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FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. /9'~~~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

]redningsnævnet for Randers amt. F.S.12/1948-28.

2a,2g Enslev
by og sogn.

Akt: Skab A nr.. 485.
(udfylde. øf dommerkontorBt)

Mtr. f1r.; ejerlav~ sogn:
(i København kvarter)

eller li de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bI. j ting-
bogen, art. nr'J~ejerlav,

sogn.

, ;-

Købers }
Kreditors bOP,æl.- ---

Gade og hus nr.;
(hyor sådant flndea)

Anmelderen, navn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Stempel: --- kr. -- øre.
2196 - 6/11 1952.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Rasmus Laursen, Enslev,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2a, 2g af Enslev by. og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af de to lodder, der ligger inden for 50 m afstand
fra kitkegårdsdigerne~

.t _ •• , ~.....

~Fred'ningen har følgende omfang~ .•

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med '.høje træer, midlerticijgt. eller vedvarende,
\.. L l.

ligesom der heller ikke på arealerne 'må anbringes transformatorstationer, tel~fon- ;g' 'telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skur~: ~dsalgssteder, isboder~' vogne til beboelse '~Iier opbevaring af red-
~ l. \... •

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig~JrmxtiIX at bevoksningen på matr.nr. 2g, sydøst
~tt for kirken, og ævoksningen på skrænten på 2a vest for kirkegården,

beståerule af birk og eg, bevares, også af efterfølgende ejere,
holdes vedlige og aldrig fældes fuldstændig på een gang, men stedse
holder karakter af en samlet bevoksning på de to nævnte steder.



l' ~~ ... ..:t1":_L\ ~_ ...... 't. o' ... l .... :": _., ·~e '~_' j _ ." .....::....\ rJ:.I·· ...,_· ,;
For fredningen kræver Jeg ingen erstatning .

• - " Jeg er indforstået n1ed, at ovenstående fredningstilbud tinglY&es på min ejendom matr.

nr. 2a,2g af Enslev by, og sog'n, ddg' uden {{J'gift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, cXgC me nig-hedsrådet og provstiudvalget
hver for sig.

Enslev ,den 31;10 ]9 52•.
Rasmus Laursen.

. '

~ ' - . .." .....

J f ..

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender fo)."anstående fredningstilbud,
,~\...' • "" .~~\...-. ~. ~ _ t

b€stemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a,2g, ',af ~nsl ey '. ,by,

~

o. sogn, xfx:b:md:lrnOOXXXXXXxtJdKXXXXX~xxxxxktltm::xxxx:xatbc, hvilkex: matr. nr.
l ,
. ~::JmCltXl14:MXJ<I:M'XXXXxxxxxxxihi1x udgør et land brug. ~M:Xf':;(e&d'axa.1'lfatxsJmC~ooxx

JP4xwltlagl:.KiblNXad'x~etxeXl:xgen:pærtx:.t:edlc:iK»ootmg»q:l~OOPf.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 4 / 11 19 52 .
Fog. IA.K.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.57, Grenaa købstad m.v.,
den 6' novb. 1952.
Lyst. Tingbog,akt:Skab A nr.485.Anmærkning: Ejendommen er behæftet med pantegæld og servitutter.

Vestergaard •
-:- .- .- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.

~rednjng"n!t'vn et for
" Ju~elbJ Amt.

-~ ,



'- 11Jr

3~ \

'~ 5'!'

•

•
Terrcen q.f

Enslev By,
,f'ns!~u Sogn,
fJiurs I/ørre-/ierrecl.
Randers:/lm t.

t4<t.L.l -1: Jfooø
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. rir.: 01954.03

Dispensationer i perioden: 02-12-1"952



REG.NR. \ 9SY .03
U D S K R I F T

AF .
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

•

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at etablere en læplantning inden for
det fredede areal omkring Enslev
Kirke, Grenå kommune.

r sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Svend Aage Mikkelsen .
Der foreligger ansøgning af 15. juni 1992 fra Fællesudvalget
for Læplantning. Der er tale om udskiftning af et
eksisterende ældre læhegn vest for kirken med en tre-rækket
læplantning, hvoraf 70 m ligger inden for fredningen, men i
udkanten af det fredede areal.
Århus Amt, Landskabskontoret, har i skrivelse af 20. november
1992 anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte, da læplantningen etableres på
et lavere liggende areal end kirken, da der er tale om
udskiftning af et eksisterende hegn, og da der i forvejen er
bevoksning på skræntarealet mellem læhegnet og kirken.

