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Afskrift.

lustit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/49-20.
l ; J,.,.L 11 "

Hl 1. I J
Akt: Skab E nr. 21.

l (~ldta 'øl domm"kolllorel)
Mtr. nr., ejerlav, sogn:
d København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

3g, Skader by
og sogn • ·Købers } '., '

. bopæl:Kreditors, r:, , .

- I.

., -.
". (,. ~ '--

Gade og hus nr.:
(hvor sAd,ant finde!»

Aitmelderens navn og bopæl (kontor):
breQningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds.

D9gbog nr.1317 - 4/11 1950.
Stempel: __ kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Kristen Aborg, Skader pr. Randers,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~a af Skader by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Bn bræmme i afstand 50 m fra kirkegåtdsdigEH nord rl:r'6f,·Il!·itk~_
gården i digets længde. l" )ol ":IJ I" 1'1

: .

l~ L

, .,

- \... ~ • ... I J,

Fredningen har følgende omfang: , . J l f .' .. -' :.1 1-, •• _ .

Arealerne må iklce' bebygges' eller 'oeplantes med 'Wøje træer, midl~rti~igt' eller 'vedvlltende,..
• ligesom der heller iklre på a~ealeme må anbringes transformatorstationeF. telefoD-~og. telegrafma~t~r

'- - L " J .
o. lign., derpå ej opsættes. skure, udsalgssteder. isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande:-. ,-

Jeg forbeholder mig dog ret til evt.
mellem H.Kærsgaar<'is og min,-mark:,. /-

mod nord.

-. -
• .... • .: __.II .l. '.

at plante læbælte langs skellet
" l

fra kirkegård~diget og udefter'
\ -~ . ~.' .:. ......

Jensen & Kjel:lskov I AIS, Købcobuo.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenståenge fredningstilbud tinglyses pFrilin."e)enClbm'l:inatr:·
. ~) ..,j .... " II '~"'ld;.I~(I. ....: lj

af Skade r by, og sogn, dog uden' udgift foro mig, i.II./, JI, I I. '

• '1 I .1 ,1.10 I ,I uv .h: :"
Påtaleberettiget i henhold til ·forilDstående er fredningsnævnet for Rand~r, ~.mt.,Rg 1911l~.Y;:i.I.J

Skader-Halling menighedsråd .
hver for sig.

nr.

loU o

I I I~
, den

I l. f,
29/8 19 50 ,

•• ; j , "

: "IH tol:;1 tit . ..,L} .. ~
l' ol J

. \.L

•• 'J~ \' ,,'.J II ~i . l ".•ili7J1 ~

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\J L _ I •

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3a
fdk,2t

af Sk~d~Z;,. by,

alb., hvilket matr. nr.sogn, af hartkorn: 5 tdr. 3 skp. log

Fredningsnævnet for Randers amt, den 27 I 10
Riis.

19 50 .

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en del afSØnderhald herred, den 4' novbr.1950. ~.11." .110.,.1 1,1., , .. ,11:1., r
L;Y;!\l~~ Tingp'og~~d.~kaqer Bl. . ..Ak~:Ylflfb.B;,IUj.~~. dl' '1 I I t.Anm: På ejd.'hæfter afiægt til Ingv.S.Aborg·ai arlig væ~dt'500 kr.

'. Matr.pr.3a er .s.l\yldsatf0li qarii.k.,5 t4~!.3r,l:Il1P.I ,p, .f.4.:jc",,2* a.t,p.
og udgør i forening med 61 SIDst. et landbrug. '

l " Ic. .1.. I I ',I Knud lLjlllrhGlm."I J'('l' l' l,lll,b \1)1" )

-:- -:- -:-

..) .. - ..: • .' .: 'j ~ t • f-o 1:1 _' -!...._ .... ! J

l. ,I

,
I ..

I, .
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~.) "" .'Afskr Ht.

Justit~ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Handers amt. F.so5/1949-20.
J "

Akt: Skab E nr. 615.
l. J L' • (.ld.hldf1,' GI dommørkonloret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 240 Skader by
d København kvarter)

eJler (i de sønderjydske lands. Og . S Ogn.
dele) bd. og bl. i ting-

-bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

I.. J.Købers' } b '1. opæ:_Kredltors I:

11·1 " /·1

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

.Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Handers amt.
ved dommer ~og. Mariager.

Dagbog nr .1C3B2 5/12 1953.
Stempel: kr. -- øre.Stempelfri •

Fredningstilbud

Undertegnede fhv. gårdejer Mikael Jensen. Skader pr. Voldum.

