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af

År 1959, den 28. januar, afsagde overfredningsnævnet P!3.gr'und-
lae uf mundtlig og striftlig votering følgendee kendelse
i saBen nI', 1263/57 vedr0rende fredninc af et gammelt skanseunl~g.' på matr. nr. lOb af Holme by, DrAby sogn, og nogle omcivende ~rea-

le l er.
I den af fredningsnævnet for linnders amt d.en 31. maj 1957 af-

s8Ete kendolse hedder det:
"Ved skrivelGe af 21. april 1956 henledte overbetjlmt S. A. Jen-

sen, Ebel toft, fredningonæ'mets opmærksomhed P~l nngl e f r,'] krigen
1807-14 hidrørendo skanser p:"{matr. nr. lOb Holms, Dr8.by sogn,
o{_~på det nutilrskønl18 omr8.de omkring skanserne, oG i'oresloc;, at
skemserne samt et omkrinGliggende areal frededes , dels af hensyn
til sk~nsernes historiske betydnin[, dels af hensyn til, at det
omkr':Lne:;licgende Gl.rual for de mange tur i stel', der benytter vej en
fla ~beltoft over Dr~by, Jernhatten, Skovgårde og videre nord på,
til18der et frit udsyn over Kattegat, hvilket udsyn ville skades
ved omr~dets bebyggelse mod somm~rhuse.

An[';8ende skanserne h,~nvi sta ovorbct j en tfjn til føl~·:ondo fra
Tøjhusmuseet indhen t.A e oplysninger fra forsvarets bygnings t j e-
neE:tes historiske tegnearkiv, bind XIV-1-27, "Croquier af de [liden
A,H 1800 i Anledninc; af Krigene med Ene'Glland anlaGte Sk::mser og
Batterier ••.• med korte EfterretninGer":

"Der er ifølge denne bog 2 b'::l.ttericH mellem Holme og Jærnhat-
ten, neælig en i ryggen åben sk8ns0 øst for Huvmøllen 06 Jærnhat-
ten og en lukket kvadratisk redoute vest for Ho.vm011en, dun sid-
ste m0d f:.,r&V p8 alle fire sider, Havm011en el' mulicviu drm nuværon-
de Havmøllegål'd. BE)~~~eskanser er opført i 1810, under opsyn af
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2.
kaptajn von Prangen, "Gil forsvar for de af fjenden jagede skibe.
De VeU' beg[.,e monterede med hver 2 stk. 18 pund jernkanoner. Ammu-
nitionen fnndtes i den åbne Akanse opbevnrat i an kassc, men i
den lukkede redoutfJ i et te2:1hængt træhus, der v::"r 16 fod bl'ed t
og 7 fod højt indtil taget. Den sidste ska118e havde bag til l:Jn
hHrri~report og en løs træbro over 6rHV(~.

Vaet~n til beg~e skanser holdt8s i Havrnøllen, og besætningen
anbI'[.J,gtes dels sammesteds, (181s i dG nærmeste landsbyc:r.

SkansernE; h0rer således til den rr:ængdo skanser, der :l.nlcJ.gde~~
langs vore kyster under knnonbådskri[,t'-JYl mGd ong1c:cnd<-;rnu180'7-H314,
c~;~af hvilke d8r endnu findes ,'ldokillig8 "bev[-;rct. II

Med hensyn til stedets naturskønhfJd bumærkes, cJt :::"lenaf man{~c
turister benyttede vej, som er den Kattegatskysten nærmeste
større komrnunevej, for så vidt angår en strækning p~ nver 20 km
m~llem Ebeltoft oG Grenaa, kun hur umiddulb8rt syd fnr J8rnh~ttan
og Havm0l1egården, tilludel' et fri t udsyn ClV8Y' Kattngol.t p:j (f,annku
kort ofstand fra havet.

På et åstedsmøde don 4. maj 1956, hvorunder fr~dnin~snævnuts
formand besigtigede sk~nscrno m.v., bemærkede en repræsentant
for den lokale naturfredningoforening, at for uden hensynot til
bevarelsen af den encst~end0 udsigt over havet tnler hensynet
til bev<.JI'Gls8n af skanSerne c'g hlmsynet til li en ved li::8ndc-.lso
af 30. !.lpril 1927 skGtG frp:dning af Jernhatten m.v. urI'iddelbart
nord fOl HavmullGG~rden for fredning ~f det p~gældende oml~de.

Dette strækker sig mod syd oG vest fra Havmollecård'im, som
er bE~lil_>:;8nde umiddelbart ved Havmøll(-;)åun, der danner afløb fra
Stubbe so, og best~r mod nord og øst uf matr. nr. lOb Holme by,
Dr~by sogn.

