
Afgørelser - Reg. nr.: 02026.01

Fredningen vedrører: Hvorslev Bakker

• Domme

le

la ksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 22-12-1953

-02026.01

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

09-04-1953

Se reg.nr. 2620.00 for ændrede 
bestemmelser af "Busbjerg" arealet.



Lokalitet
REG.NR. ~U v

: Busbjerg og Hvorslev Bakker.

e Kommune: Hvorslev •. Bt ., SOb/l/

J.nr.

Areal

Formål

In,dhold

Ejer

Platoleret . :

••

1125.000 -::.I)/S' Ii }.Ir;
Fr.nr. : p 5 - 400 Fr. 2.

FNK 9.4.1953,
Fredet: OFNK 22.12.1953,

FNK 28.1.1970,
FNTK 28.5.1970,
OFNK. 16.8.1971.FNTK. 26.1.1976.Bevaring a~ karakteristiske lyngbakkepartier ved

Gudenådalen.

27-46/66 og
403-3/71.
Busbjergl 18,4 ha.
Hvorslev Bakkerl

12,2 ha.

••

: Hvorslev Bakkerl Arealerne bevares i nuværende tilstand,
må ikke bebygges, opdyrke s (gælder kun uopdyrkede area-
ler) eller beplantes. Det er tilladt at ~jerne den eksi-
sterende træbevoksning. Lyngen må ikke a~drives eller
a~brændes, ejeren må dog slå lyng til ejendommens brug.
Der må ikke anbringes skæmmende indretninger, ligesom
gravning a~ sten, grus, sand eller ler (udover til
ejendommens brug) ikke må ~oretages.
Busbjerg: Bebyggelse og opstilline a~ skæmmende indret-
ninger m~ ikke ~inde sted. Opdyrkning a~ udyrkede area-
ler må ikke foretages. A~græsning er tilladt over hele

-arealet. Terrænændringer er ikke tilladt udover, hvor
der ~inde~ lovligt etablerede gravningsrettigheder. -.
Privat + (Bl.a. Gudenådalens Hjemståvns~orening)
o~~. (Hvorslev-Gerning præsteembede)

••

'.Fredningsnævnet.
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På arealerne må'der ikke forekomme: camping, teltslagning, bilop-
hugningspladser, motoroaner, henkastning af affald.
Arealerne skal plejes ved fredningsplanudvalgets foranstaltning
og P-plads ,indrettes. Der er offentlig adgang til området bortset
fra arealer under aktuel udnyttelse af teglværket.

r
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År" 1953, den 22. december, afsagde overfrednine;sn'l:lvnetpå gru:.."lcl-
lae uf mundtlig og skriftlig votering f01gende

kendelse
1 sagen nr. 1136/53 vedrørende fredning af nogle lyngbakker på
Hvorslev præstegårde jorder m.m. samt af "Busbjerg" i HvorsleV" S001l.

I den af fredningsnævnet for Viborg amt den 9. april 1955 afsag-
te kendelse hedder det~

"Efter en brand i 1939, ved hvilken lyngen pa et areal af matr.
nr. la, Hvorslev by og sogn, tilhørende Hvorslev præsteembede, blev
afbrændt, fremkom tanken om at beplante arealet, der v~sentlig be-
st~r af en stor bakke, men samtidig hermed blev spørgsmålet om fred-
ning af arealet rejst, og ved skrivelse af 25. april 1941 rettede
Danmarks Naturfredningsforening anmodning til fredningsnævnet om at
optage sag om fredning af arealet til behandling.

Til støtte for kravet om fredning har foreningen i den fornævnte
skri velse oplyst, at foreningens lokale komite i Viborg bl. a. har
udtalt følgende:

ftBakkerne udgør en del af et større bakkeparti , som på det pågæl-
dende sted begrænser Gudenådalen mod syd og fremtræder som et sa~men-
hængende hele. Terrænformerne er karakteristiske og ret afvekslenf~
Fræsteembedets bakker gr~nser til den ovennævnte vej og falder på

et stykke ret stejlt ned mod denne, og den øverste, højtbeliggende
del af disse bakker GI' formet i lighed med en ås~ Bakkepartiet nord
for falder brat mod Gudenådalen. Den ovennævnte vej går på bunden
af en dalsænkning, der utvivlsomt er en senglacial smeltevandsdal,
og denne såvel som hele bakkepartiot m~ være udformet under isafsæelt-
ningen. Det hele giver et typisk billede af terrænformerne i den
østlige del af Gudenådalen.