1!~',Ly~/lf' ·y..fi/
' !I I"",' "4.,... hJørgen Jenseri'.

Den 2/12 1992 traf
Sag nr. 55a/1992

•
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladels~ kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet. '
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. marts 2022 

 

FN-MJØ-029-2022. Shelter ved Enslev kirke 

Fredningsnævnet modtog den 9. marts 2022 Norddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opstille 
en shelter ved Enslev kirke på matr.nr. 2a Enslev, Grenaa Jorder. Ejendommen ejes af Erling Bruun Larsen.  

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 4. november 1952 til sikring af Enslev kirkes omgivel-
ser, hvorefter arealerne ikke må bebygges eller beplantes med høje træer midlertidigt eller vedvarende, lige-
som der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende, 
derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lig-
nende skønhedsforstyrrende genstande. Det fremgår videre, at bevoksningen på skrænten på 2a vest for kir-
kegården bestående af birk og eg bevares også af efterfølgende ejere, holdes vedlige og aldrig fældes fuld-
stændig på en gang, men stedse holder karakter af en samlet bevoksning.   

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 kommunen og for gæster udefra. Arbejdsgruppen er frivillig og består af 
medlemmer fra Rimsø-Kastbjerg menighedsråd, Thorsø-høje menighedsråd og Gjerrild-Hemmed menigheds-
råd. Der er desuden andre interesserede borgere med i projektet, ligesom Museum Østjylland deltager i sam-
arbejdet. Langs ruten skal der være mulighed for overnatning i shelters på udvalgte steder. Pilgrimsruten, der 
er fuldt finansieret af fondsmidler, forventes indviet i sommeren 2022. Arbejdsgruppen ønsker at opstille en 
shelter indenfor fredningen nordvest for kirken i hjørnet af en privatejet mark. Ejeren har samtykket i opstil-
lingen. Koten på placeringsstedet er 3 meter lavere end kirkegården. Denne højdeforskel og den eksisterende 
beplantning gør, at der ikke er visuel sammenhæng med kirken og øvrige kirkegårdselementer. Shelteren op-
føres i råt lærketræ og placeres på et fundament af kampesten. Taget beklædes med shingels af lærketræ med 
undertag af krydsfiner. Lærketræet vil i løbet af få år patinere til en grå farve, som vil falde godt ind i omgivel-
serne. Shelterens højde bliver 1,6 meter, længden 4 meter og bredden 2½ meter. Formen er inspireret af en 
omvendt båd og skal symbolisere både beskyttelse og rejse. Den skal vende med udsigt ned over det landind-
vundne Kolindsund med udsigt til solnedgangen.  

Shelteren er illustreret på følgende måde: 

 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Shelterens placering er illustreret med rød stjerne på følgende kort: 

 

Norddjurs Kommune har endvidere oplyst, at projektområdet er ca. 11 km fra nærmeste Natura 2000-område. 
Det er kommunens vurdering, at projekt ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning på de arter, som 
området er udpeget for at beskytte, eller en væsentlig negativ påvirkning af bilag IV-arter.   

Norddjurs Kommune har indstillet, at der meddeles dispensation, da projektet ikke har indvirkning på oplevel-
sen af Enslev kirke eller kirkens nærmeste omgivelser og derfor ikke vil få nævneværdig betydning for de hen-
syn, der skal varetages med fredningen. Hertil kommer, at den skærmende beplantning mellem shelteren og 
kirken er sikret mod fældning i fredningen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Enslev 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at shelteren ikke er synlig fra kirken eller kirkegår-
den, og at den som følge af den beplantning, der ifølge fredningen ikke må fældes, heller ingen betydning har 
for indsigten til kirken eller kirkegården. 

På den baggrund og med henvisning til projektets indhold og formål meddeler fredningsnævnet 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 bekendtgørelsen. 
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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. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 
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1. Jytte Dalgaard, 
2. Erling Bruun Larsen, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Norddjurs Kommune, journalnr. 22/2512, 
5. Aarhus Stift, 
6. Norddjurs Provsti, 
7. Enslev Menighedsråd, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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