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11' 1957, den 4.jonuor, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1201/55 vedrørende fredning af arealer på søsiden
af en af Horsens kommune syd for Horsens fjord anlagt cykle~
og gangsti.

I den af fredningsnævnet for Vejl~amt den 4. april 1955
afsagte kendelse hedder det:

·'1 1952 blev der over de nedenfor i nærværende sag inter-
esserede ejendomme Udlagt areal til en offentlig vej (sti)
langs sydsiden af Horsens fjord fru Dagnæs til Boller, den så-
kaldte "Bollersti fl.

Vejen er alene bestemt til gående eller cyklende færdsel,
idet den er delt i 2 halvdele, hvoraf den ene halvdel er forbe-
holdt fodgængere, medens cyklister må færdes på den anden halv-
del.

Udlægningen skete p~ foranledning af og p~ bekostning af
Horsens kommune med det formål at skaffe byens beboere let
adgang til Boller skov og til en budestrand beliggende umiddel-
bart vest for Boller skov.

Da arealet nærmest fjorden er lavt beliggende og derfor til
en vis grad sumpet, blev vejen (stien) ikke lagt helt ned til
stranden, således at der mellem vejen og fjorden er beliggende
et smalt engareal.

For at bevare den frie udsigt fra vejen ud over Horsens
fjord har Horsens byråd for nævnet rejst fredningssag med for-
slag om, at der træffes foranstaltninger til at bevare denne
udsigt.
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Alle de lodsejere, der ,har jord søvær·ts vejen, har prote-
steret mod, at der pålægges deres ejendomme nogen behæftelse,
og det er ikke un0er forligsforhandlinger lykkedes at nB til
en overenskomst.

De p~gældende ejendomme er, med undtagelse af 2, hus~~Jnds-
brug i henhold til l. nr. 163 af 14. maj 1934.

Efter at der ~ra flere af lodsejerne var fremsat udtalelse
om, at der ikke var nogen aktuel intereRso for bebyggelse til
beboelse hel~rligt eller til sommerbeboelse, men at lodsejerne
var interesserede i at kunne bruge arealerne, der af vejen er
afskåI'et fra ejendommens øvrige areal, til løsdrift, oe; at
ejerne derfor- havde interesse i at kunne pl::mte læhegn, mindre
skovholme og i at rejse læskure for kreaturerne, er forslaget
formuleret s~ledes:

"Den del af arealerne under matr. nr. 6Q og 6.128.f Daen:-C8

by, Tyrsted sogn, ley, lex, lev, leu, let, les, ler, leq, lep,
leo, len, lem, le1 Boller hovedgard, Uth sogn, der er beliggende
mellem "Bolleratien" og den ved fredningsloven fastsatte bygge-
linie, må ikke bebygges. Beplantning må ikke nå en sådan højde,
at udsigten fra stien ud over Horsens fjord hindres. Bestemmel-
sen skal dog ikke være til hinde!' for, at der plantes skelhegn.
Endvidere kan der til læ for kreaturer plantGS enkelte 'bæer'
eller trægl'uPPer og opføJ:es læskure , ID8n såJ.unne beplantnin~eI'
og læskure skal dog godkendes af fredningsnævnet."

Da nævnet er af den opfattelse, at den foreslåede fredning
er af væsentlig betydning for almenheden på grund af den smukke
udsigt mod og over Horsens fjord fra "Bollerstian", der fører
ud til en umiddelbart udenfor Horsens by beliggende badestrand
og skov, og ad hvilken Hor'sens bys beboere og beboerne i den
bymæssige del af Tyrsted sogn har let og smuk adGang til strand
og skov, finder nævnet, at fredningen bør gennemføres i det
forl;}slåedeomfang, der for de fleste af loddernl;jsvedkommend e
kun er t il meget ringe ulempe.

Der har været ført forhandlinger med lodsejerne om erstat-
ning for servitutpålæg, men da det ikke har været muliet at
opnå overenskomst, må nævnet træffe afgørelse af spørgsmålet.

Idet arealerne såvel p~ grund af adgangsforholdene som på
grund af, at en væsentlit,;del af arealet er engareal - tildelo
sumpet - ikke har nogen nærliggende mulighed f0r bebygGelse
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hverken til helårsbeboelse eller sommerbeboelse, ob idet det
særligt bemærkes, at arealerne i alt væsentligt uanset frednings-

for alle ejendommes vedkommond e at bur'de fastsættes til 300 kr.
pr. lod, hvorved anføres, at dcres "facadela:ngde" ikke er særligt
forsk ellige.

Dc erstatningsberettigede bliver herefter:
Matr. nr. 6~ Dagnæs H. Sandager

" " 6~ " Magda Madsen
" " l.s.:iBoller Ha vedgnard K. P. Sto bberup
II " 1,2,!" " J. M. Marcussen
II " 1.2.Y" " Vald. Johansen
II " leu" " A. S. Kragh
" II 1,2,!" " L. K. S. Knudgaard
II II 1.Q.§ II " F. 11.. Ohri s t ønsen
" " lE" " Peter Lcftager
" " lQ.9. II " Jøl't:;enMortensen
II " l~" " Aage Ohr. Petersen
" " 1.2.2" " Martin Brandbyge
II " 1.Q!1" " And. P. Pe(lcrsen
" " 1.Q.Q!" " Jens K • Milllor
II II lel" II Kr. Kristensen

med 300 kr. til hver.
Da servitutpålæGet skønnes at være uden betydning for pante-

sikkerheden og alene må anses for en mindre ulempe ved driften,
vil hele erstatningen være at udbetale til ejerne.