Som det i sagen er omtalt} hHr prEsteembedets bakker henligget
som lyngbakker, men i 1939 blev dE;hærge·~;af en brand, sål eden at
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lyngen på den største del br~ndt~, Mod vest er lj~gen dog nogle
st~der bevaret, og branden omfattede ikke den sydligste del af bakke-
partiet ud mod Gudenådalen. Hvor lyngen er bevaret, er den kraftig,
og dette var - efter hvad der blev oplyst - tilfældet med lyngbevoks-
ningen p~ hele området. Hvor branden har hErget, er vegetationen af-
svedet, men det kunde dog konstateres, at der på det afbrændte område
er begyndt ny opvækst af lyng og tyttebær. Lyngvegetationen har -
efter hvad der blev oplyst·- v:Eret helt dominerende iblandet med anden
almindelig hedevegetation såsom blåb~r, tyttebær og revlingris, lige-
som der også var enebær. Der forefandtes selvsåede fyr, men kun i
ringe omfang. De dele af det samlede bakkeparti , hvor lJTngen ikke
brændte, fremtræder som typisk hedebakker med den for disse Sær0&ne
vegetation.

Som størstedelen af præsteembedets bakkeI' fremtræder i øjeblikket
- oorte og" skallede 11- som følge af branden for kun to år siden, virker
de selvsagt ikke til talende i landskabelig hemseende , det er dog let
at forestille sig, hvor smukt og ejendommeligt hele området vil
virke, når det er bevokset med lyng, og antagelig vil i løbet af i
hvert fald 5 til 10 år lyngen igen ~ære opvokset og helt dække det
nu afbrændte område. I forbindelse med de karakteristiske terrænformer
vil de lyngbevoksede bakker da, som hidtil fremtr'Ede smukt og ejendom-
melig i landskabelig henseende.

Gudenådalen er midtjyllands største og smukkeste ådal, og navnlig
str'"ekningenfra lidt vest for Langå til henimod Tange er PI':egctaf
aen kæde af bakker, som ligger både syd og nord for dalen. Disse var
tidligere lyngbevoksede, og derv8d fik ådalen sin særegne karukter,
men de er nu i stor oæfang enten opdyrkede eller beplantede. Do bcr-
omhandlede bakker danner i så henseende en undtagelse; de fremtræder
endnu helt i den skikkelse, som bakkerne ved ~dalen før havde, oc
selvom der enkelte andr'e steder ved Gudenådale:n er bakker med n0i:-:en
lyngbevoksning, er der ingen steder i Gudenådalen, hvor både terr'1m-
formerne og den oprindelige vegetation viser sig så typisk og så vel-
bevaret som her. Pil grund af beliggenheden er hele bakkepartiet vel-
kendt af almenheden, idet det ses meget tydeligt fra jernbanen (banen
fn.4 Langå til Viborg), som er ført gennem Guden~dalen i retning 0st-
v~st, og det samme er tilfældet fra den offentlige vej, som nord fol'
banelinien går langs med denne.

Ved en tilplantning af bakke~nE: vil de landskabelige forhold på
afeørende måde forrykkes. . De karakteristiske terrænformer vil
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udviskes og hedevegetationen forsvinde. Efter h~ad dGr er anf~rt
om de landskabelige forhold, og navnlig når der henses til, at bakker-
no udgør de sidste egentlige lyngbakker ved Guden~dalen) må komiteen
formene, at landskab('lig··a;ste·~iskchens;yn taler for en fredning af
bakkerne, således at der i hver·~ fald udstedes forbud mod opdyrkning,
beplantning og bebyggelse, lie;esom der træf:'es bes-~emmelse om, at
hedevegetationen bevares, både hvor den nu eI, og hvor den vokser
frem •
• • • • • • • • • • • • • • •

Af sagen fremg.år, at præsteembedets bakker har et areal af oa.
7 ha. OmrAdets græn~er er ikke afsat i terr~net, men blev - tilnær-
melsesvis - pJlvist under besigtigelf:enc Som omtalt udger bakkerne
en del af et større bakkeparti, og dette afsluttcc mod nordvest
af en smuktformet, helt lyngkl~dt bakke med fald mod Gu1enådalen.
Den grænser umiddelbart til præsteembedets bakke, og efter komiteens
formening vilde stærke landskabelige hensyn tale for, at ogoå denne
bakke inddrages under fredningen. II

Skrivelsen er iøvrigt bilagt sagkyndige udtalelser fra forenin-
gens naturvidenskabelige udvalg og naturhistorisk rr.useumi Aarhus.

