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År 1953, dem 6. juni, afsagde oy(:rfredningsnævnet p!.l grWldlng (~f
~un1tlig og skriftIie vot~ring følgende

kendelse
i sae;en nr. 1107/52 vedrøren de fredning a:f areal er ved ]lussing sø og i
L:E8ten bakker.

I den af f!'edningsn1!vn~t for Viborg aæt den 20. ma.j 1952 afGagte
kp-ndelse hedder det:

"Ved skrivelse <-..lf 30/11 1949 hn:r- Danæa:rks NaturfredningsforeninG
overio'I' fred:lingsn,llvnet rejst sag om fredning af for p,kellige ocrt.Jder
syd, øst og nord for Fussing so, ved hovedvej 16 i Ovel Fussing og i
L''Csten bakker.

Den n~vnte skrivelse er s~lydenQG~
"Efter overt[:tcelsen af Fussing~ agter staten ved en frednin~ ut

sikre nntur~rdierne indenfor godsets omr~1e.
I forbindelse med denne fn;dning, hvis indhold - un~er 'hensyn til,

at der er tc...lc om stat:JejendoI!l - er udforI:1ct 'lf Naturfredningsradet, vil
~

det imidlertid VJ3re rimeIie; t og~;.i at frede fo::..8kellige OmI'~deI', fJom
stødel~ oJ) til selve godset. De :-::'tsnldende områder h0I'er land:Jkateligt
sa,IIi;.:lenGied de af l!'ussi nt;ø ej ede, oe; tl uslen mod.dem vil utvi v130mt ~g'...;s
ved en fr8dlling af selve godDet, 1:-1vori'.or de bør sikres tør eller Dnmti-
dig med fredningen af de direkte un1er Pussingø hør~nde nntur~ErdiGr.

Det drejer sig dels om de n':ermeste omgi vel Der omkring Fussine sø:
dols o~ udcigten fra vejen til godset nord om søen og dels om de lyng-
klndte Læsten bakker p~ nordciaen af den brede Tunneldal, af hvilken
sydsiden og det meste uf bunden tilhører godset.

Udst:,oBkningen af de omrileer, der st1leies ønskes fredet, er vist
p.l de nredf01gende kort, et m';l~bQl'df"blad og et matrikulsl{ort, saledes
at ele :,n'ealer, der ::mskes hel t bGvaret i deres nuv~rende tilst:.:md, er
afglo'Enaet med en :cød linie og de, over hvilke blot udsi~ten ·3y.1I:..kes
friholdt, med en bl~.

( ~ed hensyn til omgivelcerne omkring Fussing sø ro&fredninGen, om
den skal hu..ve noe;en reel virkning, d:~kke en no~enlunde bred Gone, og
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~ det samlede areal bliver derfor i~ce ubetydeligt. Men da der kun er
tale om en ren status-quo-fredning, slrul~e fredningen dog ikke være
uoverkommelig.

Siden der gennemg3ende mangler naturlige gr.nnser, der kunne v~re
benyttede som g:r.enr:er i'or fr"edningen, er S0enG omt'::ivelser med te und-
tagelser foresl~et fredet indtil en fast afstand ~f 200 m fra søbred-
den. Dette medfører nødvendigvis, at man her og dør kommer til at med-
tage lidt mere eller lidt mindre, end m~n ellers ville have gjort, men
p~ grtmd ::1.f terr-:enets form er disse afvigeleer' ret få og små, s8leG.es
at den f01'es14edo summn.:riske formulerin-: dog ret n0je d'Pkkcr, hvad d,.:;r
må nnskes.

På de få steder, hvor bebyggeloe bag ;rJ1nsen vil i"unne ses fra
søen, vil fredningen af de 200 m i llve:rt Ltid i betydelig grad nedsæt-
te risikoen for somlterhusbeby·ggelse, og hvor der udenfor fredningozo-
nen findes omr:~der, der i sig selv er smukke (sl:1ledes ud for Venning),
er udsigten mellem disse og søen s~ ringe, at nøbilledet ikke vil skæm-
mes V1!sentligt, selvom de beLygges eller tages under stærkere kul tu:r.

På de tå steder, hvor gI Gnsen ligger lidt l~ngere fra søen end
strengt nødvendigt, er den neppe til gene, idet den her laber over jord
der allerede er under kultUl-. Men skøllne~ det heldigt for et ubesv~ret
forløb af sugen, vil man unde! dennes behandling kunne bi ve de enbJl te
ejere indrømmelser p~ disse steder.

~OI bevarelsen af de idylliske Abne bevokcningcr af cl og hassel
m. m. ved søens sydbred er det nø(l vandigt at begr .Bn~.Jegr:Bsningen til et
omfang omtrent som det nu~rende OB at hindre st~rk~re afvnnQing ved
grøftning og dr_ening. ]'Ol'skellige v::eldom:r-i.iderp;.1 det :3kr::~nGndeterræn
ud TIloå,søen b~r ogs:) pt! grund uf deres ejendomli1elighrjd bevares mod af-
vunding.

V~ldene ~r dog ikl:e s1 en~st:~l:mde, at det e!' absolut nø'3vcndigt
at beva.re dem alle. De stør'l'e af dem og de sæulrkeste af de n13\''''ntc fug-
tige, ~bne bevoksninger m;:j sikres. FOl:- de Jvriges vedkommende afgøres
sagen bedst ved forhandlingen med lodsejerne .• I det f::elles aervi tut-
forslag er indbefattet Gt generelt forbud mod afvanding omkring ~øen,
ud fra den betl"EJ.gtning, at afvanding ovel:'ul t vil '{1rke landskabeliet
forr1ngende. Men hvor der fo~ lOdsejern~st~r ~Bsentlib~ økonomi~ke
interesser p.j spil, vil dette forbud pt1V!Oindrc vi:..;tige ntr:B1.."tlin(:;f'.:r
tunne stry~es efter overenskomst med d~n enkelte ejfJr.

Hvad udsigterne ang~r, kan man se sø en både fra vej ~ nor'd om
dEm og vejen syd om den. ]'ra åen vej, der c~r sydom, '3es r.len dog"kun
glimtvis; en fredning hel' ville allige vel berøre ret store arealer, og
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søen pr~senterer sig ikke s~ smukt fra denne side som nordfra. Udsigts-
fredning er derfor kun fo!'esl~et fr'u ve jen nordom, hvorfra man p~
to str~kninger h~r en eod udsigt over søen. Is~r over det vestlige af
de to markerede omr~der er udsigten meget sm~~, nærmest p~~kt E kun
omfattende Fussing0 og skovene omkring og derp~, efterh~nden som man
n:.ermer sig g~rden tillige mere og mere af søen. Fol' Fussinbøs eget
doname er der af Naturfredningsrådet fores14et s·:erlige bestemmelser
til beskyttel;3e af skønhedsv:ardierne orr.kring samme indkørsel til går-
den, hvilket i!:0r det yderligere berettiget at sIkre de land r-Jrabelige
v::el'dier ogs~ for den del a.f 'lejen, del' ikke tilhører godset.

Et lille omrt.tde vest i'Ol' Over Pussing brugsforening er y:lerligere
medtaget. Herfra el' der g~nske vist ingen udsigt mod Fussing0: men
udsigten nordpå er uS:Edvunlig vid, i klart vejr helt til Hohøj ved
Mariager. Beby€gelsen nælmer sig stedet, s~ledes at spørgsm~let om en
fredning m~tte tages op utLYlset Fussingøs sk:ebne, og da omr13det ligger
ved vej en til Fussingø kun co.. 200 m fra et oml·~lde, der søges fredet i
forbindelse med fredningen af godset, er det rimeligt og mest bekvemt
at behandle det hele under eet.

Det areal, der ønskes fr'i~oldt, er kun 100 lP lungt og 50 re bl'edt.
Fredningen af L~sten bakker knytter sig n~je til fredningerne p~

selve godset, idet ejeren af bakkerne og dnlbunden nærmest .disscfl fod
m&ske vil fu mulighed for at erhverve yderligere arealer fra Fus~ingø
go~s.

Ogs~ her er der tale om en simpel status-quo-f~ ed.ning. For de
dyrkede marker bag kammen af d~ lyngkl~dte skråninger er aGr foresl~-
at forbud mqd bebyggelse indtil en grlmse, der - hvor ingen na turlieere
linieføring fremby1er sig - er lagt 50 ID bag gr--ansen for de udyrkede
c:;.realer.