Fra dette matr. nr. er, omtrent saJTltidif, med at fr,:;dnin(!,ssa2:-
en blev rejst, udstykket et matr. nr. 10h Holmo, beligconcJe umid-
delbart op til f.';rænsen for Havmøllegårdcm, matT. nr. 19, Havmøllen,
og dettE matr. nr. lOh er bebYGBet med en fiskers redskubshus.

Umiddelburt sydvest for matr. nr. 10h Holme har en privat
mcknd erhvervet cm und8r frednin~~ssagens behand Line endnu ikke
udstykket lod og bebygg~t denne med et sommerhuA.

Ejeren af matr. nr. lOb m. fl. Holme har unrler S'-l,"Em c;ivet
udtryk for, at hele mntr. nr. lOb kan forventes u~stykket og
Galet tIl bebYBgelso med sommcrhuoe.

1et er d~::nne udviklinc, den lokale naturfl'edningsforeninc
rn. fl. har ønske t undg8 et fo r at l"(.lvare de bi stol'isk in turensante
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nkanser og den sk0nne natur.
Efter at fredningsnævnet havde afventet gennemførelsen af en

Sbe om p~læg af vejby~gelinier og ekspedition af en sa~ om dispen-
sation fra r,~glernc om kystbyc:gelinie f(Jr 8S virJt 'mgår c](;nfor-
nmvnte mod et somn1erhus beby,~g8de, ()ndnu ikke ud styld:.ec1c, lod.,
for(·spurCtu nxvnte Nationalrnus0et, hvorvidt skanserne:: efter muse--
ets oufattelse omfatteoc8 af nuturfrcdningslovens § 2.

Nati0nalmuseet udtult0 i skrivelse af 24. januar 1957, at
Akrmf3E.lrne"absolut f.qlder ind under naturfr,-:;dnin(!,slov'Jl1s§ ? og ["I.t
den 100 m byggelinie bør hævdes."

~å et made den 25. marts 1957 hest~mte fredninesnævDut, at
den rojste fredningssag af hensyn til skansernes historiske betyd-
ning og omgi vE:::lsernesskønhed ville vær'e at fl'emmf:!for s~~ vidt
~nf8r are~let mellem kommuncvejun 08 h~vet, at reLne fra sydvest-
grænsen for nlCitr.nr. 10h Holme ry, Dr;~by sogTI, til den offontlige
bivej vestun om skanserne, samt iøvrict for så vidt ung~r det
areal, der ligGer llrten for en afst&nd af 100 m fra skanserne.

Dette s~led~s til frednin~ udpegcdo omr~de omfatte~:
l. Hele matr. nr. lOb H01me, Dråby sogn,
2. dn tl'8ku,nt uf matr. nr~. lO;J, sst., hvilken tI·t;ku.nt er "belieg8ndo

mellem matr. nr. lOb, Kommunovejen Dråby-Jernhatten oZ den
c1ffentliGG bi vej vesten om skanserne,

3. ~en dGl af matr. nr. 10 a Holme, som ikke omf~ttos af dun
under 2 nævn te tr8kan t, og som ligser inden f0r 100 m fra
eknnserne, o€!,

4. den del ::'Lfm8.tr. nr. 8a Holme, Dråby SOb'TI, der liC;t1er indE-m
for 100 m fra skanserne.

I henhold til overvejelser efter mødet den 25. m~rts 1957
er pij afsluttende m0de den 31. maj 1957 opndet eni~hed mellem
f:cE::dnint3SnævnetsmedlenuLer om fredningen s omfang mod hensyn til
fornævnte arealer.

Først b emærkl":)S , a t arealerne - forud f0r nærværende fredning -
ar underkastet bE.ostemrilolser0m kystbyggulinio i l'H:.:nholdtil natu:r-
fl'8dningslovenr.::§ 25 ar:; om by{~celinie i henhold til lov nr. 275
af 1928, hunholdsvis 100 m fra den for græsvækst blottede strand-
bred og 8 m (12,5 m) frn komffiunevejens midterliniu, og de derved
stedfundne becrænsninger i ejernes beføjelser vil i fremtiden
tillice være at c:nse som ton bt)erænsnins i henhold til nærværende
f'rudntng. - He:rved find(;f~ ikke at være p81al~t nOLc;enyderligere



