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År 1949. den 8. januar. afsagde overfredningsnævnet på grundlag

af mundtlig og skriftlig votering følgende

I k e n d e l s e

i sagen nr. 821/48 vedrørende fredning af Issehoved på Samsø.
Den af fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds den 24. maj

1948 afsagte'kendelse er sålydende:

"I Skrivelse af 16. September 1947 har Dax+marks Natil.rfrednings-
forerting foreslaaet Fredning mod Bebyggelse og Beplantning af Isse-

hoved, paa Samsø baade af Hensyn til Stedets landskabelige Skønhed

I og af naturvidenskabelige Grunde. I førstnævnte H3nseenda anfører

~oraningen, et Issahoved, der dannor Samsøs Nordspids, er et over-

ordentligt smukt, stærkt bølget højt Terræn, som ovorvejende endnu

honligg~r i uberørt Tilstand, i elt væsontligt fri for Eebyggelse og

BGplantning. I sidstnævnte Henseendo honvises til an Erklæring

af 30. Novombar 1940 fra Foroningens naturvidenskabelige Udvalg
ved dettes Formand, Professor, Dr. phil. Knud Josscn. der udtaler,
at Udvalget stærkt kan støtte Frodningen af dot flade, levo Land

tt :mellem Havot og Bakkefoden samt de stejlo Skrænter, der fører op
\

til BakkepleteauGt. Bavarelse i ubobyggot Tilstand af det uopdyr-
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'kede, græsklædte Omraade nærmost Skrænterno vil ligeledes være ef'

Interesse, idet an Bebyggelse lige ud til Skrænterne ken madfaro-------
f9rstyrrendo Indgreb i Vogetationon pe.e disso.

Det hedder i Erklæringon, et Eevaringen af Skrænternu vil være

ef overordentlig Eetydning får det videre Studium ef ver Flor?s

Sammensætning og Natur, og at et indgDeonde Studium af s2ed2nn~

Skrænters Plant,:,vækst p?p, forskellig Jordbund og i' forskellige

Egno af Landet vil væro an nødvendig Inds~ts fra dsnsk Side som

Bidrag til don samlede nordouropæiske VGgotetionsforskning.

Efter Gn Omt21c ef den særlige Inscktf~une pegos der endvidore

paa den store, rent und,:,rvisningsmæssige Betydning, Skrænterne he.r,

idot do rummer en Række Plante- og Dyreartor, som her i Len~ot

enten kun findes p?? disse Lokaliteter, ollor som hor n~er dores

yppersto Udvikling, ligesom Dcmonstretionon af de særor'~e Livsvil-
•kaar, som de byder Dyr og Planter, hP.r an betydelig pæd~gogisk

Værdi.

Af do 2nførte Grunde finder Nævnet at Fredningen bør from~~s,

og at don bør omfette de nedenfor unr.er l og 2 anførte Arealer,

som Nævnet har bosigtig~t p~~ et A2stedsmøde den 4. M~j 1948.,_.
Pna nodennævnte Ejendomme i No~~by By og Sogn.

a. ~atr. Nr. 4lk og ~3n nordligo Del af Matr. Nr. 41~, som ligger

'nore for on Linie frD dot sydvestlige Hjørne af 41Q til det syr.-

østlige Hjørno af 41f, Ejor~ Anton lioosg~ard9.
O. Matr. Nr. 4lf tilhørenr.o Jens Kjeldson Gommeson,

c. " li Leurits Gommusan, H~ns Christian Madsen',~ 54.€1.

og Fru Julia Pilog~erd Jørgonsan,
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ro "... Laurits Mich·)l Kræmmar,11 54b . "
0, II " 53a og 10n Dol af 41d~ der liggor umindolbart syd hcr-

for, tilhørcnr.8 Arendt Gommoson

:lægges følgonde.
\ -- .- -' .. --- o. _. --:;-. .. ' __ -._-'-----_._-_. -

s e r 'v i t u t •~-----~-~--~-----
Arealerno skel henligge i deres nuværen1e Tilstend, ~og s~e.-

lonos at do mae dyrkos lan~brugsmæssigt pBe samme Me.ado som hic-,

til.

Da mae. ikke yderligere boplsntas, men dan nuværenje Beplant-

ning mr8 bovares og fornyes.

Der maG ikke opføres Bygningor, Boder, Skure, Bedohus og lig-

nenqa. Ejhellar m~a dor enbringcs Master olIer Hogn, nog bortsot

fra saadenne, som er nødven~igc af Hensyn til løsgp.aon~o Kroa~uror.

Der maa ikke forotegos Afgravninger ollor an~Gt, hvorvod Bek-

kernos Konturor eller Skræntornos k2n ødelægges.

Almonho~on her Ret til Færdsel - dog ikke mod Aut~~obil eller

Motorcykler - ae don Merkvoj, der paa Matrikulskortet er vist frr

Mntr. Nr~ 37 til Skellet mollem Matr. Nr. 54Q og 53b. Iøvrigt har

AlmanhGden ikke Rot til ~t færdos olIer opho110 sig paa Arealerno,

dog et 11donskabsmænd og studorenco har Rot til at fær~os PC2 disSG
<

i Stud1eøjemod eitar Nævnets nærmoro Bostommelse.

Det tillades Ejeren af M~tr. Nr. 54b at planto et Læbælte mc~

3 Rækker fra den paR Ejondommen værende Plantning til Skellot af

Matr. Nr. 54Q..



Det tillades Ejeren af Matr. Nr. 53~ og 4ln et opføre Lan~-

4J brugsbygninger ofter Togninger og BoliggGnhodsplan gof.ken~t af

Nævnot, og til i ForlængeIso m01·Vost ~8f ~en pea 53~ væron1e Bo-

plantning at anlæggo at Læbælte og at anlæggo Gt annot Læbælte

fra Plantningen mod Syd vinkelret pae. Sydskellet.

Nævnot har ofter Henstilling e.fNaturfredningsforeningon O~ler-
----.- -- --------- - --" --------~------------- - -~--- - .- - -------.- -- - --------- -- -- ----- - ------ --

e dette, (l,a Forslaget herom mødte mogot. stærk Modstand hos Ejerne,

og ~a nots GennocførolsG vil mo~føro botyeeligo Erstatningskrav.

II Faa A8stcdsm0dot blov r.or af al16 Ejerne frems~t Protestor

mon Frodningen, ikke fordi ~o havde i Sin10 at forot~ge nogen

Æncring i ~a bostaaondo Forhole, mon fordi ~e modsatte sig, et ~er

bl~v lagt Baand p~e ~oros Ejendomme.

Dor er ført indgaacn~G Forhandlinger me~ Ejerno om do r.em til-

kommensQ Erstatningor og for tros Vedkocmonr-e er der opnaaot on

forligsmæssig Orening.

