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REG. NR. OO\Lt~. 000

Fredningen ophævet
se reg.nr. 7782.00
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- Afgørelsen af 15.4.1992
Fredningen ophævet indgår i ny større fredning
Se reg.nr. 7782.00

70( E{;ELToFT 13\4 T I\lV

M A T R I K E L FO R T E G N E L S E

(ajour pr. 21/1 \ 1925)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

2- k LVl/\.cre Glcle. , \<~eloe..L
t O

Gældende matrikulært kortbilag: At FECS t9 4 b

Se også REG. NR.:
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d)

§ 16.

§ 16.
(ny)

§ 17.
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Til Arhus amt afstås de arealer af matr.nr.
29 ~ og 21 d Knebel by, Knebel, som er udlagt til parke-
ringsplads og tilkørselsvej til denne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvendinge'
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og-for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~,
15 l, 16~, 16~, 16 EY og 20 f Knebel by, Knebel,
og 2 ~ Lynge by, Knebel, 4~, 5 i Bogens by, Vistoft,
skal beplantning opretholdes, vedligeholdes og fornyes,
således at byggeri stedse i det væsentlige er skjult
fra indsigt udefra.

Ophævelse af ældre fredninger.

1) Fredningsnævnets kendelse af 12. juli 1962
vedr. matr.nr. 15 ~ Knebel by, Knebel.

2) Fredningsnævnets kendelse lyst 14. septem-
ber 1962 vedr. matr.nr. 21 ~ m.fl. Knebel by, Knebel
("Guldhøj").

3) Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj
-1931 vedr. matr.nr. 27 ~ og ~ Knebel by, Knebel, ("Pos-

kær Stenhus") og fredningsnævnsdeklaration af 2. sep-
tember 1975.

4) Overfredningsnævnets deklaration lyst 25.
januar 1965 vedr. matr.nr. 4 ~ Knebel by, Knebel.

5) Fredningsnævnets deklaration lyst 29. de-
cember 1961 vedr. matr.nr. 20 f Knebel by, Knebel.

6) Fredningsnævnets deklaration lyst 5. juli
1961 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 EY Knebel by, Knebel.
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7) Fredningsnævnets deklaration + tillæg
lyst henholdsvis 23. januar 1962 og 8. maj 1970 vedr.
matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.

8) Fredningsnævnets deklaration lyst 14. ok-
tober 1959 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by,
Knebel.

9) Overfredningsnævnets kendelse af 16. febru-
ar 1972 vedr. arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og Bo-
gensholm.

10) Fredningsnævnets deklaration lyst 4. de-
cember 1968 vedr. matr.nr. 2 ~ Lynge by, Knebel.

11) Overfredningsnævnets kendelse lyst 5. ja-
nuar 1926 vedrrende matr.nr. 2 ~ Lynge Gårde, Knebel
("Tinghulen") .

12) Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts
1961 vedrørende matr.nr. 4 ~ og 4 i Fugls by, Vistoft.

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. 10 l Læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læ~gerholm og Viderup,
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser af 15. maj
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr. 2 ~ (2 ~)
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en del af Mols
Bjerge) .

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, o~-~arceller heraf (matr.nr. 5 ~, 5 ~, 5 ~, 5 ~)

17) Fredningsnævnets deklaration af 14. febru-
ar 1970 vedrørende matr.nr. 4 ~ Bogens by, Vistoft.

18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni
1967 vedrørende matr.nr. 1 ~, 1~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~
og 1 E Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 ~'Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst.
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0391. 00 20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, 1 f, 1 ~ 80gens-
holm, Vistoft ("Ebeltoft Vig-fredningen").

21) Fredningsnævnets deklaration af 28. januar
1968 om bebyggelse af matr.nr. 8 a Fuglsø by, Vistoft.

4636.00

§ 18. Dispensation.
..

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-14
kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål.

VIII. Tinglysning:

Afgørelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

Aflysning af kendelser og deklarationer skal dog først finde
sted, efter at Overfredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen,
og da kun i det omfang, afgørelsen stadfæstes.

IX. Anke:

Afgørelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at fa-
" relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medfører

tt ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget kendelsen indbragt,
må dette ske ved anke til ~verfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm. :

Ankefristen er 4 uger, men ankefristen kan; idet erstatnings-
spørgsmålet er udskudt til særskilt afgørelse, først regnes fra
det tidspunkt, erstatningsafgørelsen er meddelt lodsejerne.