4.'e indskrænkninG, der forpligter til erstatnine.
P0r hele det under 1-4 nævnte I)mrtide ,-"æIdol' fY'emtidi[,:
ArealGrne m~ ikke bobyeges eller beplnntcs med træer eller

buskG, liges0m dcr heller ikko m) apstill~s skure, 0nsil~~ebehal-
d81-c, transfarma tor'sta t ion er, t01 efon- og tu18grafmastel, boder,
kio ckt!r, vogn e til bebo (::188, møddj n,.::er, aff'a.ldsdyne:,er 011 el' ':JndrE:

2kønh8dsødelæ~gjnde censtande.
Arealerne skal bevares i deres nuværende ti1stu,nd, hvorfer

grusGravning 0[; ind[':rcb af li,?"nencle virkning i fr'vmtidE.JTI er for-
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budt.
SkfJ,nSerno, Gravene Gt;: vol<len8 m. v. skal h0'nliCl--'o uoyrkede,

hvilket 00;S8 gæld (~r en 2 m bred bræmme der rund t om. Husdyr må
ikke cræsf3e p::i skanserne m.v. ellor nævnt(-; 2 m bredf-'; bræmme, hvor
der heller ikke m8 an hri UGGE] h Ggn, hvorfor dl:: ved lo sdri f t med
kreaturer nodvondice hegn sku.l D.nbring8s uden for skanoerne Os
uden for bræmmen om skrl.nserne m. v. o~~være tilstrækkelice til værn
mod kr'eaturcn'.

~jere og brUGere er pli~tige at t81o, at almenheden færdes
Pb don offentlic;e ve,j vest0n om okanserne, p ,<j d(;t areal af mu.tr.
nr. 10a og lOb Holm8, hVal vejen nu er placeret, og u~ en 2 m
brc-;d sti i vej (-ms forlængeluo lanes vr-stgrænsen af matr. nr. lOb
Hr>lme ud til den for græovækst blottede.; Dtrand, hvorfra nlmenhodGn
skal have adcang til don 2 m br(~de bræmme rundt om skanfoOl'l1e.-
Nævnte voj 0e; ~ti må ikke dyrk8s.

Om vojens 0~ stiens belig~enh8d henvious til vadhæft~de kort
over det fredede ~mr0de.

:bIOl s8 vidt rJ,nei:t:r'den fornævnte ITJG(] et ,c30mmerhus, tilhør\.mde
arbf,j dsm:J.nd Henry ErikE:en, hørdalsve j l, Viby J., boby,c~:";Gde lod
Goclder den undtagolse, at der mellem v8jbyc~eltnien og kystbygze-
linien må være Gt hus på een etQ~e, neælig uet vej kendelsens af-
si[elce opførtp, der ikke udon tilladelse m~ ændres eller erstat-
tes mE:.d :1nuen bGbY5f~(~lsG.

Ejeren af matr.nr.8 10'1, lOb, lOd, 14c Holme by, DrAby sogn,
i foreninr:: Gt landbruc, fru Christine Svenninc;sen, "Margretholund",
Holmp pr. ~bol toft, hul' i ~1.nL:)dnine;af fl Gdnincen påstaet sig
tilkendt en erstutninc p~ 20.000 kl., subsidiært 11.000 kr. under
hunvisnin~ til, at de fredede aroalor af mRtr. nr. 100. ae lOb
kan udstykkes i 13 sommerhuoi~runC!e Cif pcJf3sende størrelse, hvilke
L,I'unde ,::ounemsnitlig kan pFlrC[:;neE'f301{;t i'0r 1500 kr. pr. styk.

1 _
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Ejeren af mCltr. nr. 83. Dri:'tby, Holme sogn, hvilken lod udgør
et landbrug i forening med matr. nr. Ib ae 110. sammesteds, fru
Gerda Jchanne Gronfeld, Holm0 pr. Ebeltoft, har p~8t&et sie til-
kondt erstatnin? i passende fnYhold til, hvad der m~tt8 ydes fru
Chlistin~ Svenninesen.

Om si ds tnævn te s en] tatnin!.:.;sp~ r'ltand bemærk~)s fOPjh) bie:, Qt
selvom der i o~ for sig kunne blivu tretten pasc0n~e soæmorhus-
grunde, findes dette ikke at berettiee til erstatning af don på-
ståc;de storrelse.

]Irealerne, ca.. 5, l ha, er- sat til erundværdi pr. L soptembtJr
1956 300 kr. pr. ha.

Denne værdi sos imidlertid ikke at kunne læg~e8 til grund
for beregning af erstatning til fru Svenningsen, fordi do h\:mde
tilh0rsn~e arealer, matr. nr. lOb m. fl. Holme er behæftet mud en
tilel~n()lsesservi tut.