Servi tutterne foreslås udformede s~lIJdes:
A. Mellem s;,en og den p:) kor·tet med rødt mar"kerede gr~nselinie gennem-

før~s en atatus-quo-fradning. Gr~nsen l~ber i en afstand af 200 ID

iI-a bredden. Udfor Lillesø følger den dog eksisterende skel mell0m
punkterne A og E (jfr. medfølgende målebordsblad) og forløber
derfra retlinet til punkt C, og nord for søen eår den ved D inden
om g~rden og haven ved denne. Fredningen bør navnlig gå ud på f~l-
gende:
l. Der m.§ ikke foretages opfyldning, planering, dr':.ening eller

udgrøftning, store sten m~ ikke spr~ges, fjernes eller flyttes.
2. Udyrkede omI'~lder må ikke opdyrkefJ, og eksicterende naturlig

tl-~v:I:kst ~kal fortsat opretholdes. I enebevoksninger m:'';der kun
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foretages en begr~nset plukhugst, anden tr~vækst må udnyttes, som det
lønner, sig bedst, men skal ligesom Gnerne efter hUgf::lt forny sig selv
uden underplantning, og evontuel græsning skal p~ alle træbevoksede
arealer holdes indenfor s~dannp. br~nsor, at denne Gelvfornyelse ikke
hinQres.

3. Del" må ikke foretages ber:lantning P:"l hidtil ubeplantwde a.realer,
og eventuello sel ve~ede n,~letrætJr skal til enhver tid fjornE::s. Lig
ledes m~ der ikke anbrin~es bebyggel se, skure, boder, maf1tcr,
skilt~ 8ller lign8ndo. Undtaget er de to p~ kortet markerGd~ 2tede
]' og G, hvor det f1kal V,13retilladt at anbrinc;t'3 bf:Idehu8o ~amt r'.'-
staura.nt~n ved G, hvor det ~1lral VlJrc tilladt at for3tace omby.zning
og udvidelsE:: med anl:eg til brug for de badende, ,dog ku.."Yl efter fred-
ningsn~vnetG go1kGndel~e.

B. Nord for den s:-,ledos fredede bred zone fr.;;df:s udsigten fra vojen OVCr<
tre pi) kortet med blå kontuz' <' .. fe! Imsede o[jjI~der·. Det vestligHte om-
råde bcgr~nses af skellet mod Fussingøs jOl d, vej en fra Over I;lussing
til 1!'ussingø (dog med omgaelse af Groveg.::ird), rliglJt mod syd fra
punkt E (med Omci&else af den g8rd, der er bygget heT) sumt en lini~
paralle~ med v~j en i en afE;tc::.nd uf 350 m fra do::me. Det østligste
omr~de bE:e;l'ænSes af landevejen, en linie vinkelret :P~ denne fra et
punkt lOJ ro ~Jf3t for det sted, ;1vor vaj0n til øster llj,""lrregr,Lv dn~j:;I'
fra, og en linie, dor fra vejen op til ToftageT' e;~rd sigter mod ~:pid-
sen uf det sJ'dvl;:st flerfor ligG"ende mas.
OmI-~~detved vE:jens nordside er 50 ro dybt og strTkker sig 100 m mod
sydy-est fra ~lc~llct mod.matr. nI'. Gf af Over 1:l'ussing by, Bjerreerav
sogn. For di~se tre oWI'3der bør følgende Gervitut gBlde:
Der m~ ikk..: foretagos beplantning (indbet'::~ttet plantning af lbvende
hegn), 1'1u.cercEl bebygGelse af nogen !:l.r-t~ller' overhovedet anbr'inges
noget, hvorv.:;d ud si 0ten k,...n forringes, wien særlig tilLld8l e,(1fra
fl'edningsn:Evnet, og s~dan tilladelse kan kun gi ves for de to OID'"_t>"'el'
syd fOJ:- ve~en og kun, n:1r det c:Elder bygning~r m.v., ":;.1omer nødvendigf.
af hens~1!l til den lundbrugscl''Essige udnytte1st:: af ,jorden.

C. Mellem L-esten by og de unrJer godset b'ussinga hørende arealer gennem-
føres an status-quo-fredning af det med rød kontur maIk~rede område,
hvis grænse, hvor den er f'Cl~tlagt i for'told til gr:-ensen mellem d",m
dyrkede og dEmudyrkede jOld, er lugt 50 m tab denno. Fredningen b0r
her na vnlig ~i:i ud p:~ følE?'Jnde:
l. De! m4 ikke foretages op1'~rldning eller <.:.fGravning fraset tØl ve·-

gr'avning i dal:m og C usgravninc:;en i de to aller 9de ,"jksister'(:mde
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__ grave, og der- m~jil~}:0 udan frudningp,n~vnets go'~,kEmd eIs G ~-1nJ.:et5ges ll~t,~

veje. Store sten m:'! ild:e ~prllpges, fjl.:rnes eller flyttes.
2. Udyrkede omr~der nOl'd for malkvejen l~g~ bakk'ornes sydfod m;) ikke

opåyrkQs eller gøres til genstand fo:r' grllsnint3, afbr-.:endine; eller
lyngskr..:elning, hvorimod. lyngnIagning fo rts~ ..t skal Vllr0 tilla.d t.

3. Der mf.t ikke anbring(;s bfJcyggE:lse, skur'r" boder, ~;;J.ster, skilte
eller lignonde og ikke foretagos beplantning 1-'8 hidtil ubr;;;pluntod.e
areale:r', ligesom eVl3ntucllu selvsificåe n~lctI".Ber til \.;mhver tid
skal fj..;rnes."

Nævn~t h::.:.rbosigtiget de p:?lC1lldende Gi.roaIur' of. forhandlet med
lodsfJjeme og r;Jkvirentan.

Under bt::sigtig81sen hc:..r rokvirentvn IIied hensyn til dem forcF:l~e-
de udsigtsfrednillg p:j et ::.rcal V,)st for Over j)'ussing brugaforening
udtalt, at æan pr-incipielt m~ fastholdQ de~ne, men at man ~ubsidiært
kan :.Endr,~fo I'slage t ti l I-k t ~ng;j et c.u'eal af tils varende n tørrelse ved
hovedvejen umiddel bart øst fo r brugsfo nmlngol'1.

Ang8ende de ~vrige udsigtsfredninccr har rekvirenten frafaldet
forslaget om fredning rfJ mutr'. nr'. 1012 Over Fussi~lg, Ejerregrav soen,
og 'Endret fo I'slaget om s i.~::.ing af udsi e- t over S0 cm mod S'Jd fra sogne-
vejQn s~ledes, at kr'avet frafnld.us pt:1 matl'. nr. 10.~ og 15 SIDst. og pi)
matr. n!. 9 f.s.v. ane/Ir den del, dOl liggE::I øst for en lilli'J, der
fremkommer ved forl:enc,..;lse mod syå af skellet mellem matr. nr. 5a og
7a ~mst. Endelig har rekvil-øn ten frafale. et foy slaget om frp,dning af
udsiGt over S0fJn fra hovcdTTcjen f.s.v. angår de i.lr·ualfJr af matr. nI'.
la smst., der. ligeer øst fOT 9 ko sten0n.

Und'Jr besit:, tigel sen h::.l.rrekvir en t(:,n en1vi de:r'c ændrut f'oI'sluget
med he~syn til forbud mor~t;.;}"lli..l.ntningp;'i ar(;ul(~rn(:: l~r.gs søen til kun
at ung~':. beplnntning med n;"~letr'::eer, ligesom man h~I' I'i af.sldct kr'i-lv om
fo J bud 0100 opfJ'ld.ning, planering, drening og udgr:;,ftning samt mod
spr'ungning og flytning af stun.

Under sagen har lodsejere og andr" interesserede haft lejlib'hed
til a t ud t<.. l e sig, hvorom f"lg:~nde bemærkes:
Nr. l. Fredning af et areal VGst - subsidillr·t øst·· for Ovtlr ]'ucls:ing

brugsfo roning t il sikring af udsigt mod nor d fr,J, hov'3dv'(: j 16 ~
mu.tr. nr. 6a OV":Y' E'ussing, BjerI'I;;gr ..v sogn, ejere Chr. Arne
Jensen oe Anne Marie Jensen. Ejt~rne har protestcret mod fr8d-
ning, idet de h-evder-, at ar(~~:..let er vCJl~gnet som bYcigegrunde::.
Subsidi!J3rt hur de >8sti1et sig tilkondt ersta tnin1.~.

Nr. 2. Matr. nr. 1012 SIDst. Fredningskravet er frafaldet.
Nr. 3. Mat!'. n!'. Sa, Ic smst. Ejer Jens Thoug/h'd Nielsen. Gjort
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bekendt med fr~dningskTav(:t, ifølge r,;)kvir~nt,:m8 fOl'n:ernte SkI'iv\':;lsi::
af 30/11 1949. A. nr. 2 og 3 samt B - udsi~tnfredning fra hovedv0jen
Over 'Fussing sø - har ejeren erkl'nret, a t han in t0t har a t ind Vende
mod udsigtsf:r-cdningon og ikkE; kr.:Bvcr erstatnjng for denn~, hvorimod har.
protesterer mod forslazet A 2 og 3 og p~stod erstntning, hvis fr~dnin~
genn (~mføres.