Il Vor. Fastsættelsen af ErstatningsbeløbonG or der taget Hensyn

pae. r.on ane 8i1e til, at Arealerne caa opdyrkos som hi~til, og at

Almonhe~en ikke faer Ret til 2t færr.~s eller ophol~o sig pae. ~isso,

paa~on anden S1eG til, at Ejerne afskæres fra at u=nytto Ejondom-

mone ved y~erligGro BGpl~ntning og vod Udstykning lil Bebygg~lsc.

I sidstnævnte Honsoen~e bamærkes, at cor i c.a senere Aar in~-

til ByggestoPP8t for 6occerhuso h~r fundet en rat u1stre.kt Soc~or-

husbobyggelso Sten p~e. Snesø, men at de horoche.nnlono Aro~lor ar

11~et egnedo hertil ~ols pe.aGrun~ 2f Torrænets Karakter fals p2R

Grund af Vanskoligho~erno vod at fremskaffo Drikkovp.nd.
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Dar er opneaet Enighed om følgen~a Erstatningerl

Anton Moesgeard (Matr. Nr. 4lk og 41~) •••••••••••••••• •• 500 Kr.

Laurits Gooceson, Hans Christian Madson og !ru Julia
I

'Pilegaerd Jøuense.ti 04e.t.r. Nr. 548) .•••. t •••••••• • • • • • • • 2000 "

Laurits Miohael Xræocer (Matr. Nr. 54!» •.•• t. t ••••••••••• 400 "
r

l Ejeren ef Mat~.~.Nr. 23a og ~~_~ren~~~oc:u:l~_so~_.harkrævat _o_n _
Erstatning pea 1200 Kr., con ~c Ejen1000an er uegnet til Udstyk-

ning til SoolJorhusbobygg'elso, og ':8 r..orsoe ovenfor. anført ,er

gjort Ejoren forskellige In~røc~olsor, fastsættes ErstatningGn

,til 500 Kr.
Don Jons Kjoldson Goooesen SOD Ejer af Matr. Nr. 41f tilkoo-~

conde Erstatning fastsættos til 600 Kr., hvorve~ baoærkos, at

Muligho1on for Udstykning til Soooerhusbobyggolso er væsentlig

ringero anå for Nabo~jondocoan Matr. Nr. 54Q.

~aa don Landsretssagføror Erik Potri tilhørondo Ejen~o~ Matr.

Nr. 41~, 53~ og 54Q Nordby By og Sogn lægges følgon~o

s o r v i t u t •------~--------~-
Hele Arealet skal honligge i don nuværende Tilstan1,' se~lo~es

at ~ot ikko cae opnyrkos eller bopl~ntos u~ovar r.an nuværen~e Bo-

plantning nord for'Vejen over Metr. Nr. 54~, dog D~a der VQ~ ~ct

ne~ennævnte Socoorhus plantes 2 a 3 Løvtræor.

Afgravning ellor an1et, hvorvod Bakkernes Konturer ellor Skræn-

terno kan ødelægges ODe ikke 'fin~o Ste~.

Kreaturgræsning er tilladt.



~ PCB Araalat, der ar bobygget Don et Soooerhus oad Udhus, nee

for ikko opføres y:erligaro Bygninger darun~er in~bofattot Skure,

Bo~or, Lysthuse, Banohuse o.l. ojhollor ~ce der anbringes Hogn u~-

over ~en Hogning, ~or er nødvendig af Hensyn til ~øsga~onne Kro~-
turor, ~or er teget P~R Græs. Dot forbeholdos Ejeren et lada fore-

tago en oindre Tilbygning til Gon nuværcn~e, ~og at Bygningerne

~ ikke c~a in~oholdG noro on~ en Baboclsoslojligho1"En~vinoro 028 ~Gr--------------------- ~_._----.-- --------_. - -- -- - --~._------_._----------
i Tilslutning til ~ygningornc opføros en'Ger2.go. Hvis Ejersn

••02.ette ønske at in~rottc et Bornohje~ ullGr lignondo p~e Matr. Nr.

53b, er ~Gt tillaet 2t opfere ~o h~rtil nø~vop~igc Bygning~r, og

seefroct ~or i disso c~attc ønskes in~legt elektrisk Lys olIer

T-:;lofon,:::.<-. fl ,:I,Q hertil nø~ vene:ige Ne.stor p.nbringes pEP.de fret='.ar. c

Aro~lcr cftar Nævnets Anvisning.

Forinf.on do nævnte Bygningor oller Tilbygninger pc.e.bogyn~es,

sk~l Bygningstogningor ag Boliggcnho~splpn gonkon~es af Nævnot~

It Alconhodan h~r Ret til 2.t ophol~o sig pae og be~c fre cen oz.

250 ~ l?ngc Strp.n~brod PB~ Metr. Nr. 4lQ og til et fær~es og op-

hol~o sig i at Bælta P~2 ~et b2g vc~ 11ggon~o Høj~opla~ceu un~or

behørig Honsynt~gon til lø~g~~on~o Kroeturor og In~hogningor.

Bælt~t skal være 10 o bredt regnet fre Skræntens Kf:nt l~ngs hole

Matr. Nr" 41.Q..
IAfgangon til Btr2n~en er e~ ~on calloc Metr. Nr. 41~ oo~ Nar~

og 411 og 41k ~oå Sy~ g8~on~o Peroolvej, soe er eiset pr.e.Kortet.

D3nn~ Voj har Forbin~elso.cc~ Vojen over Metr. Nr. 41Q, 4l~ og
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4l~, 'e~ hvilken Alwonha~on ogsae her Færnsalsrat. Fær~s01on tre.

Stran10n til fl.ot overfor iiggJn~c Bælto skel sko ar.. et "Skafr" i

Skræntun.

Al~onhG~on her en~vi~ore Rat til Fær~sol g2aon~o, cykl~n~o og

C:O~ Hcstokøretøjer - R~. ~on Markvej-, soe ar vist pee.Kortet inc'til

Skellot DJllec Matr. Nr. 54Q og 53A, og so~ i ~~rkGn fortsættos

;o~Jr Matr. Nr. 53A til 8tr?n~on, r.~niovrigt har Al~onh~don ikke

Ret til et ophol~e sig ellor færios p~a Aroclot, ~og ~t V1~onskcbs-

I
I
! ~llønA O""r _....,.04 b stu~oron1a h~r R~t hertil i Stu~ioøjococ Gfter Nævnets

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

. næroero ~astaooelse~
i.

·Dar tillægges Ejeren en Erstatning p~~ 8000 Kr.
Lan1sretssagførar rotri h~r Grkl~rot sig tilfre~s ce1 ~onno

Erst~tning paR Betingelse ~t' et ~cn ovrige Fre~ning gennooføras

son ovonfor antort.

Pp-~t~lorotton for boggo Sorvituttor tilko~Qor Naturfro~nings-

nævnot for Holbæk Actsraa~skrccs og Dannerks Ne.turfrc~ningsfor3-

ti ning enton i Forening oll~r hvor for sig.