D~n berettieode if01~e denne servitut er Aarhus sten- & Grus-
kompacni, Havnen, Århus, der i.fiJlge kantrakt, lyst 23. aU,~ust 1945,
for et eengan~svederlqc p5 1500 kr. har erhvervet ret (Gneret)
til - ind til L j anun.r fJY' 2042 - nt lade s tenma teri eller Op{;r:l,ve
OL bortfltH'e p8 et arenI, cler mod 0 st bGt:ræns eG ~lf ha V1}t, mod nor'c[
af Ho.vmicJllcg,on, mod syr) af v(:'jen, der :y~r frn havl}t til hovndvr.;jen
Holme- Hyll EH~ted Skovg8.r de og mod ven t hoved ve j en Holm\}-Hyll EJsted

Dr1(,Ua en hur S ten- 8- GruskompB,t-::niGt i f...."l l e, t: kan trQktt;n r (;;t ((-)ne-
rut) til at ':l.nlægf~:Gv(;je, skinner m.v., opntille m<."ster, hæn;, t-': baner· ,
opføre bygnineer m.m.

Efter frcdninesnævnets or'fattolse betyder dt;n bc.;skY'evne til-
ecnc:lssuI'vi tut, der intet f0r8skri vor om, i hvilken tilDtnnd :.1re~.l.-e lerne efter (mdt udnyttels e skal til bD[:el f.;voro8 til .:'j ("ran, flt

dennes økonnmi.ske in tere s so i areal erne mrt vurd GI"'3S mGc;ct 18.vt.-

•

"

Terrainc:ts overfll;t,de er belig{::end e ca. 3 m (;ver havets overflade;
muldlngot er m0get tyndt,og jorden er meget rig p~ sm~ sten. Ud-
nyttelsen af C3t\.~nmaterialGrnt') kc::mderfor forudsætt8s at medføre,
at ar8~llernu, efter det oplyste indti.l en. 80 m - 100 m landværts
skcmsGl'nc, efterlades som hull er mellem jor ddynr:er, der indeholder
liden ellor ineen muld, alts8. i en tilEt2na, hvori dens bru~ som
landbru{!f' ,j 0rd er udelukket 0i:: værdi (m som bygf:ef,rund e smrdeles
ringu.

OverensstemmenchJ med det anførte mener fl'edninc:snævn8t at



6.-• kunne konstatere, at Aarhus Sten- & Gr'uskorr;r8,f~ni VOrl i 1945 at
udbetale ejere~ 1500 kr. har ydet et vederlag svarendo til omtrent
den fulde areal værdi som L:mdbrugsjord.

D~ frednin~en modf0ror, nt Aarhus ston- & Gruskomp~gnis adgang
til at op{rave ae fj~rna stenmaterialer bortfalder, betyder fred-
ningen i virke1i~heden en 0konomisk gevinst for ~jeren, hvis ud-
[.;::mc; til landbru,::;smæs sig udnytt 01se frem tidif; sikre; 8.

Dl~r bIl vel'" herefter aftE;r fredninc;snævnets formenin{~ kun tale
om at ydcl erst~tning til ejeron for s~ vidt ~nc~r det foran under
3 nævntE) areal af matr. nr. 10a Holme;, som ikke berøres af tileg-
llels8sservi tuten, den del af den under 2 nævnte trekant, der 1i[;-
gel' landværts 100 m grænsen, i anlf;dninc flf pli<:::,ten til ~:l.tt~lae
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færdsel og for indh(:~-..;ningaf skanserne m. v. or:.~den 2 m br(:;de
bræmæ~ deromkring.

I aenne ers tatning vil der være at foretaf:e et fradrac i
anledninc af den fru Svcnningsen ved frE,dnin,:;on ydede økonfimiske
gevinst.

Fastsættelsen af erstatniu~en må ~fter det anf01t~ blive
sk0nsmæ8si~.- Erstatningen findes under 8et passende at kunne
sættes til 4500 kr., jfr. ned0n for.

Aarhuc-1Sten- & GJuskompac~ni har nt;dlat>;t orstntnint::spå stand.
Navnlig har k0mpa[;niet indtrænt!.t"mdl:-]henstillet, at den erhvervede
fæl'dE'elsret over arealerne - herunder- anlæg :J,f tipvognss:rwr 06
opstillinc; af el-master Gvt. hængebane - ikke benJYl..s nf frednin-
gen, da det hævdes at være en absolut nødvendie::;hed, at færdsels-
r'atten b,-~varcs ~:.f hUYlsyn ti.l udnyttelscm af de tilot0)donde arealer.
Kompa{:':TIietf:ar 0plyst, at færdsclsJ'otten på tænkes udnytte;t søværts
skanserne.