Han oplyeto, at han har begyndt at tilpltinto ar~alot.
Nr. 4. Matr. nr. lOg, 4f smElt. Ejer Thomus Eriknen. Den opl'indolig

foresl;lt)de udsiftsse;r-vi tUlj p~J matr. nr. 10i! Ol' f:r'~J.fuldGt. Gjort
bekendt med forslaget A nI'. 2 og 3 har ejeren protesteret og
oubsidi:-ert p~lst8et drstatnin.;.

Nr. 5. Matr. nr. 15 GIDst. Ejer Einar Madsen. Den oprind~liG foreslåe-
de udsi[tsservi tut p~ matr. nr. 15 er fr.'),faldet. Gjort bekr:nd t
med forslaget A. nr. 2 og 3 hr....r ejeren protesteret og Aubsidi~l'
p;.~et~et ':Hsta tnin[.

Nr. 6. Matr. nr. 9 Rmst. Ejer Anton M. Ir~ndum. Don oprindelig p~st~e-
de udsigtsservi tut er 'undret com foran bf,Hnæl'ket. Gjort bGkendt
II:ed forslaget A. nr. 2 og 3 har t:je:r'en pr otcstl"';l et og subsidLer-
p~st;.)~t fll'statning, flvilket Iie;l.:ledes g:eldor' mod hensyn til dEm
for~sl~edc udsigtsfradning.

Nl. 7. Matr'. nr. l.:i GIDst. Ejer Niels Ma,T-:'lusOfferson. Gjor't b~kendt
med fradningsfol'slaget har han pro t esteret herimod og subsidi:ur't
p::i8t~et erstatning.

Nr. 3. Matr. ~r. Ib smst. Ejer Niels Christian Borup. Ej~rcn har ikke
villet modB:et tG sig fl'odnincsforslclget, men h.u.r PA::l t:3et sig til-
lagt erstatninJ.

Nr. 9a. katr. nr. l4a T~nu~ by og sogn. Ejer P~der Larsen. ~fter ~t
frodningsforE}latet er rcuuoeret til alene ut ung;; den del [d

arealet, del' lic€er vest for' en linL::, der tr'Bkk(;s i 0n afAtand
af 50 m fra sø(m,. hnr ejeren erkl~ret, at han intet ha.r I;1od
fOl slaget at indvende og ikke p~stAr erstatning.

Nr .. 9b. Matr. nr. 7f Gjandrup, Ålum sogn. Samme eje!'. P>.iareGi.let lib~;ul'
to aommerhuze pd l~jet grund.

Ejeren har oplyst, at hm ikko menor at kunne opsige lejcm~lenc,
hVOlhos han har' prot(1~teret mod frp,dningsforslagat og subrJidiært
p~stAet erstatning.

l~r. 10. Matr. nr. 130 T~1numby og sogn. Frednin~~foI'slagot er frafaldet.
Nr. ll. Matr. nr. 70 Gjr..mdrup, Ålum S02,11. F:r'cdningsforslaget ør fra-

f:..:.ldet.
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.Matr. nI'. 6a Gjandrup, Ålum sogn. Ejer ~lnders Andersen. Eje-
ren protesterer mod fred.ningsforelaget og Pilst.~;r erstatning.
Matr. nr. 5b Rmst. Ejer Annu Elisabeth Nielsen. Hun proteste-
rer mod frcdningsfcrslaget og p~står clstatninG.
Matr. nr. 4b 8IDSt. EjGr Kr. Kjeldeen. Han protesterer mod
fredningsfoI'slag0t og p4st.jl er-statnin[.
Matr. nr. 2a srnst. Ejer Ole Jen8cn. Han h:evd(~r, at ar'ea1et er
anvondeligt til somlIerhusb(jbyggels~ og pz'otesterer mod fl'cdnir:
gen. Han p~st~r subsidi~rt 61statning.
Matr. nr. 4u Venning, ].lum SOgl.

Matr. nr. 3a smst.
It.atr. nr. 6 smst. .
M&. tr'. nr. 2'Wmst.
Matr. nr. 2b sms t.

Nr. 21. Matr. nr. la srnst.
Nr. 22. Matr. nr. 5a srnst.

Ejerne uf forn~vnte mutI. nr. i V~n~ing, Ålum sogn (lb. nr. 16-
22) har ~::r'kler'et sig villiGe til at ind{S::'ip~ fredning som under

. besigtigelsen forrJsl~ct, og de har ikke kr-evf3t erstatning.
Nr. 23. Matr. nr. 11 I!'ussingø hoV(:ldg,:lrd, Ålum sogn. Fredningsforslaget

med hcmsyn til d E::lne ej endom er' under besigti,z elsen frafald et.
Nr. 24. MatI'. nr. 10~ L'l1sten b~r oG 1=logn.f;jer Marius Sigfred Vester-

g!!J.r'd.
Efter at vue i1jOI·t bek'.;ndt med fr,;dningsforsla=.;ot lit!,. C.

har han fremf0It forskellige indvendinger ffiod dette og påst~et
erstatnin,:;, hvis fredningen gtmnemf0ros. Foz s;lvidt ang,~r cng-
arealerne syd l.'or Vl.;j cn Vmgs bakkernes sydfod, h,::..rhan dog
intet at indv(~nde og ~oI'J.anger inEen erstatnin€,.

Nr. 25. Matr. nr. lOB srnst. (10~ udg8r). Ejer Jens Andersen (Handske-
mager). Han protesterer mod fr~dningen og p~st~~r erctatning.

Nr. 26. Matr. nr. 5a srnst. Ejer Anders Maestrup. Han har intet mod
fredningsfor~l~get at erindre og kr~ver ikke erstatnins.

NI'. 27. Matr. nr. 101 og 8e smst. Ej&l' Chr. Jen~en Wøhliehe.
Ejerem har belIl..'Brket, at hu.n ikk~ har i Rinde at tohaIlG.le sin
ejondom i ctrid m~d den forGslu0de frGdning, som han dog P10-
teste!'Q~ imod, idet ha.n ik}:e ':maker nogen ser·vi tut l;yst pa
sin t:jendom. Hun påst::1I" erstatning.

Nr. ?8. Matr. nl'. IO~, 101', Ib, 13f SIDst. l!;jf:I' ~rnst Hansen Frank.
Med hentlyn til matr. nr. Ib og 131' bar han intet imod 1'oz'-
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slaget at erindre og frafalder (:rct[ttning~ Fors!;l vidt ang;~r InD.tl. tll.

ID.!! og ID! pr'otesterer han mod for'slaeet og p~st~r erstntning.
Nr. 30. 1Uatl'. nr. lla smst. og lo Volstrup, Ålum so.:;n. Ejer Lauri ts

Nielsen.
Matr. nr. l2a L':estf~n by' og sogn. Ejo'r Jens r. OVGr;.:;:h'd.
Matr. nr. 6a sIDst. Ejer Jens Ande~sen Hjulma~d. .
Matr. nr. lp VOlstI'UP, }"lum sogn. Ejer Niels Nt;.:lsen.
Matl'. nr. 1(1 smst. Ejer Jens Ohz. Jensen.
Matr. nr. In smst. Ejer ~iels Skovroged Bach.
Matr. nr. 1m srnst. Ejer Ann~ Hansen.
Matr. nr. 11 smst. Ej~r Herm~n Pedersr:Jn.
De fom -evntr; 8 ej eI'E; b.a~intet mOGfr'odniu[;en at inc'-rel1de og
har ikke p~st4et elstatnin~.
Matr. nr. 2a smst. Ejer Arne Bach. Ej<Jren har intet mod f.::'ed-
ningen at indvende og kL'BVOr'iki.:e el stutnin; under forudcæt-
ning af, a t fl'edningen ikke 8r til l1inCler' for opstilling at'
et ~rbe jdsskur til br'ug Vl1d tør vepr·oduktion.

Nr. 35. Matr. nr. 19 s~~t. Ej~ren Kr. Søg4rd Christencen har er'kendt,
at den fores14ede fredning intot betyder for hum, mGn da hun
iJ~ke ~n'::!ker en 0e:cvi tut lyst rs~ sin ejendom, protesterer hr.m
mod fredningen. rIvis den dog gennemføres, kr?ever- han ingcn er-
statning.

lir. 41. er f:elles sandtr-" v i Lo:nstcm. For bYJt.Bndene :lHr form.:.ndon,
arbejdzmo.nd Fr. Boe ilnåersen og bestY:l"elsof;me;dlem Th. Nielsen
protesteret mod fredningsforslaGet og subsidiJ3rt påstået er-
statnin[;.
Med :H:ooyn til Cle forcsl;::jed~J ud sigtst'l'(~dninbel~ b~IJ nrkes 1'øl-

Nr. 31.
Nr. 32.
Nr. 34.
NI". 36.
Nr. 38.
Nr. 39.
Nr. 40.

e-
Nr. 33.