Det senlo~~ Erstatningsbeløb 12.000 Kr. u~ro~os ce~ 2/3 e.f• StatskaSB~n og 1/3 'ef Holbæk ADtsfon~.

Mod Hensyn til r.on Ejoren 2f Metr. Nr. 54~,L.M. xrro~cor,

tillagto Erstatning her Finanscinisteriot pea Statskassons Vogne

no1legt Paast~nd oc, et ~onno Erstatning eller ~an Dol af 1en, ~cr

ikke koc=or til Unbcteling til foruQpriorit~rGt Gæl~, u~batelGs

til FinenSDinisterivt soe okstr~or~inært Af~reg pee ot pee Ejon-

dODcon hvilendo Gældss2noringslaan.
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~ Det sac~o gæl~or ood Hensyn til et p~e A. Moosg~er~s Ejendor-

,Matr. Nr. 41~ hvilen~e Stelnhygiojnelran, stort til Rest 175 Kr.

De øvrige Erstatningsb~lob vil kunne u~bet81os til Ejerne,

de Pantheverne, ~Gr har været in~v~rslet un~or Sagen, ikko har

.n~~lagt Peastand cad Hensyn til ~iSS3."

Kcn~olBcn er forelagt ovorfro~ningsnævnot i ce~før af n8tur-

tre1ningslovens § 19, 2. stk., hvorhos Gon er in~ankot af Jens

Kjolr.son Gor::-.losc,n,soe princip2.1t ønsker sit e.rool un1t['gct frC'.

I lfrer.ningcn, subsidiært forh~jGlso ~f erst~tningcn, og Arcnr.t Gon-
Il~~~o~!_~9~ _~~~~e_r c.:r_~_tat!1:~.Qg_cn__~~!h?j.:;t._~~~_ ~onvis6~ __~1. a. til,
at adgangen til str::nc:entil ~.etbæl to ef catr. nr. 410, på hvil-

ket Elccnhc~on ifølgo kcn~olson h~r ret til at f~rr.os og opholfo
,sig, vil c0jføro færcsol gcnnoc et på h2.ns arGel ~otr. nr. 41f

bGliggan~e skår. ~otte hnr ~or oftar klegerGns opfattelse ikke

været t~le ae un~cr s~gens boh2n~ling for fr31ningsnævnot. H~ns

• crst8tningspåste.nr., sar:for frc~ningsn53vnet ve.r 1200 kr., :;r

torfor nu 1500 kr.

Lnn1srotssagfører Erik ~0tri hC'.rfrecset forskellige onskor

oe ~n~ringcr i kGn~olsun, n~vnlig vJ~ror~n10 forbu~ot i~o~ ~yrk-

ning.

OVJrfrecningsn~vnat har ~cn 9. ~ugust 1948 besigtiget ~o

frc~G~e ~ra81Gr og forh2n~lot CG~ ~a ~nkcn~~ lo~sejGr8 og e.n~r~

i s~gon intorossorcf.o. Horun~or tilbø~ Cen Jens Kjoliscn Gor-CGSO~

3t forhøje orstntningon til 1500 kr. Detto tilbu~ hQr hen sonore
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skriftligt tiltrådt. OvorfrJcningsnævnot ~0n~r ~Jrhos ~t kunno

gofkGn~a ~ct af Aran~t GOC~~3cn frO~s8tto arst~tningskr~v på

1500 kr.

Overfroc.ningsnævnot ken cad honsyn til 18n~srotssegførcr

Pctri's erealar tiltr~1J, ?t ~Gn sy~ligc del ~f r.2tr. nr. 41~

vod fonon ef bakkan, ~or nu friv~s un2ar l~n~bruget på c?tr. nr.

4l~, tilhøron~G gårdojer A. Mocsg~cr~, un~tegos fre. ~yrkningsfor-

bu~at. Forsåvi~t angår ~etr. nr. 53b skel kan~olscn ikke v~ra

til hin~cr for, at ovorfro~ningsnævnot un~er særlige oL.stæn~ighc-

d~r, nevnlig hvor f.ot ~rojor sig ae ~yrkningsforsøg, cc~~clzr
i
I tilla~elsc til dyrkning ef en cindro ~el rf ero~lot.
,
li Da oVGrfre1ningsn~vnct iøvrigt ken tiltræ~e ~ot i kcn~Glson--_.- ----- -- -- --- -------_._--- --------------- - - ---- ----
I -----

e.nførto, vil donna vær,:;et steC'~f~ster:Crl, ~.o tlf --:otforcnstacnfl.o

følgon:e ~n~ringor.

T h i b Q S t o c c o s :

Don ef fre1ningsnævnct for Holb~k ~~tsråc.skra~5 ten 24. c~j

1948 efsagte kon~olso vo~rør6n~o frG~ning af Issohovo~ p~ Sarsø

stadfæstos cad ~G ef ~ot forenst6en~c f~lgon~3 æn~ringcr. Grænsor-

nc for :~otfror,a~.oor.:rå~10er 2ngivct p.let n::lrv~ron~ekon::'olso

vo~hroftot'kort nr. Ho 101.

Erstetningorne u~reros eo~ folg~nic bol~bl

Anton Mocsgaer~. ••• •••••••••• •••••••••• 500 kr.,

hvoraf ~75 kr. u~betales til fin&nsr-i-

nistoriot soc efr.rag.pa et st~1~hygi3jno-

lun
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'..~ Jens Kjcl~son Goc~oson ••••••••• •••• ·•• • 1500 "

Laurits GODccs3n, H.C. Madsen, fru

Julie P. Jorgansen ••••••.•••••••••••••• 2000 "

L~ur1 te Michaol Krær:r:or................ 400"

hvoraf 150 kr. u~botelcs til finenscini-

stori:t soe af~rag på Jt st~l~hygiojno-

Hin

• Aronf.t GOClcescn •••••••••••••••••••• • ••• 1500 "

len~srotssagforor Erik Potri •••.••••••• 8000 n'

Erste.tning ssur:r-:on , 13.900 kr., u-:ro1c s Lood 2/3 ollGr

kr. 9.266,67 af statskassen og 1/3 olIer kr. 4.633,33 af Holb~k

~r:tsfon::.
Udskriftens rigtig-
hefl. P~~ft.:;s.

~ y~;;<.• ~""i .L/ t~ '001
oV0rfrocningsnsvno~ sokrot~r

I
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F'1:chandlings,r'1t"lk"'lllcnf0r Naturfredningsnævnet for
f"r Hnlbæk Amt.

KENDELSE
afs'et den 24/5 ]948.