Det frcm~~r ~f den under sQ~en fremluete tingbogsattest, at
kcmpat';niets ret er tinclyst servi tutstiftende fig tillif:~~ pelYltstif-
t\..mde fOl 1500 kI. Som pantstiftende for dGtte belob har kontra.k-
ten priori tut nTst en f'ortrinspanthaver (4203,90 kr.) ~-jamt
58.000 kr. til Kredi tforeninc-en i Viborg, rnedenn cl 8n øvrice pan t .'-
gald dels respekterer, dels har retsanmærkning Gmkontrakton.

Fredniui::;snævnct kan til træde, at dE:;r tilkoIIlrE01' GtEJYl-& Gr'us-
k~"'rnpagniGt et ersta tningBbe10 b, hvorved bemærktJs, h, t .-h:t ikke;
findes til hinder, at del' ur fOludprioritoret po.nteg::cld - dels
ses p:::.nthaven:.;s ret ikke at være til hinder for ejerens E~ller
undres udnyttelse af stenforekomster, <161s seG der ikke vad nær-
værend e f1'8d11ing at foreli;.:::;ge n068n si tuatl on, der bert".rttiGer



e
ti
e

.'

7.
panth~vere til retsforfølgnin~ mod ejendommen.

Erstatning findes ikke ~t kunne ydes for hele det i kompagniets
kontrakt nævnte areal. B'or det førsto nævner kontrakten et arl.jal,
der f3rænser til Havmøllei3en, formcmtlig matr. nr. 19 Havmøllfm,
for det nndet hur kompagniet ved p~tegning, lyst 18. september
1956, frigivet matr. nr. lOh Holma, og du frednin~Gn ikke omfatter
dicse to 8.realer, vil der holler ikke være at yde erstatninc for
deres vedkommende.

Derimod vil der væl'S at yde erstutnlne, fordi adgc,l1cen til at
CJ'FtVSsten m.v. bortfalder pil den af Henry Eriksr.m erhveTvede lod.
I betragtning af den af Eriksen ydede købosum, 1.000 kr. fnrudon
alle omkostninger, moner nævnet at kunne læGt-':;(~til p;run d , at fru
Svennincsen skulle søree for relaksation fra grustarnintsrettdni-
Ved fDstsmttelsen [:tfdGn fru Svt:.l1ninguontilkommende erstatning
er honsyn taget OG8~ hertil.

Under hensyn til, at 'lrealet nf m2tr. nr. 10h Holme udg8.r Qf

det i Aarhus Sten- & Gruskompa['ni s kontrc.tkt beskrovnn lJ.roal(ckun-
serne frareL'TIet, do. dif:-lSem~:ianses fredet f0r'ud ved ;Jelva natur-
fredningsloveno ord, ligesom den 0ffentlige voj vest for skanserne
skal respekteres) og under hensyn til, at der roservcros kompagniet
den nedenfor beskrevne færdselsret m.v., findes den Aarhus 3ten- &
Gruskompacni tilkommende erstatning nt kunne sættes til 1500 kr. ,
der udbetal es k()mp~l[';niet. Grustai,!;ningf:lrettcn vil ved nærvffironde
frednings tinGlysnine være Rt slette i tinebogen.

Ved denne Rflysning opst8.r intet ejerpant, men den ledige plads
for 1500 kr. tilfalder de efterst~ende panthavere.

Den Aarhus Ston- & Gruskompagni reserverede færdselsret m.v.
beskrives s8181es:

Færdselsretten skal udøves søværts skanserne m8d omgivende
grnve og omfatter adgang til anlæf~ nf tipvognsspor OG opstilline;
af el-m8.ster, al t kun så lænee, det el'n0dveYldif..~taf hensyn til
udnyttelsen af stenmatel'ialer på tilgrænsende arealer.

IIængebnner kan kun opstilles efter f'0rhL'nrJlinemud og ti.lladeluc
fr-a fredningsnævnet.

Da p:.inthaverne i ejendommen, matr. nr. IOn, lOb, lOd, l4c
Holme, Dråby sogn, ved det passorede ikko borøres, men for viss~s
vedkommende endog opn§r bedre sikkc:rhed, vil in{::enerstatnint: vært';
at udbetale til panthaverne.