--\
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Cl;lnde:
Udsigten fra hovedvej on over 608n finc:ier n.:evnet ikke s~; værdi fll1 ri

æ.t den t01' oikr'uf'l mod lods(;;jerncs modst~d, s:el'li8 Off:t.i, da et b;yg[,(J-
for'bud ved vejen villr;: krl!vo en ikkE: hel t ubetydelig erstatning, og
da der lcun forsf.ividt anct.lr matr. nr. 8a Overfussing foreligger tiltud
Olt fI'edning uden erstatninG, finder n,"Elvnet, at dennt~ frr;:dning bør
bortfalde i sin helhed.

Udsigten mod nord fru hovedvejen m~ erk~n~es som ~n meget vid
og smuk udsigt, men findes dog i.kke a t fremtr:ade D.Brligt 'Ted siden af
m<:.i.ngeundre udsi[;ter fra lan-:.1ets voje og ~nd.re punkter sl:ilcdes, at
der kan bli ve grund ttl at fredH den mod modsta.nd og navnlig mod en
oI'statning, der i batru.t;tninb af, at det p;~6'e1~ende arflul veot f Cl'
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brugsforeningen er velegnet som byggeg1'und) II:!3 bli Vf:: ret betydelig,
hvilket g~lder - om end ~~ske i ncg~t ringere grad - også for area-
let øst for brugsforeningen. Herefte,I' In:') ogs;i spørgsm81et om denne
udsigtsfredning bortfald~.

Hvad enaelig ang~r udsigt~n fra sognevejen til søen over mat!. nr.
9 Overfussing,kan nEvn~t tilt~de denno, som den ved besigtig~lsen
er udfonnet, s;~leåes at udsigtssel'vi tut p~l1!gges den 1el af matr. nr.
9, de r ligger ve flt for en lini e fra f:l ogn ovej en til sø f.:n i f'orlængul-
se af "kell et rr:cllmn matr. :1r. 5a og 7a Overfussing. Det nlJI'IDtH'fJom
denne servitut og erstatningen for dan unf~r8s under lb. ~r. 6.

S~ledes eom fredningsforslagGt iøvrigt eft8r besigtigdlsen forelig-
ger udfonn~t, hur n:nvnet i det V'æRentlige kunnet til tr:.ede dette og
bestemmer herefter f01gende;
Nr. l og 2. Fl·.~dning bOI·tff..lder.
Nr. 3. Mat1'. nr. 8a og le Ovorfuflsing, Bjerrce;ruv f]O.§;!l. Ejel' JenE'

Thoug~rd Nielsen.
-Den foresl~ede udsigtsservitut bortf~lder.
Pl1 et sr cal af mat!'. nl". 8a - 11,55 ha - beligzemc1 e ved sø en com
vist p~ kortet bil~b 3, samt j):,t mat:c. nr. le - 0,;8 ha - l:egges
f~lgende servitut:
Arealet m,~ ikke bebygg'9s varigt eller widll.n-tidigt. Der IDI.:l ikke
anbringes skur'o, bod er', maste!, s}:-il t e elI (:)1'ligncndE:o Udyrkede
arealer, s'''erlig l~ingarcaler, må Ikke opd;~lrk,,::s. Dur m~ ikl:c fore-
toges bepl~J.ntning med ni31etrE hortset fru fornYI~lse fl.f nuv..cronde
n81etrEsbcpluntning.
Der till:eCges ej c:rEm en erst:::, tning af 600 kr.

Nr. 4. Matr. nr. 10a og 4f srnst. Ejer Thomae Erik8en.
p~ et areal af matr. nr. lO~ og 4f - ialt 13,29 hq - rGligg~n-
de ved Døen som vist p~ kor·tot bilag 3 l13gges servitut som .
under nr. 3.
Der till'-egges ej er en on erstatning af 650 kr.

Nr. 5. Matr.nr. 15 sæst. Ejer Ejner Madsen.
p~ et ar~al af m~tr. nr. 15 - 2,70 ha - beli6d~nd~ ved Z0€n
::orn vist P":l kortet bilag 3 l:egges servi tut '.:omunder m:. 3.
Der till'Jge;<3s ejeren en erstatning af 150 kr.

Nr. 6. Matr. nr. 9 emst. Ejer Anton M. hr~~du~.
p~ et arenl af metre nr. 3 - 17,75 ha - b~lig~ende ved søene~ som vist p::\ ko: tet cilag 3 lJ.~g~es ser "li.tut 301:1 unci"':!rnr. 3.
P~ den ''Jvr'ige d.el af lllatr' o nr. 9, oC'g kun fo l' s;:.:vidt ::.:.ng;~rc1.;t

--

e-I
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stYkke, der ligger vest for en linie, der fremkommer ved forlængelse
mod syd af skellet mellem matr. nr. 5a og 7a 8mst. af areal 14,96 ha
s~ledf:s, som dette e~ vist P3 kortet bilag 3,1"-eggesfølgende udsigto-
servi tut:
Der m~ ikke foretages beplantning af nogen alt - heller ikke pl&ntning
af hegn - ligesom dflr ikke ID8 anbringes bebyggelse af nogen art, hver-
ken varigt eller midlertidigt, eller i det hule anbringes noget, hvor-
vdd udsigten efter frednintisn~vncts sk~n kan forringes.
Efter forud indhentet tilladelse af fredningsn~vn0t vil opførolse af
bygninger, der er n0dvendige af hensyn til g~r"dens landbrugsmæssige
udnytt~lse, kunne ske.
DElr till~gges ejeron en samlet erFJtatning af 1600 kr.
Nr. 7. Matr. nr. la smst. Ejer Niels Magnus Offersen.

Den for~sl~ede udsigtsservitut bortfGlder.
På et areal af matr. nr. la - 11,78 ha - beliggende ved søen
som vist p~ kOl'tet bilag 3 lægges servi tut som under nr. }
Der till~gges ejeren en erstatning af 600 kr.

Nr. 8. Matr. nr. Ib omst. Ejer Niels Chr. Borup.
P~ arealet - 3,36 ha - l':eggesservitut som und~"::l'nr. 3.
Under hensyn til, at der p~ dette matr. nr. ikke finccs at
kunne t:enkes pfj bebyggelse till-:eggesder ojeren en erstatning
af 350 kr.

Nr. 9a. Matr. nr. 14a T:'lnumb~' ob soen. 'Ejer Peder Larsen.
På et aroal af 14a - 1,39 ha - be1iggend8 ved den (,'~tlige0ndl';

af søen, som vist p(t kortet bilag 3," l'Egges servitut som under
nr. 3.
Der till egGes ikke ej eren er sta tning.

Nr. 9b. Matr. nl. 7f Gjundrup, Ålum sogn, Sa~e ejer.
p~ arealet - 2,80 ha - lægges servitut som uni'Jernr. 3, idet
dog d~ p':i arealet v..Ercndc:2 sommerhuse ikke kI':;BVvSf jeJ:'nE:dco
Under hensyn til, c:.;,tder p~) dette matr. nr. ikke findes ~.t
kunne t~nkes p~ beby~gelse, tillægges der ejeren en erstatning
på 550 kr.

Nr. 10 og ll. Fredningsforslugc"t er frafoldet.
Nr. 12. Matr. nr. 6a Gjandrup, Ålum sogn. Ejer Anders Andersen,

På et areal af 6a - 4,61 ha - beliggende ved søen s~ledes som
, .

vist pf:akortet bil~g 3, l:nggas servit~t som under nr. 3.
Der till"Beges ejeren r.m eJ.'statning uf 250 kr.

Nr. 13. Matr. nr. 5b smst. Ejer Anna Elisabeth Nielsen.

r'

_I
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P~ et areal af 5b - 7,52 ha - beliGgende veå søen, som vist p~ kort~1
bila:g 3, l-ngges servitut som under nr. 3. Der tillEgges ejeren en
erstatning af 400 kr.
Nr. 14. Matr. nr. 4b smst. Ejer Kr. Kjeldsen.

Pa et areal af 4b - 7,10 ha - beliggende ved søen som vist
p~ kortet bilag 3, 1~ege8 servitut som undor nr. 3.
Der till'Egges eje:r-enen erstatning af 350 kr.

Nl'. 15. Matr'. nr. 2a SIDst. Bjer Ole Jensen.
P~ et areal b-f 2a - 6, lJ ha - beliggende ved SØen som vist
p4 kortet bilag 3, lægees servitut soæ under nr. 3.
Der till--:;ggese~ e:r'enen e:rstatning af 300 kl.

