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REG. NR. /90

U D S K R I F T---------------af
OVEHFhEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPltOTOKOL.

År 1952, den 4. oktober, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelsE:
i sagen nr. 1079/51 vedrørende fredning af visse omr~der ved et voldsted
ved Rosborg sø.

I den af fredningsn'Evnet for Viborg amt den- 3. august 1951 afsagte
kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 18/8 1950 har Danmarks N(;j.turfredningsforening
indbragt for fredningsnævnet sp;;,rgsm81etom fredninG af visse omr~der
ved et voldsted ved hosborg S0.

Det hedder i den np,vntE:skrivelse bl.u.:
"Naturfredningsr~det har på foranledning af havebrugskandidat, .

overgartner Jens 0stergård, København, henstillet til Danmarks Natur-
fredningsforening at s~ge g8nnemført fredning af områder ved et Voldsted
ved Hosborg sø.

Nationalmuseet har overfor rådet udtalt, at selve voldstedet i hen-
hold til naturfredningslovens § 2 må betragtes som fredlyst, selvom de
juridisk~ formaliteter endnu ikke er bragt i orden, og museet har OgS8
for sit vedkommfmde Bjert opm33rksom på, at natu::r.omgivelserneved Rosborg
83 var meget særprægede og derfor burde bevares.

Vi ha!' derefter forelagt sagen for vor frodningskomite for Viborg
og oDJGgn, som Cft81'forGtagen besiGtigelse sammen med vort naturviden-
skabelige udvalgs sekret33r, hr. cand. m:1g. Tyge Christensen i skrivelse
af 10. ds. bl.a. udtaler følgEmde;

"Volddiget er'beliggende p~ ejendommen "Rosgårde" , matr. nr. la,
hod8årde, Mønsted sogn. Ved besigtigelsen konstater0des i terr'Dnot et
voldanl'Eg beliggende som angivet p;j det i sagen værende kort (skygget med
grøn fa~ve). D~t fremtrådte som et jorddige ID8d grav, og som kcrtet
viser, går det i en halvbue V8st for den nu udtørrede Rosborg sø, sAle-
des at volddiget afsluttes ved de enge7 som er fremkommet ved søens
udtørring. Den nordlige del af volddiget ligger på opdyrket terræn,
derefter er der - som også markeret på kortet - et stykke, hvor diget
ikke kan konstateres i tOIT:enet. Den sydlige dol af diget seG tydeligt
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i terr:nnet, som her best:3r af mose og hede, som kortets signatur også
viser. Volddiget afslutter her ved engene på et terr~n syd for det på
kortet viste.

Om volddigets arkEologiske eller historiske karakter kan komiteen
ikke udtale sig. Det må antages, at volddiget er fredet i henhold til
naturfredningslovens § 2, l. stk., men notat desangående på ejendommens
fo1ium er ikke Gket. Som fredet i henhold til § 2, 1. stk. må det an-
tages, at de historiske hensyn med hensyn til volddigets bevaring er
fyldestgjort, og der bliver herefter spørgsmål om, hvorvidt der udfra
de lundBkabelig-<estetiske eventuelt de naturvidenskabelige naturfred-
ningshensyn måtte være anledninB til at tr~ffe fredningsforanstaltninger
bestaende i, at volddigets omgivelser frededes. I så henseende skal det
bemærkes, at med hensyn til den nordlige del af' volddiget, der - som
nævnt - ligger på opdyrket terrlln, vil der efter komiteens formening
ikke v-nreanledning til Cl t tr:Bffc yder·ligers fredningsforanstaltninger.
Den sydlige del af volddiget ligger pFi moseterræn (mod vest), og i0vrigt
består terrIlnet af lynghede. Heden stx--::Bkkeret stykke mod syd, hvor dE.~r
ligecr en ret stor gravhøj. Hvor volddiget ligger, er hedeterr~net I'et
fladt, l<encere mod syd noget mere kuperet. Hedeterr~net fromtræder
slllukt, men uden nogen s':crligejendommelighed i landskabelig henseende,
ligesom området efter udtalelse af foreningens naturvidenskabelige
udvalg~ sekretær, cand. mag. Tyge Christensen, heller ikke i naturvi-
denskabelig henseende frembyder s'.erliginteresse. Herefter og under
hensyn til stedets ret afsides beliggenhed må komiteen formene, at der
ikke er forn0dent grundlag for at rejse fredningssag med honsyn til nogen
større del af hedeomr4det. Landskabelige hCJlls;)'!lstøttet af de historiske
kan dog tale for, at der fredes en bl"lJmmeaf 20 m af lynt.;hedenp~ hver
side af volddiget for at markere dets beliggenhed i ter.r:enet,hvilket
antagelig vil kunne fi3.tilslutning hos na,tionalmuseet. Dette frednings-
forslag m~ ses i forbindelse med, at det m~ imødeses, at hedeområdet
- ogsi3.den del, hvor volddiget ligger - skal inddrages under beplantning,
og del'ved ville dets beliggenhed i forhold til omgi velserne udviskes.
Det er i s~ henseende oplyst, at hele terrEnet, hvorpå volddiget er
beliggende, hørte til den pF.t kortet markerede ejendom "Rosgårde".
Imidlertid er hedeomrt3tdetsolgt til Dnugbjerg-Mønsted-Smollerup kommune,
således at i hvert fald den største del af den sydlige del af volddiget
ligger Pb kommunens grund. Det skal VBre kommunenS agt at tilplante
hedearealerne, p,åledes at der begyndes fra syd (et terr~n, der ligger
udenfor kortet). Da hedeområdet er ret vidtstrakt, kan det ikke antago3
at betyde noget for kommunen, om en bræmm8 på 20 m på hver side af
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volddiget fredes, og komiteen skal derfor indstille, at der rettes
henvendelse til fredningsnBVTIet for Viborg amtsrådskreds om, at der,
fors~vidt angAr den sydlige del af volddiget, fredes et område på hver
side af dette i en bredde af 20 m, s~ledes at det bestemmes, at dette
område skal henligge i sin nuværende tilstand som lynghede og ikke må
opdyrkes, bcplantcs eller bebygges, ligesom terrænet ikke må forstyrres
ved afgravning eller på anden måde.