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 240 af Skader by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

Hele lodden. ' l j ~ • t' I l ~ , • I l... J I.

• d ~ .

Fredningen har 'følgende ~mfang:
( l ~ ~'. l : ~ ~:" R l " __

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med' høje træer, midlertidigt eller vedvarende,
l ._ , •• , • _, •_ .'.

ligesom der heller ikke på a~eale!J1e_må anbringes transCormatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skurE!, udsalgssteder, isbodE!r,. vogne til beboel.s!l_.eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. . ~ J .!... l'
I

Jeg forbeholder mig dog ret til a t bi beholde det be stående hus. at
ombygge dette og evt. erstat~~{~etr~ed et andet hu~.,- Forinden
ombygning eller nybygning skal fr~dni\n€;snævnets 'råd indhentes.

JetlSen &: Kleldskov, A/S, Københlvn.
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• l l. l,' . , ~ "' .. , . ! .: I •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på",.niin, :ejenabm ,:'matr.
\ I. j ...,1;"",lr'JIlI ,: u

nr. 240 af Skader by, ,og sogn: dog udenUudgift for mig, 1,,,,,,, ,~I • "

. ", I . .•. l I I l Ij{) .I,d I

Påtaleberettiget i henhold Itil ·foranstående er fredningsnævnet for Rander~ flmt ,~dn~H)j,g-
hedsrådet ·og provstiudvalget. ".'"

hver fbr sIg.

, ' Skad!3f..I.' den 3 /12 19 53 •.
Mighael Jensen.

J
II' '0 r l

v,

• .J. J ~ J

I ) ! l i' i II iI .~.'! ! i j i I g: r I" i
r ,

ll~ , E l! io. t ll' ll.l II L, I j Iii 1.)!J' J III

,.jl

'J'·.dl.l. ')'.J 'U.ol .. J l J!w.u/'l,
Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 24c 'af Skader by,

og sogn, at:ll'ulttIWfKXXX.{X.xuir; XXXXX~1CXXXXXfin~;X:XXXX~,xlMlIetxm~i<;~.X I

KiDdti»~ XlHedx: xwkx roxxxx X X xxx X xXtxlx:JWdØIXxetxIllIXdb.xug.,c.JDe.tcXDeIl:edø:)UOO1cJml~fX

tfåcx&diagtex:Imr~~ 1bX'~Kl:\J:( 19lmfUiNxbeHQ&XbtJNM~ ~.x1W!iK

Fredningsnævnet for Randers amt, d,)n 4/ 12 1953.

.b' O g.
Indført i dagbogen for retskreds nr.60, 0ster1isbjerg

• l, ~ l I I •. l l J I

af Sønderhald herred, den 5'decbr.1953. .
L~~t.' Ti~b6~l~ ":i3~'. Skader bIo '.Å~t·: $kabJ B ·rir.~615~

" I • '. • .' '. ol Knud Kjærh'Olm~'; ,,j,,

og e~ del
!Id Il ) ~ 1

'lill l t. t I t

I . .,d _: 1.. - :.... . ,; ~i.. 1_:_,,1 "Ill"'i' l' l~ll;l) .j\:~lt \)
_ IjJ

Afskriftens rigtighed bekræftes.Q" : 'oI,.,,( •.. ,)J iJJd,;"A .. n~l! IJ i'J.L,A:

• J .

.. I.L ~lil. .. _: 'I. L

I
! .

( I



I
el

D

Afskrift.
J,us~itsminist~riets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. ~vedr. fast ejendom). I _

5/49-20.

5a Skader by . o

og sogn.
Akt:Skab A nr. 159.

(udfyld,'s af donrmtrkonlorøt)

f

I
\
I
I

I
~
l

.!

8estllling.
rormullr

Mtr. nr-, ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor &idønt findes)

Anmelderens nav~ og bopæl (ko'nlor):
l!'redningsnævnet·fo!I'·Randers amtsråds·
kreds.

Dagbog nr.1030 16/9~1950. Stempel; kr. -- øre.

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnæv~.

År 1949 den 8. marts blev fredningsnævnet for Randers amt sat
ved nedennævnte kirke og administreret af dommerfuldmægtig
N.Topsøe-Jensen, Hbeltoft, i formandens fravær.

Der foretoges:
F.S.5 - 1949 nr.20: "Skader kirke" •..................................... ...............................

