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Ven skrivolso af 3. januar 1959 har National~usoot amJodot Frodnin~s-

nævnet for Ska.ncJorborc, MIt ODlat rojsu frodnincssul.~ vodrørondo on del af

r;"latr. nr. 3 ~ V,)rrljurc; by, Unclorup soen, tilhørondo I.~:irdojor William Ras-

musson, Sat.JL10Stods, ide t der liC;i;or on rlol C,ravhøj o på donno o;jOnd(Æl. Nati-

onalousoot har oplyst, at dut drejer si~ OD 7 TJlE.I{,otansolir;o, vol bevaredo

høju, der tilsarar.lull udgør on af de raost inponoronclo bruppor i holo landet,

højt boli[;Jondc) i ut naturskønt, uopdyrkot aroal, bov\llmot ),lod lyng, græs

ae:, gyvol, ar.:,at (101' fra højonu er an onoståol1do UdsiLt JJ.10(1syd 0(', vost, samt

at dot kan bufryutos, 2.t aroalot or:lkrine; højono vil blive beplantot 01101'

udnyttet til [~rusGrav oller ovon tuol t udstykko t til SOJ:i1LlOrhusbobY(~C;olso.

NationalDusoob har honstillot, at torrainot, hvorpå højono li[,,!.or, åbnos

for offuntlichodun.

Don 16. april 1959 afholdt frodninc,snævnot ot 1~10clotil forhandlinG

Or:l lJVontuol frudnil1:, af aronlot olilkrini', højono. Ejeron 01.,Nntionalmusout

var m.ødt. l'fævl1ut bosi:.',tic,uc1o arualot O[~ konstatoro(10, at detto honlå uop-

dyrkot, blwolcsot JIO(~::,ræs, l',yvol og lyng.

Ejoron oplysto, at han bonyttocle aronlet olJkrinr; højeno til r.,ræs-

nin/" f.len 3.t (lut v,J.r' hans hensiet at boplante dot lTIedfyr oe, cran; doriJJ.10d

mento han ikke, at elor var nOClJll rnuli:_,hed 1',)1' DIOeløkonor'lisk fordol at foro-

taGe :.~rus._,ravnin[', p;l arGalo b.

NævnoL fWlCl t, at arealot p'3. I:,runll af sin bolic,I>Jnhec1 0[', skønhod Llå

antaL~OS at havc' an væsuntli:', betydninG for alI.lonhoc1en, o,~ at det har histo-

risk i.ntorusso. Nævnet roj sto c10rufter frec1nincssal', pu elo or,lkring c;rav-

højone beli['.(,;un(lu aroalor.

Dot buuærkus, at dur p; aroalot don 22. aUGust 1890 01' lyst dokla-

ration ora frucls1ysnin:·, af 8. (,ravhøje 0['; om, nt et aroal af 1 fods broddo

udon om fodon [ur højono skal honliL',d~ uopdyrket. Til brll{~ vod sacons bo-

hannlinc, ar LlClarbojc1rJb det veclhæftoc1o kort.

Til bru,_, vorl fastsættulso af on eventuel ors tatnin(', for forbud mod

beplantninc har nævnut søGt sa~;kync1ie, bistand af skovrider Kiorkec,ård,

Nørre Snoelo.

Skovrider Kicrlwi~ård har i skrivolse af 28. aU{',llst 1959 udtalt føl-

{'t'
\i I anloelnin[, af nævnets skriveiso af 1L~. els. vedrøronde oventuol

frednin{.,', af nrealerno oJnkrillc, c;ravhøjono p!3.Llntr. nr. 3 ~ Voerbjorc; Dy,

Undorup sogn, vj.l j 0(':; tillade J.li[:, at moddole:

Først vil j'~l~ anføro, nt; (lut pår~,ælelondo areal: A-D-C-D-E-F-G-H-J-A

01' ueDe [, til boplan tnin{,.



Selvom dele af arealot lic,c,or højt o[~ vindudsat, or dor in[';en tvivl om, at

der ved bepla.ntnin[~ Jnod 0C,nede træer vil lmnl1c skaffes ot udbytte. Der fin-

des pJ. arealot b§.do Gyvel Uf' Ørnebrc!~nor.