r forbindelse hermed skal komiteen Anføre, at der - som allerede
n~vnt - noget syd for volddig8t ligger en rot stor gravhøj, som frem-
træder smukt og karakteristisk p4 hedecmrådet. Da terrænet omkring
denne gravh~j antagelig ogs~ vil blive beplantet, hvorved gravhøjens
beliggenhed i terr~net vil blive udvisket, skal man tillade sig at
henstille, at det ved en fredning søges gennemført, at heden i en
vis omkreds omkring gravhøjen fritages for beplantning."

Vi skal herefter tillade os udfrr:tvor Viborg komi tees erkl'.Bringat
bede det Erede n~vn om med hjemmel i naturfr~dningslovens § l at op-
tage fl edningssug til behaYJ.dlingvedr. de n.Bvute omr8dor."

Nationalmuseet, hvem sagen har V'.Bretforelagt, har tiltr~dt fred-
ningsforslaget.

Nævnet har besigtiget forholdene og forhandlet med do interesserede
lodsejere og med repr:nsentc.mter for Danmarks Naturfredninesforening
og for Nationalmuseet.

Disse repI~sent[mter har under besigtigelsen n~rm8re præeiserGt
fredningskravet s~ledes:

For s~ vidt ang. voldstedet: Kun den sydlige del heraf ønskes fredet,
Denne del er beliggende p8 matr. nr'. le Rodsgård , Mønsted sogn, til-
hørende Daugbjerg-Mønsted-Smollerup kommuno og p~ matr. nr. la smst.,
tilhørende gfirdejer Ant~)n Jacobsen. p~ matr. nr. la er volden afbrudt
p;~ en strækning, hvor der er en mOt"le.De afbrudte str'.Bkningerligger
P:Jlinie, og hvor diget er afbr'udt,f-:jlgeren forts:ettelse af digets
midterlinie skellet mellem matr. nr. la (mod nord) og en s'Brskilt
beliggende lod af matr. nr. 2a smGt. (mod syd, men arealet på begge
sider af skellet ønskes fredet i samme bredd8 som arealerne nordvest
og nordøst herfor, hvor v()lddiget findes. Da matr. nr. Ic af kommunen
er k0bt med beplantning for ~je, kunne man f.s.v. ang. dennIJ e:jendoUl
modificere fredningsfoJslaget derhon, at en br-::emmeaf 10 mIs breddo
p8 hver side af diget og 1.Engst fra datte i givet fald m:3ucH::eggensom
brandbBltu, 88fremt kommuuen m8tte øn:::1kedet.

For så vidt ang. urealet omkring Skelhøj, beliggende P8 matr. nr.
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le Rodsg~rd, Mønsted sogn: Fredningskravet begrænses til at omfatte et
areal af 20 m' s bredde mellem hø j en og ve ,i en øst for hø j en.

De p6gældende arealer er uopdyrkede og henligger - bortset fra
mosearealerne - som hede.

Ingen af de interesserede lodsejere har hBft noget at indvende mod,
at fI'edningsforslage t gennemføres, men de har' i givet fald p~stået sig
tilkendt erstatning, dog har sogner~det for Daugbjerg-Møns~ed-Smollerup
kommune erkl~ret sig indforstået i, at arealet omkring Skelhøj fredes
uden erstatning.