Nr. 16. Matr. nr. 4a Venning, Ålum sogn. Ejer Niels Ejsing.
P4 et areal af 4a - 2,76 ha - b~ligg~nde ved søen, s'a1edes
som vist på kortet bilag 3, l~gges f~lgendo servitut:
PI arealet m~ ikke foretages nogen bebygeelee eller opctil-
les skure, boder, skilte, master eller lignende. p~ arealet
m~ ikke plantes n~letr~er.

Nr. 17. Matr. nr. 3a SIDst. Ejar Oh!'. Nyg~rd.
PA et aroal bf 3a - 0,97 hG - beliggende ved søen, D61edes
som vist p~ kortet bilag 3, lEgges følgende servitut:
Den pf;t arealet v'ærende beyoksning af løvtræer skal oprethol.-
des, og der må ikke p~ arealet foretc..ges nogen bebyggelse
eller 01'8 tilll~s skure, boder, w:J.ste:r',skil te eller ligncn~(.;.
Lndvidere er ejelen pligtig til at anbringe og opretholde
en beplantning af l0vtr":nerp:~ den nUv:Erende br:Bn~e mellem
de t dyrked e og <1 et -.;:.opd:;,"2'"ked~ arealer$. aroalet n:å ikkf';;lJlan-
tes nåletr:eer.

Nr. 18. Matr. nr. 6 .swot. Ejer Ane Hansen.
p~ et areal a'f matl"-.nr. 6 -0,47 ha - bp,ligg(~nde vod ~ø~m,
s~ledes Rom vi~t p~ kortet bilug 3, l~gges f)leende servitut:

~ Den PI~ arealet v.:erenaebevoksning af l'Jvtr·.:eerskal oprethol-
des, og der ID8 ikke p8 arealet ~oretHges nogen bebyg~G18e
eller opstilling af skuro, boder, master, skilte eller
lignende~

Nr. 19. Matr. nr. 2a srnst. Ejer Niels Skovfoged Bach.
P~ en s~rskilt parcel af matr. nr. 2a, beligconde ved ~øen
-0,60 ha - l:eggas servitut S0In under nr. 18.

Nr. 20. Matr. nr. 2b smst. Eje~ Ejnar P. Clausen.
p~ et areal af 2b - 0,47 hu - beliggende ved søen, s~ledes
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som vist p~ kortet bilag 3, lsgges ser'vitut som unrler nr. 18.
Nr. 21. Matr. nr. la smst. Laurits Laursen.

p~ et areal af la -0,44 ha - beliggende ved søen, s61edes
som vist pG kortet bilag 3, l~ggGS servitut som under nr. 18.

Nr, 22. Matr. nr. 5a smst. Ejer Anders Ohr. Br0ndum.
På et areal af 5a -0,50 ha - beliggende ved s0en, således
som vist p~ kortet bilag 3, lægges servitut som under nr. 18.
For' de under 16-22 (begge inel.) p~lugte fredningsservi tutt8r;
der er p~lagt med ejernes tiltrædelse, er d8r ik~e pJstaet
erstatning.

Nr. 23. Frafaldes.
Nr. 24. Matr. nr. 10a L~sten by og sogn. Ejer Marius Sigfred Vester-

gård.
p~ et areal uf IOa - 42,38 ha - således som det or vist p~
kortet bilag 4, lz~~es f~lg~nde servitut:
a. Arealet m8 ikk~ bshygges varigt eller midlertidigt. Do!

ma ikke anbrin€es skure, toder, master, skilte ~ller lig-
n~nde, ligesom arealet ej heller m8 ber-lantos.

b. Der m~ - bortset fra tCH'vp;sravning i aroalet syd for !jOD

syd fo L' bakkernes fod g~ end e mc.rkvej - ikke foretages cf-
fyldnin~ elleI' af~raVl'ling af arealet, liglJsom grusgravning
ikke må finde sted uden fI'cdningsn"evnt;tsfOrud indhentede
tilladelse. .e. UdyrkE~de ~ll'c::aleI'nOl'd for' den under b nævnte ma:r"k'lojma
ikke opdyrkcs. Lyngskr~lning og afbr~nding af lyng m~
ikke find~ st~d. Det bem~rkGs udtrykkelig, at lyngslag-
ning er tilladt.
Der till~ggcs ejeren en saffileterstatning af 2000 kr.

Nr. 25. Matr. nr. lOb SIDst, Ej~r Jens Andersen (Handskemager).
Pi et areal af lOb - 1,21 ha - ved sognevojen L~sten-Fussing~
s~ledes som vist p~ kortet bilag 4, l~ggGS f01g~nde servitut:
a. Som under nI". 24a.
b. Udyr'kode urealer" m~~ ikke opdyrkns. Lyngskr-rdning og afbl'.€n-

ding af lyn6 m~ i1tkl;finde sted, derimod er lyngslagning
tilladt. Gru~gravning i den ptl arealE:t V:EI ende grusgrav
er tilladt.
Der till "Cgg'clE (; jer-en lm el'statning af 50 kr.

Nr. 26. Matr. nr'. 5a sn:st. Ejer Andors Moestrup.
a. p~ ~t ,:l.realaf 5a - 3,09 ha - bcligJ;endl::lved. scgnev0 je..n
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L~sten-Fussingø s~18des som vist p8 ko~tet bilag 4, lngges servitut
som under nr. 24a.
b. Grusgra~ng m~ ikke finde sted uden fredninesn~vncts forud ind-

hent c.ode tillad else.
For fredningen er der ikke p~st~et erstatning.

27. Matr. nr. 101 og 80 srnst. Bjer Ohr·. Jensen W0hliohe.
8o. P~ et areal af 101 - 7,75 ha - beliggend0 ve1 vojen fra L~sten

by vest om bukkerne ned i dalen mod syd s;ledes som vist på

kortet bilae 4, 1~g6~s servitut som lmder nr. 24a og 26b.
b. p~ et areal af 101 -0,94 ha - der ligger s~rskilt ved rnark-

vejen syd om bakkern~s fod s81ed8s som vist pt kortet bilag 4,
og på matr. nr, 8e -0,5'1 ha - l13gbes f:Jlgcnde ~JeI'vitut:
Arealet må ikke bebygg~s varigt eller midlertidigt, Der m~
ikke anbringes skure - bortRet fr'a mi1lertidigf.~flkure, nød van-
dige ved tør'vefabrikaticl1- bodol, m~ster, t'kilte eller litZ"-
nend~. Arealet må ikke b8plantcs og lyngskllllning og afbl':en-
ding af lyng m~ ikke: find.~ sted, hvorimod lyn;slai:,ninger til-
ladt. Gru~gravning ffi~ ikke finde sted ud0n fr~Jni~gs~~vnGts
forud in~hantedc tilladelse.
Der till~gges ejeren en ulempeerstntning uf 400 kr.

Matr-. nr'. 100, 10f, Ib, l3f smst. Ejer E:rnst He-lnG.:m Frank.
P8. mat!. nl'. 10e - 4,90 h~ - cg 10f - 0,62 ha - l136::;':;Sservi tut
som under 24a og 26b. Det p::i 10f liggende hus n;::: OI;L'etholdes.
Der till~ggcs ejeren en erctatning af ~50 kr.
PI matr. nr. Ib - 0,59 hu - og 13f - 2,04 ha - l~~ges sorvitut
som under 27b.

Nr, 29. Udgfjr.
NI'. 30. Matr. nr. lla L~stcn by og sogn og lQ Volstrupg~rde, Ålum sogn.

Ejer Laurits Niolsen.
Der p~l~gges matT. nr. lla - 0,56 h~ - og 1Q - 1,18 ha - servi-
tut som under 27b.

Nr. 31. Matr, nr. 12a L:esten by oe sozn. Ejer Jens I. Ove:r-g:ird.
Der p~l~gecs matr. nr. 12a - 0,53 h~ - servitut som under nr.
27b.

Nr. 32. Matr. nr. 6a. smst. Ejer Juns Andersen Hjulmand.
Der p:;lllggC:lSmatr', nr. 60.- 3,44 hu - servitut som undeI' nr. 27b,

Nr. 33. Matr. nr. 2a Volstrup, Alurn sogn. EjGr Arne Bueh.
Del' p';l:egg,.::smatT', nr. 280 - 2,19 ha - 1-301vitutsom u..l1der nl.
27b.
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Nr. 34. :Matr. nr'. lp smst. Ejer Niels Nielsen..Der p~l-egges matr. nr. lp - 1,60 ha - servitut som under

nr. 27b.
Nr. 35. Matr. nr. 19 smst. Ejer Kr. Søctird Christensen.

Der p8ltlgg,?smatr. nr. 19 - 3,00 ha - servitut som under
nr. 27b.

