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Bestl1l1agl~
rormalar

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

.Eredningsnævnet for Randers amt. F.s.12/48-6.

Akt: Skab C nr. 417.
(udfyldes øl domm"konloret)

la,ld llimsø
by og sogn.

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

.J Købers }. " .
Kreditors bopæl: -~-

- I

Gada og hus nr.:
(hvor sAdont f!nde!')

Anmelderøns navn og bopæl (kontor):
~redningsnævnet. for Ramlers, amtsrå~~
kreds.

u u2342 - 5/1 1951.

II~r
I

I
I

I
I

Stempel: kr. øre.

c· FredningsLilbud . -,

Undertegnede menighedsråd
af HimsØtilbyder herved som ejer af matr. nr. la ,ld by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

l) Det areal af l§:.,der strækker sig fra lf! 300 m. mod syd ad
• t: ~.

vejen i lf!'s bredde.
2) Hele lf!. .)

. ,
l

t

Fredningen har følgende omfang: ,~ ,

, ,
~. ~ul~~:..u

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertiØigt ~lle~~~edv.!l~el,l4e!

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, te~~fon- o~ .,tel~grafm~ster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
• • -" "l.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. • I

~~~:llmf:JmSf~~xtlIx
Sålænge det pågældende areal - det være sig landbrugsjord"

have, gårdsplads o.lign. - administreres af de ki~kelige myndig-
heder, træffer kirkeministeriet efter s~råd med fredningsnævnet
afgørelsen om nyplacering af bygninger m.v., hvorimod afgørelsen
angående bygge plan og byggemåde afg~res ..af kirkem~nisteriet.

. ..,,!I!I ,,/,),...\,. . . '
,J 0\.1 • I ••

.. • I l ~i
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom 'matr.

nr. ld, la af Himsø by, og sogn, dog uden (udgiftfor mig.'
I d , ..... '

Påtaleberettigeti henhold'til foranstående er fredningsnævnetfor Randers amt og~enl.!5-

hedsråde-t hver for sig.

Rimsø , den 15/ 12 1950.

H.Mogensen.

Kristian Mols.
Vilh.Nielsen~ ~li,KrisLiansen. Holger Pedersen.

Anton Henrikseh. O.Møller Pe.d,rrs,er:' '"

Undertegnede menighedsråd for KasLbjerg sogn tiltræder

foranstående deklaration for så vidt angår fredningen af en del

af matr.nr. la af Himsø by og sogn •

Kastbjerg d.2.12.1952.

Jacob Mikkelsen. I ',A.l:mdersen. fetrea Laursen.
Elna Jensen. J ,i,· II l~tnur·g~~neid~r. M.Buus Jensen.

, - L)

, I

Idet fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
\oy,bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.l,!!, 1& ' .

og

af Rimsø c

I l _
sogn,Ji\Jcli~xxxxxmxxxxxs-kpxx.xxxxtilk.xxxxx~~HIlI:eC~oc~j(,x,

~~~~x~~~~xxxxxxxxxxX~~~~A~~x~~~~~~~~~x
P'åXVå1~~~ UJU<iltil:lX~:g\ltl<'Pm.lbe~iG«iiID{!!OCpUX~

Fredningsna:vnelfor Randers amt, den 20 112 19 )0
Riis.

Indført i dagbogen for retskreds nr.57,
den 5' jan.1951.
Lyst. Tingbog: Akt,skab C
Anmærkning: ,Ejendommen er

117a

Grenaa købstad m.v.

nr. 417.
behæftet med servitutter.

RUs.
BD. J.Nr.2 G 1606

Nærv~rende, fredningsdeklaration tiltrædes.
, "Kirkeministeriet J_ 'den io. januar 1953~ '

P.M.v.
E.b •

.l:!;inar Løwe,
fm.

I. • J\.

, . ,\

I,
, "

'\'

~\\?' ': ". -:-
c " ... AfskrJftens

-:- -:-
rigtighed ~ek~~fte~~

- .J , .. j

.' . '" -
Jrednin; ..a~æ\rnt\t fOf

Rall.ders Amt.
-1 :SEP.'955r;;

,I,

_ ..".
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Bestilling.·
Formalar
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Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
~redningsnævnet for Randers amt. F.s.12/48-6.

