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År 1956, den 5. november. afsagde overfredningsn~vnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering f0lgende

kendelse
i sagen nr. 1229/56 ved!'ørende fredning af et areal på
Tustrup mark.

I den af fredningsn~vnet for Randers amt den 9. april 1956
afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 10.8.1955 fremsatte Forhistorisk Museum,
Aarhus, ever for fredningsn~vnet for Randers amt, forslag om
fredning af et areal p~ Tustrup mark i Nørager sogn pr. Vivile,
~anders amt, hvilket areal er beliggende dels på matr. nr. 2~
af ~uetrup by, Nørager sogn, tilhørende gårdejerne Kristian
Peder Kristensen, Tustrup pr. Vivild, og Albert Brøate Kristen-
een, N~rager pr. Vivild, dels p~ mutr. nr. 8~ sammest&ds, til-
h~rende g~rdojer Aksel Sloth Pedersen, Tustrup P!'. Vivild.

Form~let med den anskede fredning er at bevare pågxldende
aroal, der rummer betydelige fortidsminder, i den nuværende
uberørte tilstand.

Arealet, der karakteriseres af en svagt h~ldende terasse,
gennemsk~ret af slugter, som fører ned til Hevring-Aadalen,
henligger delvis som lyngbegroet hede og har øjensynligt ikke
noeensinde været intensivt dyrket, da store morænesten stadig
henligger i jordoverfladen.

De tilgr~sende arealer mod nordøst henligger (1956) som
hede med selvsået fyrre- og granskov; mod nord og vest ligger
Hevring-aadalen, best~ende af eng; omgivelserne iøvrigt er
opdyrket landbrugsareal.

De indtil 1956 konstaterede oldtidsminder er beliggende på
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den forn~vnte terasse og af Aarhus Universitets forhistoriske
arkæologiske institut (Forhistorisk Museum) beskrevet således:

"P4 et område, der omfatter ca. 100 x 50 ~ lig~er 4 old-,
tidsminder, der alle er opført inden for et snævert tidsrum
af yngre stenalder (begyndelsen af jættestuetid) og h~jst sand-
synligt er hele komplekset anlagt efter en fælles plan.

I centrum af en bue med radius på 46-48 m ligger en kult-
bygning, opfort af tr~ og sten. Træværket er naturligvis nu
forsvundet, men V'ægrillerne, som stolperne ha.r st~et i, er
blevet markeret p~ stedet. Bygningens ~rundplan mod stenmure
op til l m.s højde og tr~v~gge ligger s~ledes nu synlige.

I buen uden om dette centralanl~g ligeer 3 megalitgrave,
to dysser og en j~ttestue.

Den ene dysse er et fri tståendc kammer, opført af mands-
høje bæresten og med en gang, best&ende af to ligeledes mands-
høje sten. Overliggeren og en b~resten mungler, men ellers er
mindesmærket fuldt intakt.

Den anden dysse er en runddysse. Dens kammer, der ligger i
midten af en stenkreds, best~ende af 13 mandshaje sten, er
bygget som det'foregående, men har dog ingen gang. Dækstenen
er apr$ngt, men bortset fra dette 8t~r dyssen bevaret i sin
gamle skikkelse.

Det tredie gravanl.-eg,j:ettestuen, er d-ekket af en høj med
en diameter på mere end 20 ro og når op til en højde p~ ca •
2~2 m. Acentralt i denne høj ligger selve jættestuens kammer,
hvis l~ngde er over 10 m, og højden fra gulv til tag er ca.
1,8 m. Kammeret er dækket af 5 dæketen, af hvilke den st0rste
har en vægt på op imod 20 tons. Midt på kammerets sydside ud-
går en gang, hvis l~ngde nu kun er ca. 4 m, men oprindelig har
den været mindst 6 m. Højen og kammeret er en del ~delagt, men
vil, efter at udgravning nu er foretaget, blive f0rt tilbage
til sin oprindelige skikkelse.

Terr~net, dette anl~g er placeret i, er forholdsvis ube-
rørt. Endnu er det delvis dækket af lyng, der, hvis omr1det
f~r lov til at ligge udyrket, i løbet af f~ år vil d~kke hele
pladsen. Nogen intensiv opdyrkning af pladsen har ~jensynlig
aldrig fundet sted, for endnu ligger store mOMmeblokke spredt
i jordoverfladen. Mod nord0st kantes det omr~de, der ønskes
fredet, af selvs~et fyrreskov, og mod nord afgrænses det af
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Hevring ~dal. I de to andre verdenshjørner er dyrkede marker.
Selve terrænet er karakteriseret af en flad terrasse, gennem-
skåret af slugter, der fører ned til ådalen. Mod syd a.fgrænses
terrassen af lave bakkedrag:'