I Skrivelse af 16.September 1947 har D2nmarks Katur-
fredningsf~rening f 'resla8et Fredning mod Bebyggelse og Beplant-
ning af Issehoved paa Samsø baade af Hensyn til S~edets landskabe-
lige Skønhed og af nat~rvidenskabelige Grunde •

I førstnævnte Henseende anfører F'1reningen, at Isseh"'lved,
der danner Samsøs N-,rdspids, er et "'lver"rdentlig smukt, stærkt
bølget højt Terræn, S0m overvejende endnu henligger i uberørt Til-
stand, i alt væsentligt fri f0r Bebyggelse 0g Beplantning.

I sidstnævnte Henseende henvises til en Erklæring af
30.N"lvember 1940 fra F,reningens naturvide~skabelige Udvalg ved
dettes F0rmand, Professor, Dr. phil. Knud Jess,en, der udtaler, at
Udvale;et stzrkt kan støtte Fredningen af det flade, lave Land mellem
Havet og Bakkef0den samt de stejle Skrænter, der fører np til
Bakkeplateauet. Bevarelse i ubebY2~et Tilstand af det ul"'\pdyrkede,Gr~s-
.kl~dte Gm~a8de n~rmest Skr~nterne vil ligeledes vzre af Interesse,
idet en Bebyggelse lige uj til Skrænt~rne kan medføre fl"'\rstyrrende
Indgreb i Vegetati,'nen paa disse.

Det hedder i Erklærineen, at Bevarincen af Skr~nterne
vil være af I"'\ver1rdentligBetydning for det videre Studium af vor
Fl 'ras Sa~~ensætning ng Natur, I"'\gat et indeaaende Studium af 89a-
danne Skrænters Plantev::::kstpaa f0rske' lig J·.,rdbund"E i fnrskel-
lige Egne af Landet vil være en nødven~ig Indsats fra darosk Side s'm
Bidrag til den semlede n"rdeurl"'\pæiskeVegetatinnsf'rskning.

Efter en Gmtale af den s~rlige Insektfauna peies der end-
videre paa den st0re, rent undervisnin~smxssige Betydning, Skr~n-
terne J-:,ar,idet de ru:nrneren Række Plante- ng J)yrearter, S"'lmher
i Landet enten kun fin~es paa disse L~[aliteter, eller S0m her n8ar
deres ypperste Vdviklinz, liCes0ID Dem0nstratinnen af de s~Tegne
Livsvilkaar, S0ID de bydeT Dyr og Pla~ter, har en betydelig pædag0~isk
Værdi.
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Af de anførte }r~1de finder ~evnet at ~rednir-gen bør fre~~es,
I")gat den bør I")mfattede nedenfor ur..derl I")g2 arJførte Aresler, S·,ffi

K~vnet har besig~i~et paa et Aas~edsmøde den 4.~aj 1948.
Pas nedennævnte 3jendomme i N0rdby By ~g Sngn:

a. Matr. Nr. 4lk og den n"lrd1ige Del af ·,Tatr.Nr. 4lg, sl")mligger
n"lrd f0r en Linie fra aet sydvestlige Rj2rne af 4l~ til det syd-

østli~e Hjørne af 41f, '3jer :Antl")n!,'!'lesssgrd,
b. Matr.Nr. 4lf tilhørende Jens Kjeldsen G0~~esen,
c. _ 54~ Laurits GI")~~esen, Hans Christian ~tiadsen ""g

Fru Julie Pilegaard Jørgensen,
laurits Uichael Kyæm~er,
af 41~, der ligGer ~~iddelbgrt syd herfl")r,
Arendt Gflmmesen,

d. l:atr.Nr. 54b
e. 53..§.

tilhørende
og den Del
tilhørende

læ,;;.:;esfølgende
S e r v i t u t

Areslerne s}:al h-="'J]ib~ei deres. nuv:srende Tilste.nd, df)g
ssale5es, at de maa dyrkes lar..dbrugs~zssigt paa sa~~e URade S0m
hi.dtil.

De mas ikke yderli~ere beplen~e3, ~en den nuv~re~de Be-
plantninc mas bevares f)g fornyes.

Der mac::.i:r~ke"lpf~res -13ygn i::ser, B')der, Skure, Bedehuse f)g
lieenende. Ejheller :laB der anbringes l,:astereller Regn, do~ b "'rtset
fra sa8j2n~e, SI")ID er nødve~dige e.~ Hensyn til løsgeeen5e ~reature.

Der msa ikke f'lretat;esAfc:ravnint; eller al,det, hV"lrved
Bakkernes Knnturer eller Sk!':B~lterYJeskan V':delæc.=es.

Almenheden har ~et til Færdsel - dlg ikke mej Auto~~bil
eller U0t0rcykler - ad den ~~r~vej, der pas ~Btri1rulsk'rtet er vist
fra llatr.Nr. 37 til Skellet 'TJelleml~&tr.l;r. 54c, "6 53b. Iøvri6t
har Almenheden ikk~ Ret til at f~rdes eller "~~01de si~ pra
hrep.lerne, d0g at Videnskabsm~nd ob stueerenee har ~~t til at
færdes p8a disse i StudieøjeTed e~7er ~æV~tts n~r~ere Bes~em~else.

~et tille~es Ejeren af ~atr.Rr. 54b et plante et Læb~lte
med 3 Rækker fra den pas 3je~d~~~er. være~de PlantninG ~il Skellet
ef ,.r~tr '11r 54c
~ ",iJ.~ • 1\. •

~et -:i11a5.esEjerer. af I{c.tT'.:~r.53a ·1)6 410 Et npf:z.reLand-
br..lEsbygninber eft E: r ~et;ninger og Ee liggenhed splan C ...~:l1~e!".dt af
~ævbet, 0~ ~il i F'lrl~Lgelse m0d Vest e.f den paa 538 vÆrende Bepl? ~-e nin3 G:t anl~c:;geet LEib.:31te f)g at anl:Egf:reet n .....det :SæbElte fra Pla::t-
ni~;en ID1d Syd vinkelret· paa Sydskellet.

tL
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Nævnet har efter He!1stilling af NaturfredninGsf"renin~en
0Vervejet at laje en Del af Beplantningerne fjerne, !':lenher .'''lpl;ive"
dette, da F"lrslaget her0m mcdte ~~~et stærk y; "Idstand h~s ~jerne, ~g da
dets GeL~eDf0relse vil medføre betydelise Erstat!1i05strav.

Paa Aas~edsmødat blev der af alle 3jer~e ~re~s!~ Ir'tester
~~j Fredni~gen, ikke f~rdi de hu~~e i Sinde at f'retage TI'gen r~d~ing
i de bestae~nJe F~rh01d, men f~rdi de m~dsatte sig, at der blev la:~
3aand pea deres Eje~d~l~e.

Der 8r ført indl;saende F "lrhand1i!1;er ~ed Ejerne ~~ de dem
4t tilk~~llende Erstatninger 0g f~r tres Vedk~n~ende er der 0pn28et en

f0rligs~æ2Ei6 Grdning.