I skrivelse af 28. juni 1941 har naturfredningsr.adet udtalt
følg€.nde:

"Efter sammen med dommeren den 17. ds. at have besigtiget det
Hvorslev præsteembede tilhørende areal af Hvorslev bakker, stort
ca. 7 ha. Skal man i anledning af spørgsmålet om en fredlysning af
arealet udtale, at man fuldt ud slutter sig til de af Danmarks Natur-
fredningsforenlng i skrivelse af 25. april d. å. anførte grunde for
fI'cdning. Arealet henl.igger endnu i næsten nøgen tilstand, siden
det i 1939 ved uforsigtighed blev udsat for brand9 men det ses, at
lyncen påny er ved at indfinde sig, og i løbet af nogle år vil area-
let atter være lyngklædt. Eventuelt selvsåede individer af bjerGfyr
bør efter fredningens gennemforeIse fjernes.

Da lyngbakkerne i Gudenådalen i tidens løb i høj grad er blevet
udnyttede til beplantning, er der al anledning til at bevare ikke
alene det her omhandlede areal, men desuden også andre partier af
det stærkt kuperede hedeterræn langs Gudent.1eni lyngklædt tilstand."

Ved skrivelse af 13. marts 1943 har naturfredningsforeningen
under fremsendelse ~f et målebordsblad udvidet fredningskravet til
at omfatte nogle til pr~stegårdens a.real stødende l;yngarealer og
nogle yderligere arealer i nærheden. I skrivelsen udtaler forenin-
gen bl. a.:



•
I

'I

e.

4.
"Sagen har været forelagt vor lokale fredningskomite for Viborg

og omegn, der, udfra nævnets ønnke om at modtage en plan for hvilke
områder, der udover præs ~eglirdsbakkerne burde frede s) med stor st~.'::C-
ke har udtal t sig for en betydelig udvidelse af' dc..TI oprindelig farer
slåede fredning. Komiteen har i S3 henseende, og idet henvises tiI
indtegning på det blandt bilagene værende m&lebordsblad, fren::sat
forslag om, at det som A betegnede omr~}de, der dels omfatter Hvorslev
pl~stegårds bakker (i anledning af hvis fredning, sagen oprindeliG
blev re j st) dels nogle andre ti.Lgræns8nde bak};:epartier deri blandt
en lyngkl~dt bakke med fald mod Gudenåen, fredes. Endvidere de mea
B og C betegnede lyngklT.dte bakkepartier samt endelig den lJ~gklædte
b3.kkeknude "Busbjerg" - betegne'"Gson:;D. De n'1lvntoabn~{eps.I·tiern(,H'er
til de mest mærkbare i den kæde af bakker, der pa devte sted begræn-
ser Guden::idalenmod syd. Komi teen ud taler vidc:-c~: :lDi s::>8 forskelli[e
bakkepartier fremtræder båd e ved deres udformning 0[. ved lynZb'Jvoks-
ningen, som her er bevaret, b8de smukt og ejendomrr.eligt i landskabe::-
lig henseende, og dette gælder i},{kemindst "Busbjerg", der ligger
som en samlet, afrundet bakkeknude med typisk hedevegetation. Samt-
lige de omr~der, som her er omtalt, BI' velkendte af almenheden, i~lt
de Res tydligt fra jernbanen (banen fra Lang~ til Viborg) og fra d~n
offentlige vej, som nord for banelinien går langs med denne, Som
nævnt er omr~derne lyngbevoksede; p~ præsteembedets bakker er 1~1gen
efter den for nogle år siden skete brand ved p~ny at skyde frem. Omend
der mellem omr8derne er nogen beplantning, fremtr:nder disse lyngbE:-
voksede områder dog i det vEsentlige som en helhed, og derved er p&
dentie str~kning af Gudenådalen Cennen særegne karakter mea præget af
den lyngkl~dte bakkek~de, der gr~nser op til ådalens engdrag, beva-
ret. Ved under fredningen at inddrage alle de her omtalte omr~der,
vil maD derfor kunne bibeholde et udsni t af en af de landsk<1bsfoJ'mr'l~W~ ,

som var s:Eregne for de store midtj~raske ådale."
Udvidelsen er endvidere anbefalet af foreningens naturvidenskabe-

lige udvalg.
Under- en besigtigelse den 15. juli 1943 har sP.vel menighedsrådet

som samtlige pri vate lodse jerE::erkl];l'et, at de ml:ltte modo.:ettesig
den foreslåede fredning, ligesom de i tilf-r::ldeaf, at frodning gen""
nemføres, har påstået erstatning.