,_\ Hvad c1l1C,ilrspVJrc,sill:ilcnc om, hvor stor værdiforrinGolson af aroalerne

vil være mod forbucl mod bo pI an tnin(s, da afhænL~er dot i så høj c,racl af, hvor-

ledes ojuren vil lJdlandlo o[~ bruce on bep13l1tnln,:" at spør:;sm9.1et vanske-

ligt kan bosvares Generolt. Jo:', tænkor hor bL'J.. pfi anvendelsen af beplant-

ninc;on til ;j nlc træer, dor udført p§. elen ric, tiC,o måde vil kunne gi ve en bo ty-

delie, in eltU3;, G i løbe t af f3. år.

Dd 1:l.Iualur ar tilsvaroncle besKilffonhed for tiden handles til ca.

1.000 kr. pr. hl., vil jug mono dut rimoligt, ~t ojeren ved forbud mod be-

plantninG bør kunne sættos i stand til at orhvorve si[..: ot tilsvaronde aroal,

hvor han ~l1:l.~=;3.l1 plCilltu. Non da han bevarer on vis bru;-,sret over det frodede

aroal, o[~ jor.;, vil skønne, at dl'nno vil kunne sættos til ca. 100 kr. pr. ha.,

vil værrlifo:c.rjnc,oLsen vod forbud moel bupl{J.ntnin{~ kunne an;,ættos til 900 kr.

pr. ha., hvi12~l-,t noc,onluncle vil svare til alm. udbytte af nn gra.nbuvoksning,

bonitet V, fra pl.wtnins til 40 års alder.

De GO spøre,smål vil da kunne besvares således:

Værdii'Ol-ringelsen ved boplantninl~ af arealet: A-B-C-D-E-F-G-H-J -A,

ialt 3.600 leT.

'JænlifurrinGelson vell be plantninc af aronlo t: 13-C-D-E-F-G-B, ial t

2.o7l) kr."

Ifølr~e opiysn1nr, fra lanelinspe~dør Abilc1trup ullc,ør ;=æealet, som p3.

kortet er wlC,ivot ]Joel A-B-C-f,-E-F-G-H-J-A -;- aro1:l.lot af højono ca. Ll-. h1..

o:.; arealot, bl,te1.')ll't 1Ilue'!B-C-D-E-F-G-B + aroal.ot Qf højene ca. 2,) hu. Ved

forminc1skuls.:) af elot størs GU arcJal A-B-C-l)-E-lr'-G-H-J -I-\. til A-B-C-D-E-F-G-

e.~ A3-A2-A1-A, bliver do t te' aruc11 ca. tha. nindrc olier P~l C,l. 3,5 ha.

Don ..J. _,I;.tober '1')59 afholrltus Gt frecLninr:,smøc1e, hvortil samtlige do

interc sserocle var indvarslo t o

Hoelt var ej,'roll, Nntj.:malmusuot ved inspektør Vobæk, SO[~llUr3.dot ved

soc,.nor!ictsformclnel Rucloi f Sørunson oe, Skanuerborc; amt vod ,::untsvej inspoktør

A. Andersen.

Ej,nlCll biov ,.,jort bCJkuncH mud, hvi11<::oaroalor dor eventuuit p3.tænk-

tos frode t, 0(·'> mecl frodning8ns omfa.nC:-',samt om uellæc,c,\lise af on 1~ rn. brud

sti fra kommunevejull til elut areal, der ønsl::es fredot.

~I

Ejoren orklærerle, at han inte t havcl0 at inc1vundo mod frednin(';en, mon

påstod sits tilkendt i orstat.ni.n:, 3.800, -kr. 0i~ 3.500, -l::r. henholdsvis f()r

dot størro oC det mindre 9X'oal samt 300,-ler. for færdsulsrottcn.

Der bI <J V for ota[!,et vo tering i sa{~on.

Flortallot af nævnets medlolDttler stemto for, at clC'T'suvol af skønherlsmæssic;e

som af historisl\:u grunde bør c,onnomføros en froc1l1inc, af halo arealet, som

\\1)'

på kortut ~Jr an:.;ivct mod A-B-C-D-E-F-G-A3-A2-A1-A, sålodos at detto areal

skal hunliU!'o i natllrtilstand, hvorfor eler p§. aruaiet i1\:1w må foreta{~os



•'

bobYCGulso ollor boplantninG, liGosom der or forbud mod ill1brinGoIso af

mastor, skure ellor li[',nunde skønhodsforsty:rrendo Gonstando, ol!, (lor m§. ikke

foyota:_jos [ravning af nOGlJDart, såsom oftor ston, ral, c,rus, sanel ellor liG-

nendu, 0G dor må ikko forotaGes dyrkning af aroalet. Højano må ikko indheL;-

nos. Dor skal væro fri adGanG p~ arealot for bes0c;onde, dOG ikke køronde

færdsol, bortset fra don kørsol som or nødvunclil":; for ojoron, for at donne

kan kommo ovor til skovon nord for aroalot. CampinG p~ aroalet ur forbudt.

