen Toft 1000 Kr~ og
Ejeren af Metr.Nr. 4a sammesteds. Gaardbjer S. K. Nielson 400 Kr.

Frederik V.Petersen.
P.O.V.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Viborg Amtsraadskreds.

Aar 1940 Torsdag den 27. Juni Kl. 14,15 afholdt Nævnet Møde

t
paa den Gaardejer N. Lindberg Toft, TosLrup pr. Almind, tilhørende
Bjendom.

Der foretoges: Sng angaaende Fredning af Arealer af
Matr. Nr. 3a Thostrup, Almind Sogn, til-
hørende N.L.Toft samt af Matr. Nr. 4a m.fl.
ibd. tilh. Søren Karl Nielsen.

Mødt var ~lormanden, Civildommer Kiørboe, Viborg, samt
Amtsvejinspektør Dalberg, Viborg, og som stedligt Medlem for Almind
~ogn, Sogneruadsformand Jørgen Johnsen, Almind.

Sagen drøftedes.
N~vnet vedtog eenstemmigt saalydende

K e n d e l s e

Paa de forannwvnte 2 Ejendomme lægges i Medfør af Natur-
fredningslovens § 2, jfr. 13 følgende Servitut:

Der maa ikke indenfor det paa det fremlagte Kort med grønt
skraverede Areal opføres nogen Bygning, anbringes Lysrnaster, Re-
klameskilte, Skure, hverken varigt eller midlertidigt, ligesom der
heller ikke maa foretages Beplantning eller, udover almindelig
landbrugsmæssig Dyrkning, andre Foranstaltninger, derunder navnlig
Grusgravning.

De paa Matr. Nr. 3a plantede Læhegn skal fjernes, bortset
fra det nordligste, der ikke maa vwre mere end 2 m høj.

I Erstatning tilkendes der Bjeren af Matr. Nr. 3a 500 Kr.
og Ejeren af Matr. Nr. 4a 200 Kr.

Paataleretten tillwsges Naturfredningsnævnet for Viborg
Amtsraadskreds.

Da Sagen vil være at forelægge for Overfredl:ingsnævnet,
skønner man, at der ikke er Grund til at foretage yderligere Af-
mærkning i Øjeblikket.
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Saavel N. Lindberg Toft som Søren Karl Nielsen paahørte
Kendeisens Afsigelse og frafaldt Forkyndelse, idet de bemwrker,
at de begge indanker Kendelsen for Overfredningsnævnet, navnlig
fordi de finder de tilkendte ~rstatninger for lave.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Otto Kiørboe A. Dalber~ Jørg. Johnsen
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NATURFREDNIN GSNÆVN ET REG. Nit 15Lf
for Viborg amts sydlige fredningskreds

ADR, aLANOBOGAROENc, FÆLLEDVE.J 1 880 O V I B O R G. den
TLF, (06) ·621228

_ Kontortid 9.12, lerdeg lukket • f d' tyreisen Fredn J nr.. Modtaoet I m nrngss •• •

13. juni 1983
A'- 19/1983

1 4 JU~! 1982

I skrivelse af 27. april 1983 har fortidsmindeforvaltningen henledt fred-
ningsnævnets opmærksomhed på en ulovligt anlagt ridebane ved Kirkeager-
høje i Tost~up. Banen er anlagt i strid med bestemmelserne i naturfred-
ningslovens § 53 og i overfredningsnævnets kendelse af 7.oktober 1941 om
fredning af arealer af matr.nr. 3 ~ og 4 ~ Tostrup, Almind sogn.- ...... - ....... ---.. --- .....- --- --.-
Under hensyn til det, der blev oplyst under nævnets besigtigelse af ste-

4tdet den 8. juni 1983, gives herved i medfør af naturfredningslovens § 53
og § 34 tilladelse til bibeholdelse af banen foreløbig for tiden indtil
den l. juli 19850 Ved tilladelsens udløb vil nævnet tage stilling til,

lom tilladelsen kan. forlænges på grundlag ~f de oplysninger, der til den
tid foreligger bl.a. om behovet for fortsat benyttelse af arealet til
ridebane. Det er en betingelse for tilladelsen, at det stativ, der er
opstillet' til brug for ringridning, er nedtaget i de perioder, hvor der
ikke foretages rin~ridning, og at anlægget holdes ryddeligt og fri for
skæmmende indretninger.
Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse kan påklages
til overfre~ningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., bl.a. Danmarks
Naturfredningsforenine og miljøminis~eno Klagefristen er 4 uger fra den
dag, man har fået meddelelse om afgørelsen.
Kopi af denne skrivelse er sendt til:

'1IttngemannJensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Brodal,
Carl Langvad, Herningvej 5, 8800 Viborg"
Viborg amtskommunes fredningskontor og plankontor, j.nr.8-70-51-2-791-l-83

~iborg kommune, kommunekontoret, Set. Mogensgade, 8800 Viborg, .
Danmarks .Naturfredningsforenint;S,lt'rederiksbergRunddel l, 2000 Kbhvn.F.,'
Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K. j.nr. F-53-5~58
}nrtidsmindeforvaltningen, Mindegade 8, 8000 Aarhus C.,j.nr.F-53-5~58

(:. ""Rørdam~.
He rr Bjarne Lærke,
Tostrupve j 49,

_800 Viborg
Miljominis1eriel
•.1. nr F. \~ \:'1:>/ •
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