For Hvorslev tegl vær-k , som ejer af mntr. nr. 71, 8g og 10c,
har direktør Schmidt nedlagt pdstand om, at der i en eventuel ken-
delse blev taget forbehold om, at der såfremt det m~tte vise sig,
at der fandtes ler i arealerne, kunde meddelc:s ejeren ciGpt.msation



til gl'avning af ler til brug for teglvær'kct.
p~ t:lt møde den 26. juni 194'4 vadtog n'1)vaet med 2 ctemn:er ::nodl

1 det væsentlige at pf:ll.'ugge ~en forc:sl~>:;dc servi tut p:'j pT''Ustegards-
bakkern& og ar~alerne ved disse samt af Busbjergo

Efter denne vedtagelse el dereft~r de Bom ]j og C bet(;gn~de areal(;T
uogået af sagen, medens de arealer, dur bel~gges med servitut er:
Oml,tide A.
Et areal af matr. nr. la, Hvors18v by og

" " It It Ib, SIDst.

sogn, tilhørende Hvorslev-
Gerning ,ræs~eembede, stort
ca. 6,2 ha,

tilhørende M~gnus Nielsen, stort ca.
5,6 2-'.,

Matr. nr. 41, smst. tilhørende J~ns J0rgen Jensen, stort cu. 0,4 ha,
Et areal af matr. nr. 4f, Amstrup, Hvorslev sogn, tilhørunde Sigurd

Adwn Christc.:.'1sen, stort ca.
2, o ha.

Oml'~de D.
Matr. nI'. 71 og 10e Hvorslev by og sogn, tilhørond.e a/s Hvorslev tE::gl-

værk, stort ca. 6,7 ha.
Et fJ.real af matr-. nr. 7c, SIDst. t ilhørende William Pedersen, stol·t ca.

0,9 ha,
samt matr. nr. 6ac, smst. tilhør'ende Gudenådalens hjemstavnsforenin(;

stort ca. 4,7 hå.
r fredningsrl:cvnets møde d. d. har af forn'l:vnte lodsejere Jons Jøl-gen

Jensen og William Pedersen, der har erhvervet deres ejendomme efter
n~vnets forrige møde, erkl~røt,ut de ikke protesterer mod fredningen,
men såfremt fredningen cennemføres, påst~r de sig tilkendt erstatning.
Repl"...esentanterne for Guden8dalens hjemstavnsforening, hvis ejenc1nm
ligeledes er erhver-vet sirJen forriee møde, har ikke protosteret mod.
frodningEln og har frafal det er statning. For a/s Hvorslev tegl værk har
direktør Schmidt erkl~ret, at teelværket er villig til at lade hele
matr'. nr. 10c indgå u..."lå er fr~dni11gen, og at der ikke forlang(,;s ncgGn
erstatning.

I henheld til den fOIl:Bvnte vedtagel se fo.stsllttes herefter 0.en
seI'vitut, derv:il VJ3re at ptJlllgge de nedenfor n::evnte arealer sålede2:

"Arealerne skal bE::vares i deres nuv:Ilrenc3e tilsto..n~ altstt i alt
væsentligt lyngbegroet og m:'}d~rfor' ineens inde bebY6ge s, hverkon varig~,
eller midlertidiet og ej heller opdyrkes eller ::cplantes, hvorirrJOc d.ene på arealerne vllrende træbevoksning må f j erne s.

Lyngen må ikke afdrives eller afbr~nd8s, men ejeren bar ret til
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slåning af lyng til ejendommens brug.

Der må ikke på arealerne anbringos 8kur~, boder, IDLster eller
lignende eller i det hele anbringes eller indrettes noget, der kan
virke forstyrrende for udsynet lJller skæmmende.