•

I

Ved Fastsættelse af 3rstatnin6sbeløbene er dsr t9~et
Sensyn paa den ene Side til, at Are31erne maa opdyr~es s~m hidtil,
06 at Almenheden ikke faar Ret til at f~rdes eller ~ph01de sig paa
disse, paa ~en anden Side til, at 3jerne afskæres fra at u~nytte
2jendo~~ene ved yderligere Bepla~tning ·)c ved Udstykning til 3ebyggelse,

I sidstnÆvnte Henseende bem~rkes, at ier i de senere Aar
indtil Byg.=;est0ppet f'''lrS"1:n::lerhLlSehar fuLdet en ret -u..d::-;.;:;raktS0mme-rhus·
bebygselse Sted psa samsØ, .:nenat de her')m~landlede Are21er er lidet
egnede h~rtil dels paa Grund af Terrænets Karakter iels pab GrUnd af
Vans1(e1ighederne ved at fremskaffe T'rik;revand.

~er ~r opneaet Enighed ~m fø:gcnde Erstatninber:
Anton rJhes;aard (~atr. !\"r.4lk og 411!.)•.•••..••..•••...• 5;)() Kr.
.1aurits Gommesen, H3.ns Christian l\~B.dsenog
Fru Julie Pile6aard Jørgensen (Matr.Nr. 54a) •••..••.••• 2000 Kr.
Laurits l\jichee1 Kræ:nrner (I.latr.l\r.54b) .•· · ..:•.4()0 Kr.

Ejeren a-:'~~atr.l;r. 53a 06 41..Q.Arendt }~:n:::eScYl har
krBvet en Erstatning pea 1200 Kr., m~n da Eje~d0m~en er ueGnet
til UJstykning til S0mmerh~sbcbygGelse, ng da der S'ffi 'venf~r
anført er gj1rt Ejeren f0rskellige Indrømmelser, fastsTttes Er-
statningen til 500 hr.

Den Jens Kje1dssn G-om:J.esens "1mEjer af !.;atr.Nr. 41f til-
komLlende Erstatning fastsættes til 61)0 Kr., hv·"'lrvedb::.mÆrkss,
at Muligheden f~r Udstyknine til Sommerhusbebyggelse er v~se~t1ig
ri~6ere end f"r Nab0ejend'~~en Matr.Nr. 54ar

...
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2.
Paa åen Landsretssagfører Srik Petri tilhørende Eje~d~m

, Matr.Nr. 41a, 53b og 54c N~rdby By ~g S0gn, lægges følgende
S e r v i t u t.

Hele Arealet skal henligge i den nuv~rende Tilstand,
saaledes at det ikke maa ~pdyrkes eller beplantes ~d0ver
den nuværende Beplantning nl')rdf0r Vejen 0ver :Ylatr.~~r. 54c, dog maa
der ved det nedcnn~vnte Sommerhus plantes 2 a 3 Løvtr~er.

Af3ravning eller andet, hV0rved ~akkernes K~nturer eller
Skrænterne kan ødelægbes IDGa ikke finde Sted.

Kreaturgræsnine er tilladt.
Paa Arealet, der er bebygget med et Sl')m~erhusmed Udhus,

maa der ikke ~pføres yderligere Bygni~g~ 'derunder indbefattet Skure,
B~der, Lysthuse, Badehuse o.l. ejheller maa d~r anbringes HeGn ud-
~ver den Hecining, der er nødvendig af Hensyn til løsgaaende Krea-
turer, der er ta[et paa Græs. Det forbeh0ldes Ejeren at lade f')re-
tage en mindre Tilbygning til den nuv"frende, d,)g at Bygningerne
ikke mBa indeh01de ~ere end een Beb0elseslejlighed. Endvidere IDeR

der i Tilslutning til BY6ningcrne ~pføres en Garage. Hvis Ejeren
maatte ønske at indrette et Børnehjem eller llgne~de paa Matr.
Nr. 53b, er det tilladt at opføre de hertil nødvendige BY6ninger,
og s~~f emt der i disse ~aatte ønskes indlagt elektrisk lys eller
Telef,n, ffi88 de hertil nødvendige ~as~er anbringes pea de fredede
Arealer efter N~v~ets Anvisning.

F·)rinden de n:.BvYJ.teBye:;ni;-;.ger~ller Tilbygninger paabegyndes,
skal Bygningstegninger ng BeliggenhedsDl~n g')d~endes af N~vnet.

Al~enheden har Ret til at nph01de sig paa I')gbade fra den
ca. ?50 m lange Strandbred pas l;latr.Nr. ~cm:xX:rt.lu:1ilt. 4l.§.19 til
at færdes 0g "'phnIde sig i et ~Ælte paB det bab ved liggende Højde-
plateau under behørig He~syntaben til løsgeeende Kreaturer 0g
I~dheg~inger. Bæltet skal være 11')m brejt ~eG~et fra Skr~ntens Kant
lan gs h e1 e !.1at r .N r . 4l.§..

Adganeen til Stranden er ad den mellem :tatr.lJr. 41.§.
m~d N,rd og 41i 0g 41k m0d syd gaeende Parcel vej, S0m er afsat
paa K"Irtet. Denne Vej har 'F0rbindelse med Vejen over r~atr.Kr.
4lQ, 4l~ og 41~, ad hvilken Almenheden 0gsaa har F~rdselsret. Færds_
len fra ..St,r,a!l,denti.l .det ,venf0r ligc:s:endeBælte skel ske aå et "Skaar'
i Skr~nten.
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Almenheden ha,r endvidere Ret til Færdsel gaaende,
cyklend.e,og med Hestekøretøjer - Ed dan Markvej, S'1mE:rvist paa
K~rtet indtil Skellet mellem ~atr.Nr. 54c ng 53b, ~5 s~m i !~arken
f'rtsættes ,ver Matr.Nr. 53b til Stranden, ~en iøvrigt har Almen-
heden ikke Ret til at n_oh0lde sig eller f,erdes pas Arealet, d~g at
Videnskabsmænd ~B studerende har Ret hertil i Studieøjemed efter
Nævnets nxrmere Bestemmelse.

Der till~g6es ~jeren en ~rstatning p9a 8.000 Kr.
Landsretssagfører Petri har erkl~ret sig tilfreds med

denne Erstatning paa Betingelse af, at den øvrige Fredning gen~emføres
som 0ve~f0r anført~

Paataleretten f0r beG6e Servi tutter tilk'"lm--:err~aturfred-
ningsnævnet for H01bæk A~tsraadskreds f)gDf:n~arks Naturfrednings-
fnrening enten i F~rening eller hver for sig.

Det samlede 3rstatningsbeløb, 12.000 Kr. udredes med 2/3
af Statskassen ng 1/3 af H01bæk Amtsf,nd.

~ed Hensyn til den Ejeren af Matr.Xr. 54b, L.M.Kræmmer,
tillagte Erstatning har Finansministeriet paa Statskassens Vegne nedla~
Paastand 0m, at denne Srstatning eller den Lel af den, der ikke
k0~~er til Udbetaling :il f'rudpri~riteret G~ld, udbetales til
Fi~ans~inisteriet s~m ekstral)rdin~rt Afdrag paa et paa Eje':d~~':en
hvilende Gældssaneringslaan.