~.. -
Akt: Skab C 111'.417.

(udh'dls af dommerlwntord)
,.,tr. nr., ejerlav, 80gn: la Himsø by

(i København kvarter)
eller (i de sønderJydske lands- og sogn.
dele) bd. og bl. i ting-

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

,) KøberS} .
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sldant ~ndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
~redningsnævnet for Randers a~mt

-"ved dommer· Fog, Mariager. ."Stempelfri.
382 - 5/3 1953. Stemp~l; kr~ øre.

. .

Fredningstilbud

Undertegnede RimsØ og Kas tbjerg menighedsråd
'Ib d h d . f t la af Rimsø b ogti y er erve som eJer a ma r. nr. y, sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet 1J6~Ø6:1fsUIÆJiif; omfatter den lod af matr.nr. la Rimsø, som
er beliggende øst for Rimsø-Emmelev-vejen.

Fredningen ~ar' følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges 'eller beplantes med høje træer, midle"rtidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes -transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
,

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgsstIlder, isboder, vogne til beboelse eller op\Jevaring af red-
..' . l \ • . 'V

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. •
• - • , \,. L - I... • t '- 1_ _ • u

~~Jf~NioJtIiUi.~.lhSgC;ra(:ltR Arealet, som agtes afhalndet.til R~sø-
Kastbjerg kommune t~l udvid~ls~ af skolekomplekset, må dog
bebygges med dette formå~ ~or øje, dog således, ~t fredningsnævnet
for RaThlersamt får medindflydelse med;hensyn til bygningernesplacering og udseende.

JJef0"J')".' l ..... ·, ,.~... ~,1.J(,. \ •.

Jensen & KJeld&tov, A:S, København.



, "

For fredningen kræva:xjDØ(ingen erstatning. Menighedsrådet

• \ ., ~~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på' min' ejendom:, matr:
• dl

nr. la af Himsø by, og sogn, dog uden udgift for mig. L ' , ,

':.' " ~ ',~ '.
Påtaleberettiget i henhold: til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt,. menl.g-

hedsrådet og provstiudvalget '.' ~
. hver for sig.

HimsØ • den 16 112 19 52 .
'. .' ·.1 ..

Sognepræsten att~sterer; åt S8J1ltlige medlemrner har under-
skrevet •.

Vilho Niels eno

Sognepræst, RimsØ pr. Torr~ed.
Elna Jensen. H.Mogensen. A~Heuriksen. Arthur Schneider.
Bli Kristiansen. H.Pedersen. Jacob Mikkelsen. Kristian Mols.
Otto lViøller Pedersen. Petrea Laursen. Vilhelm Nielsen.
Anders Andersen. M.Buus Jensen.

i .i j I 1(1.l ' "J',. l !, . l I

I,

, I

I I ,

) I l ~: l ., I

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender fo'!nstående fredningstilbud.

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la af Rimsø by,

og sogn, ~~~~XXXXXttOCxXXXX~~xxxxx~XXXXX~~K~xmx

Jl:XflI\~~c1.l400iJ(JX:.l4JD{xxxxxxxxxxmlll:.xadgmx:xl1X: JandIm:lg.X1X.etxt&:iXbrålllC:mm1J<SIfSCiro:Ime3DQ:x

lp'åX\l'Cj41Kgt«:!l')Jlt,x:~\!lIXdt:}(iM.x:gcK~1X:»ocOOgc h~~~}{x

Fredningsn,evnd for Randers amt, den 4 J '3 19 53 .
:B' O g.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses som
servi tut sti ftencle på matr. ur •l§:. af Rimsø by og sogn. ".. I

Kirkeministeriet, den 20. februar 1953.
l J P.M.v.' l,

E. b. "
Binar .Løwe, fm...

fo±- retskreds nr. 57, -'Gr'enaa kØDstad' m.v~

I"

I' I

Indført i dagbogen
den 5'marts 1953.
Lyst. Tingbog, akt:Skab C
Anmærkning:.Bjendommenver

.)

lo J

~,
l It.

nr. 417 •
behæ~tet med servi tutter.1

Vestergaard •
-t-

t .j:'

"': .:. )1

..... :- : -:-
Afskriftens rigtighed~bekræftes.

Fredning~ævnet for
Ra1\tlt\r~ Amt.