Del' må ikke foretages groaming af sten, grus) sand ellE:r ler
udover det til anvendelse p8 den påg'Blc.endeejendom nøuven':1ige.fl

Servitutten vil VEre at p~l~gge åe nedenfer næv~te ejendnmmE:,
idet der till~gges ejerne vedføjed~ erstatninger~
Oml'åde A.
Et areal af matr. nr.la, Hvorslev by og sogn, tilhørende Hvorslev-Ger-

ning Præsteembede ca. 6,2 ha. Den dol
af ma"tr. nr. la, beliggende i to st;yk-

kel' ved vejen, stor cu. 0,5 ha, der nu
er dyrket, må fremdeles benyttes p~
denne m~de, erstatning kr 600,00

Et areal af matr. nr. Ib, smst. tilhørende Magnus Nielsen,
ca. 5,6 ha, erstatning

Matr. nr. 41, smst. tilhørende Jens Jørgen Jensen, ca. 0,4
ha. Den del af matr. nr. 4,1,
der er beliggende mellem
bakkens fod og vejen, der nu
benyttes dels som have, dels
som frugtplantage må fremdeles
benyttes på denne måde.
Erstatning

Et areal af matr. nr. 4f, Amstrup by, Hvorslev sogn,
tilhørende Sigurd Ar Chri-
stensen, ca. 2,0 ha.
Erstatning

" 550,co

" 50,00

ti 200,00
Område D.
Matr. nr'. 71 og 10c, Hvorslev by og sogn, tilhørende a/s

Hvorslev teglværk. Ingen
erstatning. Med hensyn til
di sse arealer' bem:Brkes, at
teglværket, såfreffitdet
måtte vise sig, at der fin-
des ler i disse, der er an-
vendeligt i teglværksindustri-e en, er beI"ettiBet til at udnyt-
t~ sådant ler efter med 3

_..J..



måneders varsel at have gjort
fredningsn~vnet bekendt med
forholdet. Den del af det
fredede, der nu er dyrket,
særlig den nordlige del af
matro nr. 10e, må fremdeles
dyrkes.

Et areal af matr. nr. 7e, smst, tilhørende Wi.lliam Pedersen,
ca. 0,5 ha, ers~atning kr. 50,00

samt m~tr. nr. 6ac, smsto tilhørende Gudenådalens hjem-
stavnsforening, ca. 4,7 ha.
Ingen erstatninE6
Den del af arealet beliggende
i det sydvestre hj~rne, der
tidligere har v~ret dyrket,
må fremdeles dyrkes.

Den n~rmere beliggenhed af de fredede arualer fremgår af matrikuls-
kortkopien, der er fremlagt under sagen, og hvorpå gr~nserne for de
fl'edede arealer er ind tegnet. Genparter af disse kort vedhæftes nær-
værende kendelse. Iøvrigt vil de med fredningsservitut belagte area-
ler, der ikke er s~rskilt matrikulerede, v~re at udstykke.

Påtaleretten med hensyn til de p~lagte fredningsservitutter til-
l~gges frcdningsn~vnet for Viborg amtsr~dskreds.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes med 5% arlig fra kendel-
sens afsigelsesdag og udredes af statskassen oe Viborg amtsfond hver
med. halvdelen~

Uddeler Ohr. Amdisen som panthavel' i matr. nr. 4f, Amstrup by,
Hvorslev sogn, har påstået sig et eventuelt erstatningsbeløb udbetalt
som extraord in~::d;afdrag på sin fordring.

Den fornævnte erstatning vil derfor forlods YTre at udbetale
nævnte panthaver. Idet der ikke af andre i de fredede ejendomme beret-
tigede er rejst krav på andel i erstatning, vil de tilkendte erstatnin-
ecr nre at udbetale til de forann'l!vnteejere, hvem det pålægges, så-
fremt der inden erstatningsbeløbenes udbetaling ved overdragelse eller
p~ anden måde sker nogen ~ndring med hensyn til, hvem ~tbGl0b okal ud-
betales til, snarest at give meddelelse herom til frednlngsn~TIlet,
idet bel~bet i modsat fald vil blive udbetalt til de ifalge det foran-
stående berettigede."e Konklusionen er s:1lydende:

"Med sagen angående fredning af Hvorslev præstegårds bakker og

!
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omliggende arealer samt af "Busbjere'l fo rhol des som foran beEltemt."

Kendelsen er forelagt overfredningsn~vnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, stk. 2, hvorhos den er indanket af Sicurd Adam
Ohristensen.

Overfredningsn~vnet har den 4. juli 1953 besigtiget de pågældende
arealer og forhandlet med den Emkende ejer og andre i sagen interes-
sel'ede.