:b'orf3~i vidt an€/lr ejOYJdOmmE,n, matr. nI'. 8a Holme by, Drrlby s0gn,

~----------
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har A/S C:::LrlNielsen, Islands Brygt'~e 4, Købonhrlvn S. rettigheder
ti l - rr.ed r esp akt Gtf den offentlige ve j lancs stl'anden - ,).t tCl,ge
fJten- og t:;ruf::;materi,.:lcr in:l til l. janua:t 1999. Kontrakten bel'0m
er lyst 1<). august 1931, og den bjemler tilliQ"0 l'C)t til rmlæg ::11'

ve j c, ~inbrint;el s(~ af forskeLlige anlæ{:;, by2;nint.:er, bro er m.v.
I anludning af ruttens bortf::.l.ld f~H' s:'Avi1lt rl,ng.i.1rdet af matT.

nl. 8cl Holme fredr:;de omr:~de har A/S Carl Ni el sen P!3r::1 ti3.et 8i"5 til-
kendt erstatning ae forbeholdt en færdselsret p~ li~~ende m6de som
Aarhus Sten- & GI'uskompugni.

FredningsnævntJt kan til træde, at der bør ydes A/S Carl l'Heloen
8n ers tri tning.

Først bemærkes, at det uf A/S Carl Nielsen ydede vederlu~
ur sat til 6.000 kr., hvnruf 2. SOO kr. eT b8talt, rr,cdbns 3.500 kr.
skDl betales, nrAr udnyttE!lsen pi.\betjyndGs.

Under hensyn til, at d~t frededo areal af matr. nr. 8Cl.H:)lme
udfør ca. 1/8 af hble matrikulsnumret, til Rt den offentlisu V8j
vil være at ['G sp ektGr~, o,:':'t il CLt der ru 8 C:l'v0res A/S Carl Ni ol s en
den neden fo r be skre vne færds81s rut rn.v, find (,[3 Clen s l'18ko.bc:t
tilkommende erot&tning passende at kunne sættes til 400 kr.

Den A/S Cal·l NiGloeYl indrømmt;do færrlol)luI'et m.v. Gvarcr i
omfang ganske til Aarhus sten- & Gruskompa~nis.

Da e j 81 en af Inatr. nr. SCl.ru. fl. HolnHJ cf t er f'rl)dnine:rmævne ts
o'Pfa t tclse ikke lid e.:r nOGet tab ved frE-.'dningtlrne, vj l der ikkp,
kunno tilkendLs henuf.:; nage·m erRtl1tninc>

P8 lizn,mde m8 de bli vor dal' ikke [LnlGdninc~ til [;I t yd 8 erG tn t-
ning til panthaverne i ejendo~rnen.

lJc samlede erstatnjnt:er, der i an18dni~li( af frvdnlnCcm vil
være at udrede, tllivGY' here:ftf1r:
'fil fru Chri stine Svenningsen, "Mnrcrethelund" ,

Holme pr. Bbel toft .....•.....•.... 4.500 kr.
1.500 kr.

400 kr.

6.400 kr.

hAlvdelen af

til Aarhus Sten- & Gruskl)mpngni, Havnen, Århus ..••..
til l~/S Carl Nielsun, Isls,ndE-1 BrYGI:-:e4, Ko1Jenhr;vn ~).

Heraf vil halvdelen være at Ur'JY'<'x1-P. Hf KtRtHknS80n og

Randers 'lmtsfond.

Denne ktmdolse vil vær"-.:at tinglyse snm servitutRtiftfmde Pf-l
d.e fC1rnævnte e j <.mdomme.Ln.ndbl'U/3snOtl:ri nger reflpekt eY'l:iS. Notering
becæres kun p8 matr. nr.e 8a, 10a of, lOb Holme by, Dr:lby s0t:;n.
Tint~lysningen sker med priori tot forud fnr almindelie pantec;mld.



e Ptltaleretten tilkommer fredningsnævnet for REmo ers amt p8 det
offentli38S v8!,nc.

Det P;') matr. nr. lOb midlertidigt opstillede sommerhus vil
ornD~8nde være Ht fjerne ved fru Svcnnin(3sens foranstal tning."

Sa~en er forular::;t overfrcdnint:;snævnut i henhold til naturfred-
n.ine.E.Jlnvens § 19, stk. 3, hvcrhos kGnd()lf~en ar indanket af fru.
Christine Svenningsen ved ly.ndsretssae:fører HolC'91' Vagning, som
har p~st~et ojeren tjlkondt en erstatning p~ 20.000 kr., fJruden
1.000 kr. til Gækninc af udGiftern8 ved gravning at' en ny brønd til
8rstatnin~.: for en brønd, som ejeren mener, at frednincen vil ude-
lukke h8nde fra at benytto.