Gårdejer Kærsgaarn tilbyder som ejer af matr.nr.5~ Skader by
og sogn med bindende virkning for sig og efterfølgende ejere af
nævnte matr.nr. at lade frede en bræmme på 50 m af 5~ regnet fra
kirkegårdsdiget mod vest i kirkegårdens bredde. ]'redningen går ud
på, at arealet ingensinde må bebygges eller beplantes midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet må opføres trans-
i'ormatorsta'Lioner, telefon- eller telegrafpæle , derpå anbringes
skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Randers amt.
Der tages dog forbehold om at anlægge en frugthave på 5~
Gårdejer Kærsgaard giver herved kirken forkøbsret på den ham

tilhØrende jordlod {matr.nr. 24h), således at han, såfremt han Ønskel
at sælge grunden, først skal spørge kirken, om den vil købe grur~en,
og først, såfremt kirken ikke ønsker at købe, sælger den til anden
side.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Randers amt og
Skader menighedsråd hver for sig.

Ho Kærsga ard.
Fredningsnævnet modtager gårdejer Kærsgårds tilbud med tak og

besluttede at lade fredningstilbudet lyse som servitut på matr.nr.
5a Skader by og sogn.

Mødet hævet.
J.Exner. Johs.Asmund.N.Topsøe-Jensen, fm.

...................................................................
,lensen .. KJe!dstov, AIS, København



I henhold til ovenstående bedes nærværende lyst på matr.
nr. 5a, Skader by og sogno

Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, den 16/9 1950. '.
p~n.v.!J.

N. Top øe-Jensa1
fIn.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.60, Østerlisbjerg og en
del af"Sønderhald herred, den l6'sept.1950.
Lyst. Tingbog: BdoSkader bl. akt:Skab A nr.159.
Anm: På matr.nr.5a Skader hæfter 26.500 kr. til Sparekassen for

Randers by og omegn.'-
Knud Kjærholm.

-:- -:- -:-
Extrakt-afskriftens rigtighed bekræftes.

iredning~llmvnet /;}1'

~III""', /laud,,> Amt. ~955

l;
..

I

I I ,~ ,

- • • ~ • • • • • • • .. •• ......,.."............................ Ol • "
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v ,
, , " " .. ,. .



Bestilling •.
formular

D ,'en ... lt Kleld.t •• , AIS, Kobenh.vn

Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (v~dr. fast ejendom). l ,

.fredningsnævn~t for ,Randers amt ...F.S.5/1949-20.
Akt: Skab B nr. 578.

(ødfyldts al domme,kontoret)
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 24b Skader by
li København ~varter) ~ s~ .

eller (i de sønderjydske lands . ~ gn •
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. ·nr., ejerlav,

sogn.

KøberS} ~.
KreditOl:s bo~æl: .~

Gade og hus nr.:
(hvor "daDt tindes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
]redningsnævnet for Randers amt.

Dagbog nr.1883 - 5/12 1953.
Stempel: -- kro -- øre.

Stempelfri.

B x t r a k t - u d s k r i f t
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts f~edningsnævn.

År 1949 den 8'marts blev f~edningsnævnet for Randers amt sat
"ved nedennævnte kirke og administreret af dommerfuldmægtig

N.TopsØe-Jensen, Bbeltoft, i formandens fravær.
Ler foretoges ;

Jo'. S. 5 - 1949 nr. 20; IISkader kirke II.· .
Gårdejer Kærsgaard tilbyder som ejer af matr.nr.5~ Skader by

og sogn ræ d binuende virkning for sig og efterfølgende ejere af ••••
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gårdejer Kærsgdurd giver herved kirken forkøbsret på den ham

tilhørende jordlod (matr.nr.24b), således at han, såfremt han Ønsker
at sælge grunden, først skal spørge kirken, om den vil kØbe grunden,
og først, såfremt kirken ikke Ønsker at kØbe, sælger den til anden
side.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet for Ra.nders amt og
Skader menighedsråd hver for sig.

H.Kærsgaard.· " .
MØde t hæve t.

N. Topsøe-Jens en. J .Exner.
fm. J ohs.Asmund.

· '" '" .
Extrakt-udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 4'decbr.1953.
F o g.

Begæres tinglyst med hensyn til den i foranstående extrakt-



,

!
I

Ie,

uuskrift ommeldte forkøbsret for Skader kirke til matr.nr.
24b Skader by og sogn.

, F~~qn!ng~~vn~t for Banders amt, den 4'decbrol953.
F o g.

Indført i dagbogen for retskreds nr.60, Ø~terlisbjerg og en
del af SØnderhald herred, den 5'decti~l953.
~yst. ~ingbog: Bd.Skader Bl. Akt.Skab B nro578.