Idet fredningsn~vnet æed Danmarks naturfredningsforening Ol' enig i,
at selve voldstedet samt Skelhøj allerede er fredet i h.t. lov nr. 140
af 7/5 1937 § 2, og idet der i n~vnet er enigh~d om at gennemføre fred-
ningen i overensstemmelse med den foreliggende indstilling, har nævnet
vedtaget at p81ægge de nedennæ'mte arealer servi tutsom vedføjet og at
tillllgge ejerne i erst,J,tningde for hver is':Srn.1:~;ntebeløb.
l. Matr. nr. le, hodsg~rde, Mønsted sogn. Ejer: Daugbjerg-Mønsted-

Smollerup kommune.
Et areal i 20 mIs bredde p0 hver side af det volddige, der i retnin-
een nordvest-sydøst går over parcellen, ca. 1,48 ha, fredes s31edes,
at det ingensinde må bebygges, beplantes eller 0pdyrk~s. Der m8 ej
heller hverken varigt eller midlertidigt anbringes master, skilte,
skuro, boder eller andre indretninger, der kan virke sk~mmende eller
hindrGnde for udsynet, og a:r'ealetmil ikke forstyrres ved ai'5I'avning
eller pil anden m~de. Dot er dog kommunen tilladt at udlllgee som
brandb~lte af det fredede ar~al Gn brxmme af indtil 10 lnlS bredde
P:3 begge sider af diget og lr;(tgstfra dette •
Et ar-eal af 20 m 18 bredde, b eliggende mellem Skelhø j og den vej,
der i retningen nord-syd går øst for højen fredes p~ ganske samme
m;3de, dog a t cp'2Jrgsm:'Aletom brand h.Illte her bortfalder.
Der tillægges kommunen en erstatning p8 500 kr.

2. Matr. nr. la smst. Ejer Anton Marinus Jacobsen.
Et areal i 20 mIs bredde pe hver side af det volddige, der i retning
nordvest-sydøst går over ejendcmmen i n'.Ilrhedenaf dens sydskel, samt
p~ det sted, hvor diget er afbru1t, et areal af tilsvarende bredde +
digets bredde, ialt ca. 1,45 ha. fredes, s~ledes, at det ingensinde
må bebygges, beplantes ellel' opdyrkes. Der mA ej heller hverken
varigt eller midlertidigt anbringes master, skilte, skure, boder
eller andre indretninger, a 01' kan virke slcæmmende eller hindrendo
for udsynet, cg arealet må ikke forstyrres ved afgranling eller på
anden mAde.
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Der tillægges ejeren en erstatning p~ 450 kr.
3. Matr. nr. 2R srnst. Ejer Tage Baltzersen.

Et areal af den sydligste lod af matr. nr. 2a (mosen) langs nord-
skellet mod matr. nr. la i 20 m's bredde + bredden af diget, hvis
dette havde v:r::retfortsat over parcellen, ialt ca. 0,48 ha, fredes,
s~ledes at det ingensinde m8 bebygges, beplantes eller opdyrkes.
Der må ej heller hverken varigt eller rnidl8rtidigt anbringes master,
skilte, skure, boder eller andre indretninger, der kan virke skæm-
mende eller hindrende for udsynet, og arealet må ikke forstyrres
ved afgravning eller på tinden måde.
Der till~gges ejeren en erstatning p8 50 kr.

De foran n~vnte fr·sdede arealer er indtegnet på matrikulskortet,
hvoraf genpart vedlEgges ved tinglysningen.

Påtaleretten m.h.t. de pålagte servitutter till~gees frednings-
n~vnet for Viborg amtsr~dskreds.

De tilkendte erstatninger vil, idet der ikke af panthavere eller
andre i de fredode ejendomme berettigede er rejst krav P8 andel i
erstatningerne, v~re at udbetale til de forannævnte ejere, hvem det
pål~gges,s8fremt der inden erstatningsbeløbenes udbetaling ved over-
dragelse eller på anden m~de sker nogen ændring med hensyn til, hvem
et beløb skal udbetales til, at give meddelelse herom til frednings-
n~vnet, idet beløbet i manglende fald vil blive udbetalt til de ifølge
foranst8ende berettigede.

Erstatningerne forrentes med 5% p.a. fra datoen fra denne kendeIses
afsigelse,og til udbetaling sker.

De tilkendte erstatninger udredes med '/2 af statskaSSQll oe; '/2 a.f'
Viborg amtsfond."

Sagen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk., forelagt
overfredningsn13vnet, som den 3. juli 1952 har besigtiget de ptigTldende
områder.

Da overfredningsn:uvnet kan tiltr~de det i kendelsen anf0rte, vil
denne vure at stadfæste.

T h i b e s t e ID m e s ;
Den af fredningsn~vnet for Viborg amt den 3. august 1951 afsagte

kendelse vedn?'rende fredning af visse oIDl',sderved et voldsted ved
hosborg sø stadfæstes. Grænserne for det fredede område er vist på et
kort nr. Vi 108, som er vedh~ftet n~rv~rende kendelse.

r erstatning udbeto..lesder Daugbjerg-Mønsted-Smollerup kommune pr.
Viborg 500 kr., g8rdejer Anton Marinus Jacobs0n, Rodsg8rd, Mønsted pr.
Viborg 450 kr. og g~rdejer Tage Baltzersen, Rodsgård, Mønsted pr.Viborg
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