Idet det må skønnes, at fredninGen i første linie vil komme
Horsens bys indbygeere til gode og er foretaget for en dol i
disses interesse, findes Horsens kommune ~t burde udrede af den
samlede erstatning, der udgør '4.500 kr., et beløb på 4.000 kr.,
og da ligeledes beboerne i Tyrsted kommune f~r let adgang til ~t
få fordel af fredningen, vil Tyr'sted-Uth kommune have at udrede
200 kr., medens resten af erstatningen udredes med halvdelen af
statskassen og halvdelen af Vejle amtofond, altså med 150 kr.
for hver. II

Konklusionen er G~lydende:
"Den foreslåede fredning af en del af ejendommene matr.

nr. 6~ og 6E af Dagnæs by, Tyrsted sngn, mntr. nr. 19x, l~,
l~, l~, let, l~, l~, lQg, lEE, l~, lEQ, l~ og lel af Boller
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hovedgaard, Uth sogn, gennemføres.
I erstatning udredes ialt 4.500 kr., der fordel dS og udredes

som for~n bestemt.
At efterkomme under' adfærd efter loven. I.
Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af natur'-

fredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanke t af stats-
husmand Kristian Stobberup.

Overfredningsnævnet har den 3. juli 1956 besigtiget de pågæl-
dende arealer og forhandlet med den ankend'.;og andre i s8e:;en
interesserede.

Det tilkendegaves Kristian StobbeJ"up, at kendelsen ikke er
til hinder for bev[iI'elseaf det levende heen i arealet8 vestskel.
Overfredningsnævnet vedtog derhos, at ejel'en skulle kunne opføre
et læskur for kreaturer af størrelse 6 x 4 06 h0jde ikker over
2'/2 m i nærheden af arealets vestBkel. Han frafaldt herefter
anken under forudsætning af, at erstatningen udbetales til hum,
og at der ikke i anledning af fredningen stilles krav fra pant-
havers side •

Det fremgår' af saeen t at statskasscn er eneste panthaver.
Overfredningsnævnet har ved forhandling med finansministeriet
fået sikkerhed for, at der ikke fra statskassens side vil blive
stillet krav til ejeren i anlednine Cif fredningen.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltrwde det i kendelsen
anførte, herunder at hele erstatningsbelø1et udbetales til ejer-
ne, vil denne være at stadfæste med den af det foranstående føl-
gende ændring. Erstatningsbeløbene bør forrentes med 41/2% fra
4. april 1955, til betaling sker. Et kort nr. Ve. 105 visende
grænserne for de fredede arealer er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m ID c s :
Den af fredningsnævnet for' Vejle amt den 4. april 1955

afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer på søsiden nf
en af Horsens kommune syd for Horsens fjord anlagt cykle- og
gangsti atadfæstes med den af det foranst8endc følgende ændring.

Der udbetales følgende erstatninger:
H. SandaLol', Dagnæs pr. Horsens
Magda Madsen, "
K.P. Stobberup, Boller pr. Hor8ens
J.M. Marcussen, "
Vald. Johac8on, "
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A.S. Kragh, Boller pr. Horsens
L.K.S. Knudgaard, "
F. R. Ohri stensen , II

Peter Loftager, ti

Jørgen Mortensen, "
Aage Ohr. Petersen, "
Martin Brandbyge, "
And.P. Ped.ersen, "
Jens K. MUller, "
Kr. Kristensen, ti

med 300 kr. til hver plus rente 4'/2% p.a. fra den 4. april
1955 at regne, indtil betaling sker.

Erotatningsudgiften vil være at udrede mod 4.000 kr. af
Horsens kommune, 200 kr. af Tyrsted-Uth kommune, medens reAtbc-
løbet 300 kr. samt hele rentebe10bet udredes med hulvdelen af
statskassen og halvdelen af Vejle amtsfond •
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Fred.ningsnæ"rnet
for

Vejle amt.

l o F 1\.1

K e n d e l s e

afsagt nf fredningsnævnet for Vejle amt d. 4. ~pril 1955.

4t I 1352, blev der over de nedenfor i nærværende sag interesserede
'4t ejendomme udlagt areal til en offentlig vej (sti) langs sydsiden af

Horsens fjord fra Dagnæs til Boller, den såkaldte "Bollersti".
Vejen er alene bestemt til gående eller cyklende færdsel, idet den

er delt i 2 halvdele, hvoraf den ene halvdel er forbeholdt fodgængere, me-
dens cyklister må færdes på den anden halvdel.

Udlægningen skete på foranledning af og på bekostning af Horsens
k"mmune med det formål at skflffe byens beboere let adgang til Boller skov
og til en badestrand beliggende umiddelbart vest for Boller skov.

Da arealet nærmest fjorden er lavt beliggende og derfor til en vis.' grad sumpet, blev vej8n (stien) ikke lagt helt ned til stranden, såle-
des at der mellem vejen og fjorden er beliggende et smalt engareal.

For at bevare den frie udsigt fra vejen ud over Horsens fjord har
Horsens byråd for nævnet rejst fredningssag med forslag om, at der træffes
foranstaltninger til at bevare denne udsigt.

Alle de lodsejere, der har jord søværts vejen, har protesteret mod,
, -'

at der pålægges deres ejendomme nogen behæftelse, og det er ikke under
forligeforhandlinger lykkedes at nå til en overenskomst.

De pågældende ejendomme er, med undtagelse af 2, husmandsbrug i hen-
tt hold til l. nr. 163 af 14. maj 1934.

Efter at der fra flere af lodsejerne var fremsat udtalelse om, at
der ikke var nogen aktuel interesse for bebyggelse til beboelse helår-
J i et el J er t j J §QmmepheboeJ ee. men ~t lodlEll~j@rne 'STar interesserede i at
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