Knud Kjærholm.
-:- -:- -:-

Afskrifter~ ri~tighed bekræftes.
Fi'edlliil!~"!l'f" ild. ror -7: SEP. 1955

R""". ,1",1.<

\ \ l
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mlr. nr., ejerlav, sogll:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydsk"e lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(lUlfyldes af dommerk<>nlo,et)

BestIlllogo·
lormallr

Købers }
Kreditors bopæl: Skader

Gade og hus nr.:
(hvor sJWlrll fiades)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

H1.JI~423/S·t 1andsT~ t::>S,tgJ>1rer Th, Pe tersen,
Hornslet.

'Stempel: • 8 'kr. 00 øre.

S k ((I ,d e •
Ullcl'Jr::>kruvnc ::(l1',l ;,j"lr !lans 1~,~r:3IS'1~'rdaf Sl<ader skøder og on-

delig oVdrdrj,'~er h8 ('vdd til ~",~:/-Slsader-lIalling .sognes m~niG'heds-
r~ld dtm IliG tilh"Jrense nbcJ1'l'ftede pr1.I,'cel matr.n'r.:?4 b Skr~der bJ'

ot'~ so(~n flf hartkorn l nlbllm. Porcellel'! har efter en i 1951 fo1'e-
ta,;e t skelforfln6ring et areal indhold på 431 m2

._
l

Parcellen er ,.ll.lerede ov~rt't~,.~t aJ; loe~igltedsri1det, dElr kw

1Je till t d,en, i~ftal te købesum 1200. kr~slcr,il/e,r to~v hundrede kroner.,-
P'Lrt-::rne ()rklmrJr på tro og love.,dels nt ,pureellens V'j)rdi ikl-:e
OV(H:;ti,~er k~)l>,~sl1illli1en,ol;d~lfl at der pli samme ikke findes skovel·

ler f.cedsskovp"] igL ig ']lmd.-
P& rareellen l~e"es f01G~nde frednings~ervitut;

" IJO'dden , dur stedse \s-lG:l.lWlre anlagt og beplantet med hen-
blik Ild forsk(;HHlelse af 'Hil; 1l11}Sv8jen til oe; om:"Sivelserne ved 8ka-

delr Kirke,IJlå ·ikl\8 be-byg ;es eller be,?lantes med høje træer, midll)r-
ti<lif~t eller vedvarende,ligesom der ikke pl't arealet må anbringes
tr, nsformator:=;tationcr, trelefon-oG tele!~rå:fmaster o.L.',deIl'på ej op
s,,,ttes skure, ul1salg.3steder, isboder, vOGne til beboelse ellen opbe-

(Nl.<UL-") I

va,rill:S .J,f rl~dskabe.r ellerl./lk;1nJ!edsforstyrende wmstande. PåtnLc-
berethcet er !'rednin,;snitJvnet for Randers all1t,kilrlH~mirHstlH'iet
or; provsti.u lval{~Gt"hv~r for ai~~1I

Den P,"l p:(rr;ellen den 5/12 1953 lyste 'forkøbsret for 'kirken
lcvi·ttores s'lrntidig til udo:Gll~t;tclse af tinGbogen~

Olnk(\stninGf~rneo ved o1J'el'dr'"t~~elsen deles ligeligt mellem
~1 .

Til belme L'tclse ~
Skadcr;den 100uni 1954Jw

Som sLnlt:er:
.'

Som køber:
Søby-Skader-Halline sOGnes menighec

V.Lomholdt Thomsen,N. Møller, ASGer
Kring.

råd

Jensen & Kjeldskov, AIS) Købenblvn.
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Undcrskrevne attestercr,at foransts,:mde underskrifter er '('Eta,
at datel'inGen -31' riS-tiC,Oi; at underskriv.;rne er wyndige;
E. Alexunder3en. Kro Aborg

,-;dr~'
Skader;'Skuder

i
': -
I

Tdo t fr,:dl1 ingsnn)vne t for R"nders W'lt lrIodtager oG godkender
fornnst,O'ande fredllinc,bec;tellrnes det,3.t Bervituten skal lys~s pfl

Iilatr.nro:!1 b Slwller b~r o~ so~'n !lIed fortt'in :for elvte tidl i[;ere hBf-
t\~lser lL'c. u.}3skrift for rC)t:3V(,~sen1~3(j;-20l"