SelvsåninG på aroaloc må fjornLJs ofter anvisnin:; af frodnin(f,snævnut. I for-

bindulso l)Jod fru<lningulc skal dor væro ret til c;&onc1efærdsel for almenho-

don fra N:lldal-forp vojun til dot freJello areal ac~ on 1-t m. bred sti, som

dOll ur anci vot pil kortu t 01; alloredo forofinl10s i markon.

Froclninl',on vil hurufter væro at c;onnemføre i overensstemmelse

horme(~.

'Jed fastsættelse af den erstatninc, c1ur bør tilkoillJUO ejoren for

froc1nin(',un o~ for den udla{;tu sti, vil der vmro at taGo hensyn til, at

:J,roa10ts bru~sværdi i nocoI1 c;rad ar nonsat pu Grund af do oksisterundo højo •

0l~ at r~on ucllaL;tc sti C,år over ot sted, hvor ,lor i forvejen findes on be-

nyt Lot E, ti.

Erstatnin{"on for s3.vol frednineon som stirotton finllos horefter

passondu 'l,t kunne fastsætLes til 3.00o,-kr., hvilkot boløb udredes mod

halvllolen af statskassen oc., halvdolen af Skandorborg aJIltsfond. Erstatnin-

[;on vil være at udbotalo til ojerun.

r H I b G S t o m m o s:

Dcr pålæc;[~us ('jondommon matr. nr. 3..::: Wlrbj er{~ by, Undoru.p sO{!,n,

føl[.';onclo frodnintjsbestommulso:

Dot på dut vodhæftudo kort so~ A-B-C-D-E-F-G-A3-A2-A1-A 'illgivnLJ

arual fredos, sålodos at detto aroal skal hunlicr,:!o i naturtilstand, hvor-

cf tor elur på arCJalot ikko må forotn[",os b~)byc.,c~olsoellor boplantninc" li(',o-

som (lur ikko må anbrini~us mo.stor, skure oller lil:)1enc10 skønhc·ctsforstyrrendo

Genstando. Dor må ikko forota[,es C,r;:tvnin[, al' nOfjen art såsom ofter ston,

ral, Lru.s, snn.d ellor liuwnclo, oe, dor m5. ik]w forota'>'Js dyrknin{!, af nro-

alut. Højono må ikke indhu{',nes. Der skal være fri nClgan[~for besøfjcJ[ldo,

dOL ik:cu kørendu fmrclsol bor tso t fra elon nøc.1vO:lcli{'u ;cørsel for oj nnclom-

mans ujor, for at donne kan komrne over til skovon nord for det frededo

o-roal. CEunpinc;på arualut er forbudt. Solvsåning p5. aroalot må fjornos of-

t"r anvisnin", af fredninGsnævnot. I fOl'binc1ulso 11!lJ(1frudnin,',on skal dur

være rut til (,3.onr10færdsol for almonhoclon fra Nalrlal-I'orp vojon til dot

fr,;(lo<1u areal A'1 on 1,50 mJtor bro(l sti, som don ('r anC,ivot P:l kortot.

Dor tillæ{!,{',oS 'JjerGn, gJ.rdujol' Willi3Jll Rasmusson, Vorb,jerc, on or-

statninG på 3.ooo,-!'Cr., clor uc1roclos morl halvr1e10n af statskasson ae; halv-

dolol1 af Skanc1crbor;, Amtsfoml.
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Kendelsen kan tinGlyses som hæftolse p& matr. Dr. 3 a Vorbjor8 by,
Underup 80[:,[1.

Påtaloboretti~0t or fredninGsnævnet for Skandorborc amt.

H. HUdon. H. Mikkelsen. R, Olsen.

Udslcriftons ric,tic,hodbokræftus

Froclninc;snævnet for Skandorborg amt

Horsons~ don 7. novomber 1959.

H. Hiløen.
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Gravh~je ved U~r§jer:J bakker
del af mair. rzr. 3a

~frbe'J by I lfnderup 50317-

/: 2000.

lIdfærcUjei efter op~

Jforse.ns t, oÆ.tø6er /959.
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