Nr. 36. Matr. nr. lQ SIDst. Ejer Jons Chr. Jensen.
Der pål--eggf"JSmatr. nr. lq - 0,93 ha - servitut som under
nr. 27b.

Nr. 37. Udg:;r.
Nr. 38. Matr. n "1" In smst. Ejer N. Skovfoged Bach.....

e- Der pål-egges ma.tr. nr. In - 0,54 ha - s~rvitut som under
nr. 27b.

Nr. 39. Matr. nr. 1m smst. Ejer fru Anna Hansen.
Dor p;:j12ggesmatr. nr. 1m - 0,48 hu - sel'vitut s'Jm under
nr-. 27b.

Nr. 40. MatI'. nr. 11 smst. Ejer Hermann Pedersen.
Der p~l Bgges matr. nr. 11 - O, T? ha. - servitut som undel'.. nr. 27 b.

F~l' dG under nr. 30-40 begge inel. p81agte fredninger er
der ~kke p~st8~t elstatning.

Nr. 41. Umatrikuleret areal - 2,04 ha - en f·.ellessandgra.v i Ltlsten
under bym2ndenE:.
Der p~lngges dett~ areal s81edcs, sC~ det er afm~rkct p~
kortet bilag 4, servitut som undel" 24a og 25b.
D~r till..sg2,'Eisbym-endene en er'statning af 100 kr.

De med frednincsseJ:'vitut l~fter foransti3ende belagte areal(;r vil,
fors~vidt de ikk~ <:tileredeer sBrskilt matrikulerede, v~re at ud-
stykke.

Af de til~~ndte erstatniniers beløb ialt 8600 kr. udreder Randers
købstadko~Eune 1000 kr.; af resten udreder stat~kassen halvdelen,
medens den ~nden hu.lvdel udredes uf Viborg €l,mtsf0nd.

De tilkendte erstatningsbeløb fnrrentes med 5% årlig fra kendeI-
sens afsigelsesdag.

Husmandsl~I'editforeningen, Aal bor'g, har sem l r priori tctshaver i
matr. nr-. 5b Gjandrup by, Ålum A')e'J1, (Lb. nr·. 13) og lq Vels tl'UP
by, Ålum sogn (lb. nr. 36) pt1st~et si[; eventuelle erstc.tnincsbeløbe· udbetal t til afskri vning som extraordin:ert afdr:::l.gp~l g~lden.

Statskassen 1mr som panthaver i matI. nr. 15 Overfussing, Bjer-

"
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regrav sogn (lb. nr. 5) i matr. nr. 4b Gjandrup, Ålum soen (lb. nr.
14) 02; i mat!-. nr. 19 Volstrup, Ålum SOJD (lb. nr. 36) f-:;r lJygnings-
i stands'llttelsesl~1n for-behold t sig at kr'Bve, at den del af en eventuel
erstatning, der ikke udbetales som extraordinært afdrag på de foran-
st4ende prioritat~r i ej~ndoæmen, anvendes til hel ell~r delvis ind-

l
frieIse <.'tf det Td[''Bldende statsl:1u.

Endeiie har statskassen som panthaver i'matr. nr. 6a Gj~ndrup by,
Ålum sogn (lb. n.1'-. 12) for 8t staldhygiejnel~n forbehol:1t sig at kræve
en eventuel erstatnin6 ~uv8ndt til hel eller delvis indfrielse af•
l~~net.

De tilkfmd te t;I'statninger vil d el fo r :'orlod8 v-ere at u~jbetale de
n:evnte pcmthn.vere i det omfang, krav hercm er nedlu.~t og ~prethol~es,
og i.:'I vrigt, idet der ikke a f ~mdre i de f::cedede ej endc;rnmeber-ottiged e
er rejst krav på andel i erst:_'l.tningorne, til de fOTn,uvnte ejere, hvem
de t p.41 Bgge s, s~f!-cæt der ine:en E;l'st!ltni:ngsbeløb~nes udbetaling
ved overdI'~~ls8 eller P8 anden m~de sker nogen llndring mod hensyn til.
hvem et bel~b skal udbet210s til, snarest at give meidE;lals~ hercm
til fredning~n~vnet, idet bel~bet i modsat fald vil blive udbet[~t
til de if~lge foranstr;1l}nde bE:rettig(;)de.

P~taleretten med hensyn til de p41agte fredningsservitutt0r til-
lllgges fredninesn:evnet fer Viborg amtsrbdskreds."

Sagen er fOI·elo.gt overfredningan-evnet i medfør af naturf'r'::Jdnings-
lovon~ § 19, stk. 3, hvorhOS kencelsen er in1anket af de under lb.nre.
3-9b, 12-15, 24, 25, 27 og 26 anførte ejere.

Overfredningsn:evno t har den 19. o"g 20. august f. ~. besigtiget
de p~~~ldende ræeulcr og forh~ndlet med de ankcndc lodsejere og
andre i sr:..gen interesser'ede.

Herunder elev 0.81' vo1taget f01gende °endringer a.f frcdningskendel-
sen:
Lb. nr. 6, u:atr'. !1l. 9 af Ovorfussil1t', Anton M. Br0nduIL.

Det ved ~~ld6n undtagne areal udvides med 50 m mod øst cg syd samt
12 m mod vest.
Lb. nr. 8, mat!'. nr. Ib smst., Niels Oh1. l-Qrup.

Det tilla.des ~jer-en at bygg(J et murstensh.u~ med. sadeltag i arealets
nOJ:dC'Jstlige hj :,rne syd fo r h::.ven til den tidli~erc bebygbclse.
Lb. nr. _13. m:::..tr.nr. 5b ar' G-j':J.ndruv, Anna Elisab~}th Nielsen.

Det tillades 8j erinden b.t bep1[~nte cl.I·ealet ikke D.lone som tillad.t
efter kendelsen med 1.;:lvtr"lHH',meL ossrj med n:HetrEer.

_.



Lb. nI'. 15, ID:i.tr.nr. 20 af Gjandrup, Ole Jensen.
Det. tillades ejeren at beplant'3 skr-:enternetil den på arealet

værende dalstr~kning med n~let~~er samt at bygge et mindre sommerhus
ved eller imellem t~~erne ved søen.
Lb. nr. 25, mat!-. nI'. lOb af Læsten, Jens Andersen (Handskemager).

Det b~stemmes, at grusgravning kun kan finde sted til ejerens ~get
brug.
Lb. nr. 27, matr. nr. 101 og 8e af L-:esten,Chl'. Jensen Wøhliehe.

Bestemmelsen vedrørende lb. 'nr. ·24.~ undere: fludyrkede arealer' nord
.. • T •

for den under b n:evnte markveJ m~ 'ikke opdyrkf:s. LyngskI'~lning og
lyngafbr':ending mi1 ikk.3'finde stnd" skal ogs~ {''eIde for denne ~ j end OI:1.

Lb. nr. 28, metro nr. 10e, 10f, Ib, 13f af L~sten, Ernst Han8cn Frank.
Bestemmelsen vedrørende lb.' nr. 24 under '0: "Udyrkede areal~I' nord

for den under b n:Evnte"markvej ma ikke opdyrkes. Lyngskr:Blning og
lyngafbr--ending må ikke finde sted" skal også gl11de for denne ejendom.

Da oveI'fredningsntlvnet ikke opn~ede nogen ov~renskomst med de anken-
de om erstatningssp~rgsm61et, har man i henhold til naturfredningslo-
vens § 20 a~modet taksationskoIDffiissionen om at f~sts~tte ~rstatninger-
ne til de ankende pq det i kendelsen angivne grundlag med de af det
foranst8end.e f..algc:nde-endr-inger.

Ved forretninger foretaget den 3. og 4. november 1952 har taksa-
tionskommissionen fastsut disse erstatninger s~ledes:

~ Lb. nr. matr. nr. ejer kr.

--

e-

..

(

3 8a,le Over-Fussing by
Bjerregrt-J.vsogn

4 10a,4f "
5 15 "
6 9 "
7 la II

8 1b "
9a 14a af Taanum by og

sogn
9b 7f af Gjandrup by,

Aalum sogn

16.

J. Thougaard Nielsen 1000,00
800,00
250,00

12
13

6a
5b "

Thomas 1!iriksen
Einer Madsen
Anton M. Br~ndum 2500,00

1000,00

"

Niels Magnus Offers en
Niels Christian Borup 350,00

Peder Larsenl

"
1000,00

"
'Anders Andersen
fru Anna Elisabeth

Nielsen

600,00

1200,00
8700,00trsp.

_.



25
.
\e- 27

, as
(

--

..