Jif"ednin{Ssn;vnet _for Hand,Hs dmt,den 14.juni 1951f
F06~ / A.K~ ,

5 13 1055. kp.
DG t til t l'll' :es, a t den i foran::; tående ::;lcøde indehold te fredninGs-

deklaratirm tin,:;lyses som servitutstiItr:lnde pli matronr.24 b,Skader
by OG so{;n, dog med fl.-)l -;ende forbe-llold:

S'l1'f:l1Ge det 11:3.:..;' '~dellde :,renl adlllinistreres af de ldrlteli';e
rnynd i !,:-lleder, trref.fl)r 'l~ j rlcelOtn ~:3 teriet dOfj uanset nerv"arende dekla-
rat ion af(~'ør(~l'se mau hensyn til eventuel opførelse af bygninc;cr p;'l
f:1.rcalet for's'l viJt dis,3D skal t-jene ~ kirkeliGe forlIlIll.

De1-;:lar:rt-ionen b6rtfalder i de t omfang, hvori arealet sene:se
m;t.tte~ blive inddrat3'8t (lnU8r kirke[~ården~ .'

Kirkeministeriet,den'17.au~ust 19~4 p.m.v~
;.rne Truclsen fm. e b

Fr(~dnj n :,-sl11fwnet godkender de,n af lcir:kemin~s terie t ønskede
t ilf0 j e l:fic ti l fo r _,noml1andl'3de l' rfldni ngs be s tert1ra~lser ~ '.
Freunin:-ssn:evne t 101' Hanuerfl umt.I$/9 1951 Fog~

l!'oralllMvnte ejendom er und,~r Ib nr.143 pr. ll.lq 1950
vurderet til ejenclom:)sl~yld 500 ler llc1ruf grundværdi
500 kr., fradrag for forb3dring,~r kr.O

t· • ~

ufJ"i.ft.::;rJl1(;tig grun(lG tigl1i niS c.: ll(~nllold til § 7 ,i 10vI af
27/5, 1950 om c:;runci:3tignin,;sskyld nd:{0r kr.' O~
Bjendolilmcn ,dp.t hverken udgør en landejendom elle!" om~,
fatLer nocon del af en s~da~,er ikke i matriklen,
noterc>t, som ~del af en samlet e,iendom. Konto ,4331.

RAND,ms .l.HTSTUB', den 9 september: 1954.
E. Jiack. fuldm~

Indført i dat;bor;'e.n for r,;)t:~kr,~ds nr.60, 0sterl.isbjerc- 0['; en
del af S~JlJld8rhc\ld herre.d den 8.okLober 1954.Lyst~ TinGboe Dd. Skader'
AlctoSka~nr. 570. JJyst tilliG'e'~ SOrn servitl.ltst,i:fendie. Aflyst fsv.ang.
dok. om for,købsret.

• t

Knud Kj:t3rholm / Th.
RigtiG Gcn1)urt:
ThoPetersen.

. . Mq~,U 1r~/LdIa
;;1i,L",'i""llItt fll:/~7IsEP.~5~- --l'"
ianiers Amt. ,~

7;;~
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$kader 8y m.m..
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.5'J'rlå't>rhg!d. flerred-.

f(qntier-s v1mc.
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.' FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

15. august 1995

Rosenholm Kommune

Bygge-plan- og miljøafdelingen

8543 Hornslet

Vedr. j.nr. 49/95 - matr.nr. 5 a Skader by, Skader.

I skrivelse af 11. maj 1995 har kommunen for Søby- Skader- Halling Menighedsråd søgt

om tilladelse til opførelse af en cirka 70 m2 stor redskabs- og kontorbygning på et areal af

matr.nr. 5 a Skader by, Skader, beliggende vest for Skader Kirke.

Arealet er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen af 16. september 1950.

Under hensyn til at den ansøgte bebyggelse er nødvendig for at opfylde myndighedernes

krav for kirkegårdspersonale - og da placering og materialevalg ikke vil genere indsynet til

kirken - tillader Fredningsnævnet imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, det

påtænkte byggeri på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte

tegning med beliggenhedsplan.

Klageveiledning.

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

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeIse til Naturklagenævnet.

CLd 5 ru )9.. 1/ /rl Q - O eJO I
/'),2
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø (8-70-51-8-733-1-95), 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 Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Helle Rasmussen, Alpedalen 12, 8543

Hornslet

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst. Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4. 8653 Them.

Søren Berg Knudsen, Tingvej 52, 8543 Hornslet.

Søby-Skader-Halling menighedsråd vllb Møller Jensen, Solhøjvej 10, Halling, 8543

Hornslet.

Kirkeværge Anker Lassen, Toftagervej 12, skader, 8543 Hornslet.

" -
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