Fredningsn~vnet, best8ende af dommer Fog, Mariager, som
formand, det amtsvalgte medlem, proprietær Chr. Laurs en ,
Drammelstrupgaard pr. Tirstrup, og det sOb~erådsvalgte IDl;dlem,
lærer S. Pedersen, Nøraeer pr. Vivild, har under en ~steds-
forretning den 14.11 1955 navnlig af hensyn til omr8dets
historiske betydning besluttet at fremme sagen og har forhand-
let med ejerne derom i overværelse af bl. a. inspektør Poul
Kj'llrumfra Forhistorif;k Museum, Gjesing-N0rae;er sogneråd ved
formanden, g~rdejer Chr. M011er, Nørager pr. Vivilu, og
particulier Karl Vindberg Jensen, Nørager, hvem visse fund
p4 stedet skyldes.

Fra museets side oplystes, at fundet af kultbygningen er
uden sidestykke i Skandinavien, idet paralleller ikke findes
n~rmere end p8 Malta og p~ Shetlandsoernc, og at hele området,
som det ligger uberørt, er af undervisningom~ssig interesse,
hvorhos muligheden fnr,at den s~rdelcs betydelige historiske
værdi vil stige yderligere vfjdnye fund, stadig 1est::\l'.

Det fremh~vedes endvidere fra museets side, at interesse-
rede b~r sikres ~dgang, hvilket formentlig mest praktisk k~~
ske fra landevejen mellem Fjellerup og Vivild over matr. nr •
6~ Rygaarde, N0rager soen, tilhorende g8rdejer Ove Porse,
Fredenslund pr. Vivild.

Sidstn~vnte erkl~rede sig under forhandlingerne tilfreds
med en erstatning p~ 200 kr. i anledning af eventuel servitut-
pålæg vedrørende matr. nr. 6~ Rygaarde.

Sognerådsformand Chr. Møller oplyste, at der lokalt er
betydelig interesse i en fredning, til hvis gennemførelse
s~gner~det har bevilget 1.200 kr.

Til støtte for disse lokale bestr~belser har landincpektør
Hyllested, Grenaa, lovet at yde assistm1ce sammen med purti-
kulier Karl Vindberg Jensen.

Gårdejer Aksel Sloth Pedersen har pestået sig tilkendt
en cntatning p8 2.000 kr., medens ejerne af matr. nr. 2~,
gårdejerne Kristensen, har p~ståct sig tilkendt 1.000 kr.

Efter åstedsmødet har fredningsn:-evnet gjort panthaverne
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i de påg~ldende tre ejendomme bekendt med n~vnets beslutning
om at fremme fredningssagen, fredningens forventede omfang
samt p~gældende arealers tilstand og størrelse.- N~vnet gav
over for panthaverne udtryk for den foreløbige opfattelse. at
erstatningerne, som v~rende i alt v~sentligt ulempeerstatnin-
ger, bør udbetales ejerne og ikkE: panthaverne, hvis sikkerhed
ikke ses at forringes.

Det bem~rkes, at der p8 matr. nr. 2~ og 8~ den 6.9.1887
er tinglyst fredning af en sten, en gangbygning, en runddysse
og en jættestue, hvilken fredning panthaverne i forvojen
re~pekterer.

Samtlige panthavere i de tre e jndomme med undtagelse af
een, nemlig g~rdejer Hans Pedersen, Skærvad pr. Granna, har
givet skriftligt tilsagn om at give deres pantebreve påtegning
om rykning for fredningskendelse uden at fB del i erstatnings-
beløbene.

Under ~stedsm0det blev gr~nserne for det til fredning ud-
pegede areal bestemt.

p~ nævnets foranledning har landinspektør Hyllested,
Grenaa, opmålt arealet og udf~rdiget kort over dette.- Et
eksemplar af dette kort vedh~ftes n~rv~rende kendelse.

Fredningen omfatter herefter:
af matr. nr. 2g Tust~up: 2545
,. II 11 8g II : 14730
" II " 6c Rygaarde: 270
Det fredede omr~de afgr~nses s~ledes i store tr~k:
Det begynder ved Fjellerup-Vivild landevejen, der p8

kortet betegnes som offontlig bivej nr. l(Grenaa-Randers),
som en 2 m bred strimmel gennem en slugt i fredskov over matr.
nr. 6,!.Rygaarde, over vandløbet Hevring aa, oe :videre over
matr. nr. 8~ Tustrup langs denne lods skel mod matI'. nr. 2~
sst.- stadig som en 2 m bred Rtrimmel - indtil det punkt
ved foden af bakken, hvor skellet mellem 8a og 2~ s18r et
knæk og drejer mod syd sydve8t.-

Fra dotte kn~k følger gr~nsen fer det fredede område
skellet mellem 8g og 2Q, først mod syd-sydvest til hjørnet
af a~, dern~st fra hj0rnet mod østsydøst i en lnngde af
95,40 m:

Her slår f;r'Bnsenfor det frede&.omrf.ldeet knæk og I:"';?:lr
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105,75 m i sydøstlig retning ind over matr. nr. 2~ i en af-
stand af ca. 12 m fra j1lttestuens fod. Derpi3 sl~r t;rnnsen for
det fredede omrade Gt kn~k og g~r 49,5 m mod nordøst ag passe-
rer runddyssen i en afstand af ca. 5 m.