Det sem..llegælder med Hensyn til et paa A.1hesgaards 3~e!ld~m
Matr.Nr. 41a hvilend~ Staldhygiejne13an, st0rt til Rest 175 Kr.

De øvrige Erstatningsbeløb vil kunne udbe:ales til
Ejerne, da Panthaverne, der !'larværet indvarslet u:1der 38E:en, ik1-=.e
har nedlagt Paastande lledHensyn til disse.

J. Sørensen J.Buhr H~lm M.B.Jensen.
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OVEhFREDNINGSNÆ~JETS KENDELSESPhOTOKOL.-----------------------------~------~--
År 1957, den 24. juni, afsagde overfredningsnævnet p8 grundlag

af mundtlig og skriftlig votering følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 821/48 vedrørende fredning af Issehoved p8 Samsø.
Overfredningsnævnets den 8. januar 194Q afsuEte kendelse inde-

holder vedlørende bl. a. matr. nr. 4la af Nordby by og sogn en
bestemmelse om, at arealerne skal henligge i deres nuværende til-
stand, dog således at de m:!idyrkes landbrugsmæssigt på samffiem8de
som hidtil, og en bestemmelse om, at der ikke på arealerne må opføres
bygninge'I, boder, skure, badehus og lignende, eller anbringes ma.ster
ollE)!'hegn, dog bortset fra sådanne, som er nød vendige af f.lensyn
til løsgående kreaturer.

I skrivelse af 31. juli 1956 (3403-1/2026) har Søværnets 1:1y(:,-

ningsdistrikt ansøgt om tilladelse til at opføre en kystudkigshytte
på Issehovod. Det er oplyst, at hytten, hvoraf en tegning er vedlagt
~ndrabondet, og som tidligere har været opstillet på Issehoved, men
blev fjernet i 1946, nu ønskes opstillet på Telegrafbakken nordvest
for Moslet gård. Arealet, hvorpå udkigshytten skal anbringes, hører
under matr. nr. 41a af Nordby by og sogn.

Overfredningsnævnet mener at burde .tillade, at den omn::eldte
kystudkieshytte genopføres i overensstemmelse med ansøgningen.

Ove l'fredningsnævnets fornævn te kendel se vil derfor være ut ændre i
overonsstemmelse hermed.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 8. januar 1949 afsagte kendelSe

'\T,'dI'ørendefredning af Issehoved p:!iSamsø skal ikke være til hinner



~
II,-.

,

e
e

for, at Søværnets bygningsdistrikt opfører en kystudkigshytte
på det ovenfor nævnte areal.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

/".f1---~.>........ .........-;

'- Z(.;..::t. ....<:,.~--
j

F. Grage
overfredningsnævnets sekretær

..

2.
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OVERF-REDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
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År 1975, den 21. februar, afsagde overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. Ofn. 821/48 om fredning af arealer af 13sehoved på

Samsø.
Overfredningsnævnets kendelse skal - efter statens erhver-

velse af bl.a. ejendommen matr.nr. 54 ~, Nordby. - ikke være til
hinder for, at der på denne ejendom oprettes en parkeringsplads
på ca. 1.000 m2 samt i forbindelse hermed nogle mindre vigeplad-
ser - sidstnævnte betinget af, at de respektive ejere er indfor-
ståede hermed - i overensstemmelse med et af fredningsplanudvalget
for Århus amt den 3/2 1975 udarbejdet kort i målesto~ 1-10.000.

Udskriftens rigtighed

'"

bekræftes.

C)' ~/'_I f' J-(.L_--{ •I
ti

kh.
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RE~NR. o \ \ 58,,000

Overfredningsnævnets kendelse af 10/7 1980 (j.nr. 2370 og
2371/78) om fredning.

•
Kendelsen stadfæster med ændringer nævnskendelse af 31/3
1978 (nævn - 12/77) og ophæver denne helt samt ofn kendelse
af 8/1 1949 delvis.

e•
Dette betyder at Issehovedfredningen kun omfatter de stats-
ejede arealer - de øvrige indgår i anden fredning (Issehoved
Kragemosen) - Se REG.NR. 06626.000.

Ofn. Kendelse af 10/7 1980 - se ligeledes REG.NR. 06626.000

•
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k e n d e l s p s p r o t o k o l

ofor Fredningsnævnpt for Arhus amts sydltgr frpdningskrpds.

-0-0-0-0-0-

•
•

År 1978, den 31. marts, afsagde Frpdninesnævn~t for "!.l'hus

OO~t3 sydligp fredningskrpds
i

8.S. 12/1977 aneGt:"nde supplerendr: fredning

af matr. nr.p. 41 f, 54 ~,41 ~ ,
4·1 1s, Li-l l samt dpl. af )~l Et

I
• Nordby by og sogn, 8ams~ kornrnuD0,

KENDELSE,~
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Ved kendelse afsagt af Overfredningsnævnet den 8. januar 1949

e blev Issehoved på Sams~~, nemlig matr" nr.e del af 1.f-lg, 41 3,41 E,

41 f, 41 ~, 53 §, 53 ~, 54 §, 54 ~ og 54 2 fredet.

Kendelsen indeholder i det væsentlige bestenunelser om bpvaring

af den bestående tilstand, forbud mod beplantning, bebyggelse, mastp~

hegn og terrænændringer.

Kendelsen giver almenheden ret til færdsel ad vejen, der fra

matr. nr. 37 fører ud til Issehoved og slutter på matr. nr. 54 2 VAd

skp1lpt til matr. nr. 53 ~.

•
Endvidere giver kendelsen a1menhedAn ret til færdsel ad den vej,

dr)T i nordlig retning fØrer aVet' matr. nr. 4·1 e, 1.1·19: og 1./-1§: og slut-

ter på 41 a ved skellet til matr. nr. 53 ~, og ad vejpn, der fører fra

denne vej og ud til kysten syd for matr. nr. 41 e og ~·l h.
Ved skrivelse af 22. marts 1977 har Frr:?dningsplanudvalget for

]I.rhus amt nedlagt ('n supplerende fredningsp3 s te.nd ved!'ørende matr. nr.

41 f, 54 ~, 41 ~, 41 t, 41 ! samt del af 41 ~ Nordby by og sogn.

I planudvalgets redegøre1sp for baegrunden for den supplerende

fredningssags rejsning anførAs, at der er behov for, at der kan fore-

tages landskabspleje af udyrkede arealer, idAt st~;jrs tedelpn af areaL?t

Ar .s t;nrkt tilgroet med sel vsåe t fyr og gyvnl, og a t der pr behov for

Den øvrige del af de i 1949 fredpd(; arealC'r RI' siden prhverve t

af NiljØministpriet, hvo.rfor der ikke påSt8.S ~m"pplp.rendp fredning af

ci sse &realer, da s ta ten so~n e j er kan 1ad0 forel:age den ØnskAd e J.8.no.-

slcabsplej e.