Det blev herunder fastslåe~, at der ikke er nogun pligt fOr lods-
cjbrne til at fjerne den p~ areulerne værende tl~bevoksning, samt at
do arealer, der nu er under dyrkning eller kan godtgøres tidliger6 a~
have været dyrket, fremdeles skal kunne dyrkes.

Det vedtoges at lade det fredede areal af matr. nr. 4f, tilhørende
Sigurd A. Ohristensen, udgå af fredningen.

Den af hjemme~rnet på det fredede areal
lades bibeholdt, dog således at skydehuse og
ger skal gcdkendes af fredningsn:evnet.

Kendeisens bestemmelse om, at de freded~ arealer- s:Erskilt mat:ci-
kuleres, udg~r.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan
te, vil denne v~re at stadfæste med du
~l1dringer. Et kOl't nr. Vi. 112 visende
ler er vedh~ftet n~rværende kendelse.

T h i b e R t e m m e s :
Den af frednin;ssn.:nvnetfor 'viborg amt den 9. a.pril 1953 afsagte

kendelse vedrørende fredning af nogle lyngbakker på Hvorslev præste-
gårds jorder m. v. samt af "Busbjerg" i Hvorslev 80bIl stadfæstes med
de af det foranstående følgende ændringer.

I erstatning udbet~les:
Hvorslev-Gerning præsteembede, Hvorslev
Gårdejer Ma@1us Nielsen, Hvorslev
Jens Jørgen Jensen, Hvorslev
William Pedersen, Hvorslev

indl'ettede skydebane til-
lignende fasto in'5retnin"

til tl':Ededet i ke;l1u.e18enF.l.nfør-
af det foranst~ende f0lgende
grænserne for do fredede area-

600 kr.
550 "
50 II

50 "
1250 kr.

alt med renter 5% p.a. fra. den 9. april 1953 at regne, indtil
betaling sker.

Erstatning med renter udredes med halvdelen af ot~tskassen 0g
halvdelen af Viborg amtsf0nd.

UdskriftenR ~lGti~hed
bekr~fte~n'~'~} ~

\:- 7 "77~rJ'/ri-' \.~_';",.J
Fo rage __

overfredningsnævnets sekr ~r
{ I
1. ••

I&2Ul .



REG. NR . .102~

U d s k r i f t

af

forhandlingo~rotokollen for fredninpsnævnet for VIBORG amt •
...

K e n d e l s e afsagt d. 9.april 1953 •..
r Efter en brand i 1939, ved hvilken lyngen på et areal

af matr.nr. l~, Hvorslev by og sogn, tilhørende Hvorslev pr@ste-
embede, blevafbrændt, frem1com tanken om at beplante arealet, der

e væsentligt består af en stor bakke, men samtidig hermed blev spørgs-
målet om fredning af arealet rejst, og ved skrivelse af 25/4 1941
rettede Danma:rks l~aturfredningsforenine anmodning til fredninr:s-
nævnet om at optage sag om fredning af arealet til behandlinp,.

Gll~Q{;z'--- l CJFU\.J KTit="tøttei.?.-k7Y2-"m f\"81i~ ~ foreni1gen i den
fornævnt~{riVelOe oplyst, at foreningens lokale komit~ i Viborp,

I
I'i

bl.a. har udtalt følgende :
" Bakkerne udgør en del af et størTe bakkeparti, som nå

det pågældende sted begrænser Gudenådalen mod syd og fremtræder
som et sammenhængende hele. ~errænfoTInerne er karakteristiske og
ret afvekslende. Præsteembedets bakker grænser til den ovennævnte• vej og falder på et stykke ret stejlt ned mod denne, og den øverste,
højtbeliggende del af disse bakker er formet i lighed med en ås.

,
Bakkepartiet nord for falder brat mod Gudenådalen. Den ovennævnte
vej gur på bunden af en dalsænkning, der utvivlsomt er en sengla-.
cial smeltevandsdal, og denne såvel som hele bakkepartiet må være
udfon:let under isafsmeltningen. Det hele giver et typisk billede
af terrænformerne i den østlige del af Gudenådalen.

Som det i sagen er omtalt, har præsteembedets bakker hen-
lig~et som lyngbakker, men i 1939 blev de hærget af en brand, så-
ledes at lyngen på den største del brændte. Mod vest er lyngen dog
nogle steder bevaret, og branden omfattede ikke uen sydligste del
af bakkepartiet ud mod Gudenådalen. Hvor lyngen er bewaret, er
den kraftig, og dette var - efter hvad der blev oplyst - tilfæl-
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