I skellet mellem 2a og 8a sl~r grænsen for omr~det p~ny ot
knæk og går ca. 42 m mod nord-nordvest, hvorpa den i et nyt
knæk går mod vestnordvest til nord0stgr~nsen af den 2'm br~de
adgangssti, passerende ruinen af kultbygningen i en afstand
af ca. 5 m og den 8bne dysse i en afstand af ca. 6 ID.

løvrigt henvises til det vedh~ftede kort.
Fredningen har følgende omfane=
Det fredede areal skal bevares i dets nuv~rende naturlige

tilstand, hvorefter ejernes og andres adgRng til opdyrkning,
beplantning, bebyggelse, grusgravning og alle andre ~ndringer
i den naturlige tilstnnd bortfalder ved fredningen, efter hvil-
kan der heller ikke p~ arealet m~ anbrin~es skure, transforma-
torstationer, telefon- og telecrafmastcr, boder, vogne til be-
boelse, møddinzer, affaldsdynger, stakke eller kuler m~d af-
grøder eller andre skønhedsødelæggende genst~nde, ligesom
græsning heller ikke m8 finde stod.

Ejerne og brugerne er pligtige at t~le, at almenheden færdes
til fods p~ det fredede 0mr~dG.

Det bem~rkes, at en 3,77 ID bred privat vej p~ matr. nr. 2a
langs med skellet mod matr. nr. 8g if81ge matrikulskortet fører
over det fredede areal, men at vejen ikke eksisterer i marken
og ikke m8 gen0prettes i marken over det fredede areal.- Det
p~l~gges den til enhver tid v~rende ejer af metre nr. 2g at
sl'.9rgefor, at evt. vejberettigede i fremtiden kører uden ('m dot
fredede areal.

Ang~ende erstatningsspørgsm~let bemærkes:
N'Bvnet finder de af g:3rdejerne Aksel Sloth Pedersen og Ove

Pnrse krævede erstatninger p~ henholdsvis 2.000 kr. 0g 200 kr.
passende.

Derimod findes det af g~rdejern9 Kristensen fremsatte krav
på 1.000 kr. al tfor stor't under h~nGyn til, at det fredede
areal af matr. nr. 8g er henimod seks grmge s~ stort som d8t
fredede areal af matr. nr. 2Q, hvilket, henset alene til for-
holdet mellem arealstørrelsorne, ville medføre, at den C8rd~
ejerne Kristensen tilkommende erstatning m~tte s~ttGS til ca.
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en trediedel af det kr~vede beløb.
Imidlertid finder n~vnet at m~tte tage et vist h~nsyn til

g~rdejerne Kristensens oplysninger om, at fr~dningon betyder,
at arronderingen af den ikke fred~de del af matr. nr. 2~
bliver d~rligere, og at omr~det, snm er fredet, og som hidtil
har v~ret s~rskilt indhegnet som hvileplads for de i aneen
g~ende kreaturer, efter fredningen ikke kan anvendes som hvile-
plads for dyr, ligesnm karsel p8 det fredede omr8de er udeluk-
ket i fremtiden.

Den g~rdejerne Kristensen tilkommende erstatning findes
herefter skønsmæssigt at kunne sættes til 500 kr.

Med hensyn til det af panthaveren, gårdejer Hans Pedersen,
Skærvad pr. Grenaa, (der har v~ret indk&ldt til møde med n~v.net
og haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter) fremsatte
krav på andel i erstatningen for fredningen p8 matr. nr. 8~
Tustrup, bem~rkes, at n~vnet finder sin opfattolse gående ud
P~, at erstatningerne bør udbetales ejerne ubesk8ret, bestyrket
derved, at alle andre panthavere i samtlige tre ejendomme har
erklJ3ret sig indforst:3et merI ikke at f8 andel i erstatningcrn8.

Gårdejer Hans Pedersen er ikke den sidste panthaver- i matr.
nr. 8~, idet der bag hans prioritet er 15.000 kr. private mid-
ler.

Den af e~rdejer Aksel Sloth Pedersen i november 1954 ydede
købesum for ejend0mæen, matr. nr. 8g Tustrup, androg 55.550 kr.,
hvoraf 46.000 kr. for den faste ejend0m.