Overfrt:dnin(!.;snævnet har den 26. september l g 57 besi gti f,et de
p:~Eældende areal(~r og forhandlet med repræsfmtanter for ejerne,
for Århus Sten- og Gruskompugni og A/S Carl Nielsen samt med andre

e
e
e i saben interesserede. Man har desuden drlJftet sagen i senere møder.

1):~ dertil tSiven for anledning bemærkede frodningE-1DævnE;ts formand,
at udtalelsen i kendelsen om, at begrænsningerne i ejerenr beføjel-
Gel' i medfør af l>estGmmel~Jerne n1Tl kystbyggelinie i henhold til
nuturfrednin~81ovcns § 25 og om byggelinie i henhold til lov ~r.
275 Df 1928 i frGmtiden tillige vil være at Flnse som (-m be{J,rænsnin['
i henbClld til nærvæ:r-ende fredning, taGer Sit::,'t8 pISt \3rstatningsspørf,o-
målet, cg at kendels~ns bestemmelser gælo8T fuldtuJ b8de f0r det
al'eal, cl er lief"(~r IJl81lsm kystbYtZJ'81ini en oG Rtranden og fnr ()()t
areal, del licger mellem v8jbYieelinien og vejen.

Fredning::mævnets formr:mn bemærkede end vi d ere, a t almr-mhedE'n
• for'ud sætt tjS 2t f.<3. ad:::!.:anc: ikke bIo t til (1en 2 m br 8de br-æmme1l(i~n

om skrJ,nserne, IDE;in ()gs~ til selve skanserne. Det te kan overfrednin[,s-

'"

nWVl1,..;ttjltrædo. Dut tilføjes, at almenhedens adgang ikke eLvor
rGt til tcltslaening.

Med tilslutnine fra muceumsinspektør Stiesd~l, S0m gav 1Tl0defor
nationalmuseet, finder overfrednint:;Rnavnet, at ejenm bør h!"1.vead-

gang til at lade kø8r græsse på skansearealet under forudsætning
af, at de ikke ødelæeger nogon del af skanserne, og at kendelsens
beDtemmeIse om, at skanserne ved hegn skal værnes mod kreaturer,
kan udgå.

Under forhu,ndlint,erne frafald t lundsretssagf0 I'er HolGer Vagninfj
kravet om en erstatning til dækning nf udgifter ved gruvninK af en
ny brønd. Overfrodningsnævnet tilbød at forhøje den fru Christine
Svennings en tilkend t e ersta tnine til 7.000 kr. + renter 4'/2% p. '1.

~-----------



10.

re fra fredningskendelsens dato. Ved skri valse af 5. c.ktc'ber 1957
hi::'vrlandsretssagfører Vagning frems endt en af fru Chri stine Svcm-
ningsen og Jørcen Svenningsen af c.:i vet erklær ing af 4. s. m., hvor-
efter de modtnger dette tilbud, idet samtidic nplYSGs, at nævnte
,Jørc;en Svennlngscn ved utinglyst skøde hap f;-~(:)tejendommen over-
draget. Ved erk1ærin~en bemyndiB0s landsretssarfører Vngning til
at modtage of., l<:vitter'e for erstatningsbeløbet.

Bestyrer ThYCGDen, som e;.::l.V møde for fru Gl)J"da Grcnf()ldt, folSt-
holdt det under sagen fremsatte krav om en erstatnine til ejeren
i forh/jld til den erstatrling, deT tillærges fru Christine Sven-

•

'"

•

r'

ningsen.
Uanset at fru G:ronfeld t ikke har p8anb:t frednint';snmvnets

kend E:"1fl 8 , finder oV8rfrudningsnævnet efter c")mstændi{~ht~derne, at
der bør tillægBGS hendo en erstatning p~ 500 kr.

Det er oplyst for oVGrfrednin~~snævnet, at dEm vej, som i
fredningsnævnets kendelse betegnes som offentliG bivej vesten om
sknnsernG, ikke er optaget p~ bivejsi'orteene1sen.

Under hensyn til begrund olsen for frednintr,en findor nvorfrod-
ninc;snævnet, at erstatningen blOr udredes med 2/3 af statsknssen
og 1/3 af amtsfonden.

Da oVt:rfredninl-.';snævnot iovrigt k[::.ntil træd(; det i k (::;ndolsen
an frurte, vil denne være o.t stadfæste med de af det foranst;:hmd e
føleende ~ndrinecr. Et kort nr. Ha. 111 visende det frededo omr~d0
er vedhmftet nærværonde kendelse.

T h i c •>=> •

Den af frednincsnævnet for handers b.mt den 31. maj 1957 af-
SClCt8 kendel se vedrørend e fredninfj af et 3ammelt fJkanselln1æe P'~l

matr. nr. lOb af Holme by, Dr~by sogn, og noele omli~cend8 arealer
stadfæstE::s med do af det fornnst8.ende f'_)lgende ændringer.