"

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

 

Den 28. april 2022 

 

FN-MJØ-042-2022. Shelter og bord-bænkesæt ved Rimsø Kirke 

Fredningsnævnet modtog den 3. april 2022 Norddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opsætte 
en shelter og et bord-bænkesæt ved Rimsø Kirke på matr.nr. 53 Rimsø By, Rimsø, Toresvej 2, 8500 Grenaa. 
Ejendommen ejes af Rimsø-Kastbjerg Menighedsråd.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 4. marts 1953 til sikring af Rimsø Kirkes frie omgi-
velser. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer midlertidigt eller vedvarende, ligesom der 
heller ikke må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, derpå ej opsættes 
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyr-
rende genstande. 

Norddjurs Kommune har oplyst, at en arbejdsgruppe under Fornæs Pastorat arbejder på at etablere en 80 km 
lang permanent pilgrimsrute, som forbinder alle kirker og flere historiske lokationer i pastoratet. Ruten vil 
være interessant både for borgere i Norddjurs og for gæster udefra. Arbejdsgruppen er frivillig og består af 
medlemmer fra Rimsø-Kastbjerg menighedsråd, Thorsø-høje menighedsråd og Gjerrild-Hemmed menigheds-
råd. Desuden er der andre interesserede lokale borgere med i projektet. Derudover deltager Museum Østjyl-
land i samarbejdet. Langs ruten skal der være mulighed for overnatning i shelters på udvalgte steder. Pilgrims-
ruten, der er fuldt finansieret af fondsmidler, forventes indviet i sommeren 2022. Arbejdsgruppen ønsker at 
opstille en shelter og et bord-bænkesæt nordøst for kirken i ”Tores Have”, som ligger afskåret fra kirkens 
nærmeste omgivelser af den offentlige vej Toresvej. Tores Have har karakter af en gammel have med træer, 
buske og græsplæne. Rimsø-Kastbjerg Menighedsråd har givet samtykke til projektet. Shelteren og bordbæn-
kesæt opføres i råt lærketræ og placeres på et fundament af marksten. På grund af skærmende beplantning i 
Tores Have og den opdelende Toresvej vil der ikke være visuel sammenhæng mellem kirke/kirkegård og det 
ønskede inventar. Det placeres i retning væk fra kirken og Toresvej så tæt på det østlige skel som muligt. 
Shelteren bliver på højst to meter og bord-bænkesættet på ca. 1 meter.  

Shelteren er illustreret på følgende måde: 

 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Placeringen er illustreret med rød stjerne på følgende luftfoto: 

 

Norddjurs Kommune har videre oplyst, at projektområdet er ca. 5,6 km fra nærmeste Natura 2000-område. 
Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af de arter, som 
området er udpeget for at beskytte, eller bilag IV-arter. 

Kgl. Bygningsinspektør Mette Viuf Larsen har den 25. april 2022 udtalt, at hun principielt ikke har indvendinger 
mod projektet, da der er tale om forholdsvis reversible indgreb, der placeres bag skærmende beplantning i 
forhold til Rimsø Kirke. Trods minimal synlighed kan støj i forbindelse med brugen virke forstyrrende for det 
rolige miljø på kirkegården. Det kan derfor anbefales, at besøgende gøres opmærksom på, at opholdet bør 
foregå med hensyntagen til ibefindende miljø. Med denne bemærkning anbefales en dispensation.  

Aarhus Stift har den 27. april 2022 tilsluttet sig udtalelsen fra Den. Kgl. Bygningsinspektør og anbefalet, at 
menighedsrådet tænker aspektet om det rolige miljø ind i det videre arbejde med projektet.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Rimsø Kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 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 an-
søgte 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. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der med sin udformning og placering ikke har nogen 
betydning for indsigten til og udsigten fra kirken og oplevelsen af kirkeomgivelserne i øvrigt. 
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Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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. 
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Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh (ministerudpeget medlem), 
2. Jytte Dalgaard (kommunalt valgt medlem), 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Norddjurs Kommune, journalnr. 22/2513, 
5. Aarhus Stift, 
6. Norddjurs Provsti, 
7. Rimsø Kastbjerg Menighedsråd, 
8. kgl. Bygningsinspektør Mette Viuf Larsen, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 
13. Dansk Botanisk Forening, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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