Fredningsplanudvalgets påstand går i dAt væ~~ntltgp ud på, at
der gives adgang til en vis landskG.bspl\~jR, at der gJ.V03 adgang til at

oprAtt(~ en parkeringsplads på matr. nr. ~·1 § og pn vigeplads på sammp

mil tr. nr., samt a t der gives almpnheden adgang til gående og cyklr-:Y1d.e

e fcsrc.seJ. ad den over matr. nr. 54 :2: eksisterE"ndA marlcvpj til vp;::.dJr.:ystp11

Alle i frednjnGspåstanden omhandledp arealer ligger i landzoD~.



Bekendtgørelse om sagens rejsning pr af fredningsnævnet indryk-
tt ket i Statstidende og Kalundborg Folkeblad for den 31. marts 1977,

hvorhos de en..'kp.ltelodsejere har været indkaldt til et mØde den 28. a-

•
•

pril 1977 ved anbefalede skrivelser afsendt den 29. marts 1977. De re-
spektive panthavere har været tilvarslet til mØdet ved anbefalede slui-
velser, ligeledes afsendt den 29. marts 1977. Der har ikke været rrem-
sat krav fra panthavernes side.

l. Fredningsnævnets almindelige stillingtagen.

Fredningsrævnet finder, at der på grund af dp omhandlede ar8U-
lers store landskabelige værdi bør gives adgang til at foretage en vis
pleje af landskabet, og at der er behov for, at der oprettps en psrke-
ringsplads og vigeplads på matr. nr. 41 g, samt at der gives adgang for
gående færdsel ad den over matr. nr. 54 ~ fØrende markvej til kystpn.
Om fredningens territoriale afgrænsning henvises til vedhæftede kort.

2. De almindelige fr"edningsbestemmelser.

På udvrkede arealer af matr. nr.e 41 :f, 54 §:, l~l ~, 41 ~, 41·1
S3Jnt del af 41 ~ Nordby by og sogn kan fredningsmyndighederne uden ud-
gift for ejerne og efter forudgåend8 meddelelse lade splvsåniJ:'le,fjerne
samt efter aftale med ejerne lade foretage anden form for pleje, f.eks.

med henblik på at bevare en karakteristisk vegetation eller f.jerne udgå-
et hpvoksnj"ng. Areale"r på nævnte ma tr. nr. e, som henligger i vpdv8rpndp
græs eller andre formp~ for ovprdrpv, må ikke plØjos.

På matr. nr. 41 § Nordby skal der af fredningsmyndighederne kun-
ne anlægges en parkerin~splads på indtil 900 ~ som vist p& Vedhæftede
kort og en vigeplads med en længde på indtil 25 m 0E med en brpddp på
indtil 3 ro som ligelp.des vist på vedhæftede kort.

Ud over den færdselsret, der er sikret almenh0den vpd Overfr0d-
ningsnævnets kendelse af 8. januar 1949, gives der almenhRden l'pt...t.n,-

e l:.QI-'Dc1p færdsel ad den over ma.tr. nr. 54- a r->k.sjstc'1.'pI).demar}\"vojfl'c!e d(:>n
niJ;vnteparkeringsplads ae ud ttl drm vestlige kyst af Issr-::'hovpd,r,om

vist på vedhæftede kort.
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Foran anfØrte supplerende fredningsbestemmelser ændrer ikke ved
dp fredningsbestemmelser, der er pålagt ved Overfredningsnævnets ken-
delse af o. januar 1949, der altså fortsat er gældende.

Påtaleretten ifØlge nærværende supplerende fredningsbestemmelser
udØves af fredningsnævnet efter indhentet udtalelse hos Fredningsplan-
udvalget for Århus amt.

De enkelte ejendomme og fredningsnævnets bestemmelser vedrørende disse:

1. Orla Gylling Bertelspn, Ringvejen 13, Pillemark, 8791 Tranebjerg,
matr. nr. 4-1 f Nordby by og sogn af areal 3,33 ha.

For den pålagte fredning betales ingen erstatning.

2. Kamma Rosenkilde for så vidt angår 2/3 anpart og Ernst Gommesen for
så vidt angår 1/3 anpart, SØlyst nr. 7, 8795 Nordby,

matr. nr. 54 e Nordby by og sogn af areal 6,52 ha.
For den pålagte færdselsret ad 330 m eksisterende vej betales en

erstatning på 3.300 kr.

For adgangen til landskabspleje ydes ingen erstatning.

3. Grete Jørgsholm, Langebakken 11, 2960 Rungsted Kyst,
ma tr. nr. e ll·l e, 41 k, 41 l samt del af 41 a Nordby by og sogn af sam-

- - - - j

let areal 13,29 ha.
Der betales en erstatning på 1.500 kl....for anlæg af parkeringspla<

på ind til 900 m2 på ma tr. nr. 4-1 Q. og for vige spor på ind til 75 m2 på sam-
rae matr. nr.

For adgangen til landskabspleje betalp.s ingen erstatning.

-0-0-0-0-0-
Da der ikke skønnes at finde forringelse st(:·daf pan-t~haveresel-

ler servi tuthaveres retsstilling gennem den skt"'tf-)suppJ.erendA fredning,
vil erstatningerne i det hele være at udbetale til ejprnr>.

Kendelsen vil v:~re,at tinglyse som sefvi tutstiftpndl'"på de frededl

tt ejendomme med fortrin forud for pantegæld.
Er statningerne vil i medfør af lovbe]{p,nc1tgørelsp r.:r.520 af l.



·<"

oktober 1975 af lov om naturfredning § 33 være at udrede med t af
statskassen og t af Århus amtsfond.

Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, hvilket skal
sl{(!inden 4 uger fra den dag, da fredningsnævnets afgørplse er meddel t,
jfr. lovens § 24.

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

De i foranstående kendelse nævnte ejendomme fredes i overens-
stemmelse med det foran anførte og såledps som vist på vedhæftede kort.

Erstatningerne udgør fØlgende belØb:e l. Orla Gylling Bertelsen o kr.
2. Kamma Rosenkilde)• ) 3·300 "Ernst Gommesen )

3. Grete JØrgsholm 1·500 "
De tilkend te erstatninger, der i al t andrager 1+.800 kr., for-

rentes fra kendelsens dato og indtil belØbene kan hæves, med en årlig
rente, der er l % hØjere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte
diskonto, der er gældende på nævnte dato.

Gudrun Gravesen
(sign.)

Lizzie Heegaard Hansen
(sign. )

L. Thorup.
(sign.)

lIC.
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Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 den 20/09-9$

1\5<6 ,CO
Samsø Kommune
Langgade 1
8791 Tranebjerg

Vedr. j.nr. 87/95 - matr.nr. 36 a Nordby by, Nordby.