Forud for Hans Pedersens pantebrev h~fter ifølge tinGbogen
1alt 30.300 kr. (ifølge skødet 29.300 kr.), heraf 19.300 kr.
til Kreditforening.

Hane Pedersens tinelyste krav andrager 4.250 kr. Hans sikker-
hed ses s!11edes ikke at være bragt i fare ve1 fr-edninc<:m.

N~r hertil kommeT', at det fredede areal af matr. nr. 8n
i forvejen var behæftet med bestemmelser cm frednine ~f for-
tidsminder, alle jordfaste, og €3unske overvejende bCfJtod af
uopdyrket jord, jfr. foran, sC'mikke t~av indt'ueter, hvorfor
erstatningen i alt v'1Jsentligtfår karakter af godtgrH'else for
ulemper, der ved fredningen p8f0res den nuvBrend8 ejer, som
købte gården, før fredningssagen tegyndte, ser nxvnet sig ikke
i stand til at imødekomme det af gårdejer Hans Pedersen rejste
krav.
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Det samlede erstatningsbeløb, der vil v~re at udbetale i
anledningen af fredninGen, bliver herefter 2.700 kr., der
udbetales til ejerne som foran anf0rt.

Af dette beløb udredes 1.200 kr. af Gjesing~N0rager kommune
i henhold til det givne tilsagn.

Resten af erstatningen, ialt 1.500 kr., udredes af ntats-
kassen med to trediedele og af H~mders amt med en tr€diedcl.

Det bem-=erkes,at Gj esing-NQ'lragerkommune har erkl:nret sig
villig til ved nedlægning af rar at sørge for ade8ngssti~ns
overførelse over Hevring 8.

Denne kendelse vil V1H'e at tinglyse som servi tutstiftend e
på de forn':evntce~endc'mme. Lundbrugsnoteringer respekt01'es.
Notering begæres kun p8 matr. nr. 2~ og 8~ Tustrup by og på
matr. nr. 6,2Hygaarde, <..tIt i Nørager sogn. Tinglysningen sker
med prioritet f0rud for p~nteg:eld. P~taleretten tilkommer
fredningsnævnet for Randers amt, Nationalmuseet og Forhisto-
risk Museum, Aarhus, hver- for sig."

Konklusionen er s81ydonde:
"De foran boskrevne og P~l vedh'Bftede kort indtegnede area-

lor af matr. nr.e 2~ og 8a af Tustrup by og af matr. nr. 6Q
hygaarde, alt i Nørager sogn, fredes, og almenheden sikres
adgang mod erstatning al t som foran anfC'lrt."

Kendelsen er forelagt overfredninesnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19, stk. 3 •

Overfredningsn~vnet m~ finde det rettest, at den del af
erstatningsud6iften, som vil vera at udrede af RtatskasRen og
Randers amtsfond, fordeles med halvdelen til hver.

hndvidere finder overfredningsnævnet, at erstntningsbelabeno
bl1r forrentes med 4'/2% p.a. fra den 9. april 1956 !:ltreb'Tle,
indtil betaling sker.

Da overfredningsn:Evnet iøvrigt kan til trede det i kE:ndelsen
anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstående
følgende 'Bndringer. Et kcrt nr. Ra. 107 visende det fredede
områdes grænser samt den i kondelsen beskrevne 2 m brede strim-
mel mellem deh offentlige bivej nr. l og det fredede omr~de er
vedh~ftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsn::evne-l;for Randers amt den 9. april 1956

afsagte kendelse vedr~rende fredning af et areal p8 Tustrup mark
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stadfæstes med de af det foranstående f0lgende ændringer.

I erstatning udbetales foleende beløb:
G~rdejer Axel SlrJth Pedersen, Tustrup pr. Vivild 2.000 kr.

G~rdejer Sloth Pedersen har givet transport
på beløbet til købmnnd Gustav H. Rasmussen,
Vivild.
Ove P0rse, Fredenslund pr. Vivild
Kristian Poder Kristensen, Tustrup pr.
Vi vild, og
Albert BrC'lsteKristensen, N0rager pI'.
Vivild

" 200 "
"
ti

ee alt med renter 41/2~ p.a. fra den 9. april 1956 at
betaling sker.

Af erstatning31dgiften udreder Gjesing-Nørager sogneråd
1.200 kr., medens 1.500 kr. samt hele rentebeløbet udredes uf
statskassen og Randers amtsfond hver med halvdelen •

500 "
2.700 kr.

r'egne, til

• Udskriftens rigtighed
bekr..-eftes.
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F. '"Grage

overfredningsnævnets sekretær
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J Kendelse i sag nr. 15/1955 afsagt af fredningsnævnet

for Randers amt~ den den 9. april 1956.

CITERET FULDT UD I ofn K. AF 5/11 1956
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