--\

17.
Lb. nr. eje:r kr.matr. nr.

trsp. 8700,00
14 4b af Gjandrup by,

Aa1um sogn
15 2a ti

24 10a af L'2E::tenby og sogn

Kristen Kjeldsen
Ole Jensen

650,00
600,00

Marius Sigfred Vester-
gaald 3500,00
Jens Andersen (Handske-
mager) 100,00
Chr. Jensen Wøhliche 750,00
Ernst Hansen Frank 500,00

14800,00
Da ovel-fredningsnJJvne:t i:."lvi'igtkan til træde de t i kc:ude1sen aD-

f·.n-te,vil denne v-:ereat stadf13ste med 1e af det foranstt:lendo fJ1-
gende ~ndringer, i1et dog erstatningsudgiften fordeles med 1000 kr.
p~ Randers k2!bst8.dkomniune·, medens resten udl:'edesmed 2/3 af stu.ts-
kassen og 1/3 uf Viborg amts fond.

Gr'Bnserne for de fredede ar'ealer e:r-vist p~ et kort nr. Vi 109,
som er VE.idhllft(;tn:in-v.:nrendekendelso.

T h i b e s t ~ ro ro e s
Den af frednine;sn:evnet for 1,Tiborgamt den 20. maj 1952 afso.gte

kendelse vedrørende fredning af ar-ealer ved Fussing 50 og i loæsten
bakker stadf-~stes med de af det foranstå ende fr.,lgende'Endringer J -

dog at renten'an5~ttes til 4% p.a.
I erstatning betales de forn:evnte beløb tilsammen 14800 kr. samt

vedrørende lb. nr. 41, en f'e11es sandgrav i Irosten, b~rm·.:endenei
L~sten, 100 kr., ialt 14.900 kr., alt med renter 4% p.a. fra den 20.
maj 1952 at regne, til betaling sker.

Af de Ejner Madsen (lb. nr. 5) og Kristen Kjeldsen (lb. nr. 14)
tillagte erstatninger vil henhr:'ldsvis 95,50 kr. og 650 kr. være at
udbetale til finansministeriet, Ny Vestergade 17, K0benhuvn, som
afdrag p~ pantebreve vedr~rcnde bygningsistandsættelseslån.

Af er-sta.tnin&:sudGiften ial t 14.900 kr. udreder Randers k~bstnd-
kommune 1000 kr. med r~nter, medens resten 13900 kr. med renter .

lOb "

"
10f,10e II

....



18.
udredes med 2/3 af staskassen og 1/3 af Viborg amtsf'ond.

e-

Udskrift8ns rigtighed
bekro o:ef t es •

~.//.W)!, ~~~ ..\ ..-" .
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F. Grolg6
o'lerfredningsn:.evnets sekl'~tJ:Jr
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PROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDSo

,-~·_--0000§0000-----

År 1952p den 200 maj klo 1330 afholdt fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds møde på restaurant ffBloksbjerg" 1 llumo

Der foretoges~
Sag ango fredning af arealer ved Fus-
sing sø og i Læsten bakkero

Mødt var formandenp civildommer Otto Kiørboep Viborgp det
amtsvalgte medlempamtsvejinspektør Vo Rasmussenp Overlundp det
sognevalgte medlem for Bjerregrav=Ålum kommunep gartner SoRasmus-
senpStoragergårdp det sognevalgte medlem for Hornbæk-Tånum kommu-
ne, gårdejer Peder Jensen, Hornbæk p og det sognevalgte medlem for
Nørbæk-Sønderbæk-Læsten kommune, lærer SoHoAndersenp Sønderbæko

Nævnet drøftede sagen og afsagde derefter sålydende

KENDELSE~
Ved skrivelse af 30/11 1949 har Danmarks Natllrfredningsfor-

ening overfor fredningsnævnet rejst sag om fredning af forskel-
lige områder sydp øst og nord for Fussing sø, ved hovedvej 16 1
Over Fussing og i Læsten bakkero

Den nævnte skrivelse er sålydende:
"Efter overtagelsen af Fussingø agter staten ved en fred-

ning at sikre naturværdierne indenfor godsets område o
I forbindelse med denne fredningp hvis indhold - under

hensyn tilp at der er tale om statsejendom - er udformet af Na-
turfredningsrådet, vil det imidlertid være rimeligt n~så at,frs=
de forskellige områder, som støder op til selve godseto De på=
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FREONINGSNJEVNET FOR ÅRHUS AMT
".r~lIt. ".~ ..i..,.kr.4I.

REG. NR. -o 19b y'o()-v

-~la~.12·19OO"""
1.... 06·47000.....-.
HC/1v.

26. april 1990 •
F .5. 260/89.

Arhus Amtskommune,
Teknisk Forvaltning,
Landskabskontoret,
Lyseng Alle l,
8270 Højbjerg.
----------------

I I en hertil indsendt ansøgning har De søgt om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse af 6. juni 1953 vedrørende arealer
ved Fussing Sø og i Læsten 8akker til opførelse af et læskur til
får indenfor det af fredningen omfattede område ved Rosenbakken,
umatrikuleret fælles sandgrav for Læsten by.

Det fremgår, at amtskommunen er ved at udarbejde græsningsaftaie
med Christian Vestergård, Kirkestien 4, 8900 Randers, i forbin-
delse med naturpleje af det fredede område. Læskuret skal opføres
af ham i overensstemmelse med tegninger fremsendt til nævnet.

• I denne anledning meddeler nævnet herved den til byggeriets gen-
nemførelse fornødne dispensation.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

ttUjøministeriet
~kov-og~aturs~æen
J.nr. SN , , \ \ \ \ '- - o o 0\

Akt. nr. b I
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

I
I A.
~/.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

I<OPI sendt til: 27 APR. 1990
~ Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm.
2. Purhus kommune, Bakkevænget 16, 8990 Fårup.
3. "Vurderingsrådet" i Purhus kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Eiler Worsøe,

Lundbjergvej 2, Værum, 8900 Randers.
6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, 8jerregrav, 8900 Ran-

ders.
7. Klara Holt, Freja~vej 7, 8981 Spentrup .



TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 REb.Nk I~lo~ . 00-

10/02-97

Gitte Rasmussen
Bensonvej
8900 Randers

Vedr. j.nr. 96/1996 - udvidelse af sommerhus på matr.nr. 5 g Gjandrup by,
Ålum, beliggende GI. Viborgyej 308 a, 8900 Randers .

•
Purhus Kommune har for Dem søgt om Fredningsnævnets tilladelse til at udvide som-
merhuset på ovennævnte ejendom med 33 m2 i forbindelse med en nedrivning af gamle
bygninger på et tilsvarende antal m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juni 1953 om fred-
ning af arealer ved Fussing Sø og Læsten Bakker.

Nævnet foretog besigtigelse i sagen den 4. februar 1997.

•
I den forbindelse oplyste De og arkitekt Lars Vestergaard, at der ikke er indlagt el,
vand eller varme i det eksisterende byggeri, og at dette ønskes ændret, ligesom en del
af det eksisterende byggeri ønskes erstattet med nyt, jf. nærmere en række fotos og teg-
ninger fremsendt af Dem under sagen. Det oplystes endvidere, at nybygningen næppe
vil være at se nogen steder fra, og at byggeriet ikke vil påvirke silhuetten op mod de
bagved liggende bakker i området.

Århus Amt anførte, at tilbygningen - som efter planen skal være højere end det eksiste-
rende byggeri - vil blive for dominerende i området, samt at glaspartiet i kippen vil
kunne medføre lysreflektioner. Århus Amt anførte tillige, at det generelt kan anbefales,
at der meddeles tilladelse til en tilbygning til ejendommen.

Efter drøftelse erklærede Amtets repræsentant sig enig i de af Fredningsnævnet
nedenfor anførte betragtninger.

Fredningsnævnet rmder, at en tilbygning som den planlagte vil være en forbedring i
forhold til det hidtidige. Det må medgives Amtet, at det planlagte glasparti i kippen vil
kunne give generende lysreflektioner. Fredningsnævnet har derfor besluttet at meddele
tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til det ansøgte byggeri i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger, dog således, at træbeklædningen
kræves behandlet med jordfarver eller en blanding af disse, og at tilbygningens gavl
mod søen ikke må forsynes med vinduer/glaspartier. Fredingsnævnet kan acceptere, at

\q"ilo- \Lt\/\~-003?S
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der i tilbygningens tag mod nordøst isættes et velux-vindue.

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 videresendelse til Naturklagenævnet.

• Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. RtW:idigklage 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, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-21-2-729-3-96)
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 vf Eiler Worsøe, Lundbergsvej 2,
Værum, 8900 Randers \
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Per Blendstrup, Mosedraget 16, ø. Bjerregrav , 8900 Randers
Magnus Bak, Skelvej 11, 8981 Spentru
Arkitekt Lars Vestergaard, Udbyhøjvej 71, 8900 Randers
Purhus Kommune, Bakkevænget 16, 8990 Fårup
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Fredningsnævnet for Århus Amt

Århus Amt
Natur & Miljø
Adalsgruppen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

MOdtaget I ~
Skov- og Naturstyreissrn .

g 2.: mu, :l~DBJ

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle lO
8000 Århus C

SCANNET

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 21. oktober 2004

• Vedrørende journal nr. 123/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af brønd, sløjfning af
drænledning, opfyldning/planering af grøft, etablering af 2 jordvolde samt afrømning af muld
på matr. nr. 8 h Over Fussing ø. Bjerregrav, beliggende ved Fussingsø.

Fredningsnævnet har den 25. august 2004 fra Århus Amt, Naturafdelingen, modtaget Amtets
ådalsgruppes ansøgning om tilladelse etablering af en brønd, sløjfuing af drænledning,
opfyldning/planering af grøft, etablering af 2 jordvolde samt afrømning af muld på ovennævnte
ejendom.

Ændringerne ønskes gennemført i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt ved Fussingsø.
Projektet omfatter ialt 26 ha på omtalte ejendom og planlægges udført i henhold til projekt af25.
maj 2004 udarbejdet afHedeselskabet.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af6.juni 1953 om fredning af arealer
ved Fussingsø og Læsten Bakker.

• Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 7. oktober 2004 .

Nordsiden afFussingsø falder meget brat ned mod søen med nogle naturlige afsatser, hvor der
planlægges etableret vådområder. Ifølge gamle kort fra ca. 1860 og 1930, har der tidligere været
mindre vandhuller og vådpartier på de pågældende afsatser. Der har været fremlagt oversigtskort fra
1830, 1870 og 1960.

Under besigtigelsen oplyste Bodil Petersen fra Adalsgruppen, at naturgenopretningsprojektet
medfører en mindsket næringsstoftilførsel til søen ved at drænene i projektopbruddet afbrydes og
vandet i stedet kommer til at risle ned igennem området, hvorefter kvælstof og fosfor forsvinder.
Indtil videre er det alene lodsejer Bo Junker, der i området har tilsluttet sig projektet.

Det er oplyst, at Adalsgruppen ønsker følgende inden for det fredede område:

1) Etablering af en brønd med kuppelrist med en diameter på ca. 0,5 meter i terræn til
opsamling af drænvand.

Å.:Jv\- )1-l \/12-- O~"Sl-
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2) Sløjfning af eksisterende dræn, hvilket gøres ved frigravning og knusning af drænrør og
efterfølgende påfyldning af jord eller ved overgravning af rør med
grabtang.Hoveddrænledningen er beliggende inden for fredningen.

3) Opfyldning/planering af grøft, hvilket udføres ved at rømme jorden i et 0,2-0,3 meter lag fra
siderne af grøften. Ca. 80 m3 jord skønnes rømmet.

4) Etablering af to jordvolde med en samlet længde på ca. 110 m og en højde på maks. 50 cm
til tilbageholdelse af drænvand. Voldene etableres af den umiddelbart oven for liggende jord
med en bredde på ca. 3 m ved basis og 1 m ved overkanten, så de virker naturlige i terrænet.
Ca. 80 m3 jord skønnes nødvendigt til etablering af voldene.

5) Et areal på ca. 3.000 m2, der ligger delvist inden for fredningen, afrømmet i en dybde af
maks. 20 cm for at skabe et lavvandet område til tilbageholdelse af vandet fra de afbrudte
dræn.

•
Placeringen af den omtalte brønd, drænrøret, grøft, jordvolde og afrømningsområde fremgår af kort
over projektet ved nordøst-siden af Fussingsø, som har været forelagt nævnet samt af
Hedeselskabets tegninger nr. 01-03 .

Udover det nævnte planlægges en lavning på ca. 2.000 m2 opfyldt for at undgå utilsigtet påvirkning
af de tilstødende arealer, der ikke er omfattet af projektet. Lavningen ligger uden for det fredede
areal.

Århus Amt, Naturafdelingen, har' anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Naturafdelingen
har lagt vægt på, at projektet er et naturgenoprettelsesprojekt med det formål at søge området
tilbageført til en tilstand fra før fredningen trådte i kraft, hvilket ikke findes at stride imod hensigten
om bevaring af tilstanden i området.

Danmarks Naturfredningsforeningens lokalkomite har tilsluttet sig naturafdelingens anbefaling og
særligt anført, at lokalkomiteen går ind for etableringen afvådområdet, for derved at mindske
kvælstof- og fosfortilførslen til søen.

Århus Amt har bemærket, at projektområdet er udpeget som EF-Habitatområde nr. 30:
Lovns Bredning, Hjarbæk fjord og Skals, Siemested og Nørre Adal, samt Skravad bæk.
Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet er blandt andet Damf1agermus, Odder, samt forskellige
habitartyper, som ikke vurderes at være til stede på det omtalte areal, som hovedsagelig består af
landbrugsjord og for en mindre dels vedkommende mose, der er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. På denne baggrund vurderer amtet, at naturgenopretningsprojektet på
længere sigt ikke har nogen negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under særlig hensyntagen til, at det ansøgte projekt er et naturgenopretningsprojekt, hvorefter
området søges tilbageført til sin oprindelige tilstand fra før fredningen, ligesom der er åbenbare
miljørnæssige fordele i form .at mindske kvælstof- og fosfortilførsel til søen forbundet med
projektet, finder nævnet, at det ansøgte ikke strider imod fredningens formål. Nævnet meddeler
derfor dispensation til det ansøgte,jf. naturbeskYttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår at projektet
udføres i overensstemmelse med projekt af25. maj 2004 udarbejdet afHedeselskabet og de i øvrigt
meddelte oplysninger.
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Klagevejledning,j[. naturheskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageherettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at der er klaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

e ~--
~Olkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Bo Junker Nielsen, Venning Byvej 6, Venning, 8900 Randers
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-3-729-3-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 21200 København ø
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 23. marts 2017 

 

FN-MJØ-137-2016. Opførelse af en maskinhal  

Fredningsnævnet har den 22. november 2016 modtaget en ansøgning om opførelse af to maskinhaller på 
Grovebakkevej 7, 8920 Randers. Ansøgningen blev indgivet af arkitekt Øjvind Andersen på vegne af ejen-
dommens ejer Poul Staal.  

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. juni 1953 om fredning af arealer ved Fus-
sing Sø.  
 
Miljøstyrelsen har den 17. februar 2017 som teknisk bistand til fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 33, stk. 4, udtalt, at det kun er den vestlige del af den ene af maskinhallerne, der er beliggende i 
det fredede område. Miljøstyrelsen har endvidere henledt opmærksomheden på følgende bestemmelser i 
fredningen: 
 

 
 
Det er yderligere anført, at Overfredningsnævnet efter besigtigelse og forhandling besluttede at udvide det 
ved gården undtagne areal med 50 meter mod øst og syd og med 12 meter mod vest. 
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Randers Kommune har den 27. januar 2017 udtalt, at maskinhallerne vurderes at være driftsmæssige nød-
vendige bygninger til ejendommen og derfor ikke kræver landzonetilladelse. 
 
Maskinhallernes udseende fremgår af ansøgningsmaterialet. 
  
Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. marts 2017. I besigtigelsen del-
tog fredningsnævnet og Poul Staal med arkitekt Øjvind Andersen og advokat Peter Bøystrup. Poul Staal oply-
ste, at ejendommen efter sammenlægning vil blive på omkring 140 ha. Projektet blev gennemgået, og fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Fussing Sø betyder, at den ene af de to maskinhaller kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår af sagen, at Randers Kommune har vurderet, at maskinhallerne er nødvendige for ejendom-
mens drift som landbrugsejendom. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det i fredningsmæssig henseende ville være mere hensigtsmæssigt, 
hvis de to maskinhaller blev vendt således, at de ikke var placeret langs Grovebakkevej, men derimod vinkel-
ret på Grovebakkevej, idet de med en sådan placering ikke i samme omfang ville hindre udsynet over Fussing 
Sø. 

Da det imidlertid alene er en del af den ene maskinhal, der er beliggende i det fredede område, og da fred-
ningsnævnet i øvrigt ikke har bemærkninger til maskinhallernes udseende, meddeler fredningsnævnet efter 
en konkret vurdering af sagens samlede forhold dispensation. 

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. Kla-
gefristen 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 
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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. 

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. Vilhelm Brage Michelsen (nævnsmedlem), 

2. Kurt Søndergaard (nævnsmedlem), 

3. Poul Staal, 

4. Arkitekt Øjvind Andersen, 

5. Miljøstyrelsen, 

6. Randers Kommune, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, Randers, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, Randers, 

11. Dansk Botanisk Forening, 

12. Friluftsrådet, Randers, 

13. Region Midtjylland, 

14. Kulturstyrelsen. 
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