I skrivelse af 14. august 1995 har kommunen for Richard
Larsen, Snekkersten, ansøgt om tilladelse til ændret anven-
delse af driftsbygning/udvidelse af beboelsesareal indenfor
eksisterende bygningsrammer på ovennævnte ejendom beliggende
Issehoved 18, Samsø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
10. juli 1980 om fredning af arealer på Issehoved og omkring
Kragemosen på Samsø.

Efter fredningsbestemmelserne må der blandt andet ikke fore-
tageB ombygning af en eksisterende bygning, hvis der sker
ændring i bygningens ydre udformning.

Da der alene er tale om udskiftning/isætning af nye vinduer,
meddeler Fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte .• Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

CL.Dl 'S'r0l ~ III\2-00l.1 I
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 22/11-95

Sven Ustrup Christensen
Hartmannsvej 62
2920 Charlottenlund

Vedr. i.nr. 106/95 - matr.nr. 41 a Nordby by, Nordby.

I skrivelse af 9. oktober 1995 til Århus Amt har De ansøgt om tilladelse til at etablere
et nyt stykke vej over matr.nr. 41 a Nordby by, Nordby, som er omfattet af Overfred-
ningsnævnets afgørelse 10. juli 1980 om fredning af arealer på Issehoved og omkring

.~ Kragemosen på Samsø.

Der er tale om en mindre vejforlægning, hvor vejen gennem Deres ejendoms
læplantning/have og tæt omkring bygningerne ønskes forlagt vest og nord om læplant-
ningen, som vist på et fremsendt oversigtskort. Ejeren af matr.nr. 41 a, Silkeborg
Skovdistrikt, har erklæret sig indforstået med vejomlægningen.

Under hensyn til at der er tale om en mindre vejforlægning uden væsentlige terrænæn-
dringer , og da den nuværende vejføring er til væsentlig gene for ejendommen, medde-
ler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte, jfr. Overfredningsnævnets afgørelse §§ 8 og 11, idet det forudsættes, at be-
folkningens færdsel til fods og på cykel kan ske uhindret ad den nye vej.

KlageveUedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
detl

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-,
CLd~Jv) ~ l t1/ 2- -()() LI I

O;



telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- ,og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vIAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø.
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Skov- of:) I\,c!l~(::nyrelsen

~ 5 MAJ 1999
21/05-99

Silkeborg Statsskovdistrikt
Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

Vedr. j .nr. 29/1999 ~opførelse af toilet bygning på den offentlige parkeringsplads
på Issehoved, Samsø.

Den 15. april 1999 fremsendte Århus Amt en fra Statsskovdistriktet modtaget ansøg-
ning om tilladelse til opførelse af en toiletbygning på det offentlige parkerings- og op-
holdsareal på Issehoved, Samsø.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. januar 1949 vedrørende
fredning af Issehoved på Samsø.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 5. maj 1999.

Under besigtigelsen oplyste forstfuldmægtig Ole Juul Andersen at bygningen ønskes
placeret på den laveste del af parkeringspladsen, hvor der nu er placeret affaldsstativer
og en bom til stien til Issehoved. Bygningen, der er på ca. 7,5 x 5,5 meter, skal beklæ-
des med sort træ og have stråtag. Issehoved besøges årligt af op mod 200.000 perso-
ner.

Samsø Kommune har anført, at der med de mange besøgende på Issehoved længe har
manglet et toilet på stedet, hvorfor man tilsluttede sig projektet.

Danmarks Naturfredningsforening og Amtet har ligeledes tilsluttet sig projektet.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Efter det oplyste om baggrunden for ønsket om at opføre en toiletbygning på stedet fin-
der Nævnet, at opførelsen ikke er i strid med fredningens formål. Der meddeles i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byg-
ningen opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenheds-
plan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

., ===



Klageberettigede er:
Ansøgeren, Ko~unalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks •
Naturfredningsforenj.ng samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
:esse i afgørelsen.

En eventuel klage *~l indgives skriftligt til Fredpingsnævnet, som derpå vil sørge for
.sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen ~r udløbet-. Rettid.ig klage har opsættende
vi~kning for dyn påklagede afgørelse, med mindre klagemYndigh~den bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telsesloveJ;lS § 66, stk. l.

Med venlig hilsen

~ •
Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Q.nr. 8-70-5'1-8-741-12-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 ~benhavn ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø '
Dansk,Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11" 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå .
Erik Eriksen, 0stervangen 13, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, rranebjerg, ,8305 Samsø

•
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 18. september 2019

FN-MJØ-076-2019. Periodevis inddragelse af græsareal til parkering

Fredningsnævnet har den 20. juli 2019 fra Naturstyrelsen modtaget en ansøgning om i spidsbelastningsperi-
oder at kunne inddrage et græsareal til midlertidig parkeringsplads ved den store parkeringsplads i Nordby 
Bakker.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. januar 1949 om fredning af Issehoved.

Naturstyrelsen har oplyst i ansøgningen, at den eksisterende parkeringsplads er fyldt til bristepunktet i nogle 
uger af højsæsonen om sommeren (juli måned) og for at kunne sikre parkering under sikkerhedsmæssigt 
forsvarlige og for naturen mindst mulige belastende forhold, ønsker Naturstyrelsen at kunne åbne bommen 
til græsarealet, som grænser op til parkeringspladsen. Græsarealet er i forvejen et rekreativt areal, som ikke 
er en del af den store indhegning, hvor der afgræsses. Arealet henligger blot som kort græs og slås jævnligt i 
sæsonen. Det er derfor Naturstyrelsens opfattelse, at områdets biodiversitetsmæssige værdi ikke vil lide 
skade ved at tillade lejlighedsvis parkering på arealet. Landskabeligt vil der heller ikke blive tale om ændrin-
ger, da arealet ikke vil skulle pålægges grus, men blot agere lejlighedsvis parkeringsplads. 

Arealet er beliggende i habitatområde nr. 182. Det er Naturstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil påvirke 
arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Aarhus Kommune har udtalt, at kommunen er enig i Naturstyrelsens betragtninger i relation til Natura 2000-
området og dets udpegningsgrundlag. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. september 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Naturstyrelsen ved Søren Peter Kjeldahl, Samsø Kommune ved Sune Pedersen, Aarhus 
Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller og Søren 
Jørgensen. Søren Peter Kjeldahl redegjorde for projektet, herunder med flytning af en bom og opsætning af 
en kæde ved indkørslen til parkeringspladsen, så adgangen kan reguleres. Arealet skal erfaringsmæssigt bru-
ges som parkeringsplads fra midten af juni til midten af august. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive 
meddelt dispensation.   

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Issehoved betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til projektet, der med sin midlertidige karakter ikke har 
nogen betydning for fredningen og i øvrigt kan medvirke til en bedre offentlig adgang til området.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Naturstyrelsen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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