I eI'sta tnine: udbe t,,t,les følgend e bo10 b:
g8rdc,ier, fru Christine Svenni.ngsen, "MtlrgrethfJlund"
Holme pr. Ebel to f t , vod l,mdsret nSG.e:'f0l'er Holger
Va,gning, Eboltoft ..... It •••••••••••••••••••••••••••••• 7.000 kIl,

del' ifø1co transport Lef 24. juli 1957 udbe-
tales til Den Danske Landmandsbank, Ebeltoft
Afdelinc, med 4.500 kr., madens 2.500 kr.
udbet~les til landsrotssagfører H01ger Vag-
ning, Adelgade 53, Ebeltoft, if0lze oven-
nævnte erklæring af' 4. oktober 1957.

1 _
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r'

ll.

transport 7.000 kr.
g8rdejer, fru Gerda Grønfeldt, Holme pr. Bbcl t0ft... 500"
Aarhus sten- af., Gr'uskompagni, Havncm, Århus ••••.•••• 1. 500 II

A/S Curl Nielsen, Islands Brygge 4, KøberJhavn S. 400 II

9.400 kr.
alt med rentor 41/2~1o p.a. fra ~Jcn 31. maj 1957 at regno, til beta-
lint sker.

ErstatninGsudgiften med renter udredes mod 2/3 uf statskassen
o~ 1/3 af Randers amtsfond.

Udskriftens riGti~hed
bekræft'Jf3.

'.r"/"""'--f--::!
-::: ~'-: .,(/ /7 1'7{ J" .? --'

~ l..~" l •• M. ~

/'
/'

F. G:riige
overfTednincsnævn~ts sekretær
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af REG. NR. ,tJ~

(Fredningsregistret),
Københa vn K.

30~-S?

StAtsministeriet,
Afskrift

ke~delse afsagt 31. maj 1957 af fredningsnævnet for Randers Amt.
Mutr.nr.~H,lua,lob Holme,
Dråby sogn.
Stf~mpelfrio Anmelder: Fredningsn~vnet for

Randers amt, ved dommer
Fog, Mariager.FoSo 11-19560

Afsagt den 31/5 1957.
1260

_. juli 1957 o

Kendelse
Ved skrivelse af 21.401956 henledte overbetjent S. A. Jensen, Ebel-

~ft, fredningsnævnets opmærksomhed på nogle fra krigen 1807-14 hidrøren-
de skanser p~ matr.nr. lob Holme, Draaby sogn, og p~ det naturskønne område
omkring skanserne, og foreslog, at skanserne samt et omkringligeende areal
frededes, dels af hensyn til sk~nsernes historiske betydning, dels af hen-
syn til, at det omkringliggende areal for de mange turister, der benytter
vejen fra Ebeltoft over Draaby, Jernhatten, Skovgaarde og videre mord på,
tillader et frit udsyn over Kattegat, hvilket udsyn ville skade$ ved områdets
bebyggelse med sommerhuse.

CITERET FULDT UD I OFN K AF 28/1 1959
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02354.00

Dispensationer i perioden: 18-03-1997



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 18/03-97

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

REG. NR. ~') ~. 00

Vedr. j.nr. 22/1997 - udskiftning af sommerhuS'på matr.nr. 10 i Holme by,
Dråby.

• ~

Den 17. februar 1997 fremsendte Århus Amt en fra Ebeltoft kommune modtaget an-
søgning, hvor Henning Hedegård Eriksen, Skjern; søger om tilladelse til at udskifte et
54 m2 stort sommerhus på ovennævnte ejendom med et nyt på cirka 124 m2. Det nye
hus placeres i en afstand af cirka 130 meter fra kysten umiddelbart søværts standbe-
skyttelseslinien.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1959 om
fredning af et gammelt skanse areal på matr. nr. lOb Holme by, Dråby.

Sommerhuset på matr.nr. 10 imå ifølge fredningsbestemmelserne ikke ændres eller er-
stattes af anden bebyggelse uden Fredningsnævnets tilladelse.

Da der er tale om udskiftning af et sommerhus, som stort set er sløret af omgivende be-
voksning, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningen, og Fredningsnævnet med-
deler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
beliggenhedsp lan.

Klageveiledning

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. Rettidig klage 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:

•
Henning Hedegård Eriksen, Holstebrovej 11, 6900 Skjern.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-1-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 ~Q~~~,{!l_~ _

~et centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K

. Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
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