,~:?/:/.- .~~~.//t ..-:".'-'t... .r
<,. Per Blendstrup

amtsrådsvalgt medlem. ",
I

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.,A,' . ,

/ // I
I \.: I.,' l~;'I.,J _

\.. / ...... ----:-..A. ~Holck-Christiansen
nævnsformand.
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Uds:rrift
af

t8r 1925, Gan ?l'l~ 've'DJer afs8.;'lo '.ve::·frcunin'.:;sn...:vnet p83

:;."unJla g af uen s ;'C.:'iftli3s 'T tering L~lJellde KeYJ.,lels e i S 9gen
ang3r~nde Fredning af 'e \JC9ng f,r ~ffentli8heden til den pac ~2tr.

bl'jr. 2 af Lyn.:;e JeIi~ze~1je sn9'{F'ldte "Tin3hule", f 'relagt i HeDll lId

til I'LJturfre.l1in:::sJ 'vens j lo.

ng med BQn~r~nifl~, at Nsrfredningsn~vn~t har f'ranlediset 3r~ns ~rne
f,r d~t ved U~v~~ts ~eTIielse fredede ~r~Rl afs~y~:~t 'Ded 3rønt paa

et under ~3::3en fre-nI 'Jc:t T{ 'rt m.erket 7, vil T(m181~en V.3re o.t st9d-
f ..es t e •

:'hi best2'1mes:
:;)en af FrednL1 s'" '.:'vnet f 'r l' n ~e l'S :Lut:,]:'8q ls:'cceds dem 27. !1a j

lj25 afss,:ste =C:.w~'else 9n.:;:-- (ODde F-"'~:lr~iIl6 af 'g '\.'i ";cmg f 'r (,f-P~~ltlig-
':12dcn til den ::;:"el .:lf ~j-: '1' .113U ··(jtr.~~r. 2b af Lynge, r.v"r 1'311

~:r.,,., 1925.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds.

Aar 1925 den 27. :.:ajholdt Nævnet Møde i Knebel angaaende
Fredning af Thinghulen.

Af Nævnet var til Stede Formanden og Gaardejer E.P.r.1ikkelsen.
Llødte var tillige Gaardejer J. Justesen og Gaardejer N. Bentzen.

Der afsagde s saalydende
K e n d e l s e :

Paa Foranledning af Turistforeningen for Ebeltoft og Mols 08
~'orelcingen for Hatur fredning har Nævnet behandlet følgende Sag.

rril l\l01sejendommelige Terrænformationer hører Thinghulen, en
dyb og snæver Dal beliggende, hvor Landet sænker sig mod Knebel Vig og
aabner en vid Udsigt. l.:edsine stejle lyngbevoksede Skrænter og med
de omgivende 3akker, der er beplantede med Naaleskov, danner den et
efter danske Forhold storslaaet Landskab. Stedet er historisk, idet
I.~olslIerreds rhing blev hold t her endnu i det 17. Aarhundrede.

Der ga~r Veje,kun egnede for Fodgæn~ere, paa hver Side af ~alen.
mange ~urister færdes forbi eller gør Ophold her. Stedet er ogsaa
bleven benyttet til ~øder.

Thinghulen, der udgør 3-4 Tdr. Land, ligger paa l\latr.Nr. 2b
Lynge og tilhører Gaardejer J. Justesen. Arealet benyttes til Græs-
ning. Den forrige Ejer har oppløjet et Stykke af Dalens Bund, skønt
Jorden er lidet egnet til Dyrkning. Dette og I:Iuligheden af, at Ejeren
vilde spærre Ad8ansen til Dalen ved at indhegne den, gav Anledning
til denne Sag.

Da det Omraade, her er Tale om, udm~rker sig ved Skønhed og
Ejendommelighed, og det er af Betydning for Almenheden, at man her
kan færdes frit, findes den Del af r:latr.l~r. 2b Lynge, hvor Thing-
hulen ligger - afgrænset som nedenfor bestemt r at burde undergives
Fredning som nedenfor nærmere bestemt - og at burde henligee frit til-
gængeligt for alle. For disse Indskrænkninger i sin Raadighed over
Ejendommen findes Ejeren at have Krav paa Erstatning, der skønnes pas-
sende at kunne sættes til 600 Kr.



D e t b e s t e m m e s :
,> J, .~

Den JJ~l a,,f. l\:atr.Nr. 2b Lynge, hvor Thinghulen er beliggende
og som begrænses af Knebel Bys Jorder, af Vistoft Sogneskel indtil ~
den saakald te ~,løllevej samt af denne Ve j og mod Syd af en lige Linie
fra det Knæ som nævnte Vej danner, hvor den fører over Lodden, og til
det Sted, hvor Vejen langs cikelletmed Knebels Bys Jorder støder ,t1i~

, '.r,

en Skovvej, der fører mod N.O., undergives Fredning saaledes, at ~ .. ;t
. ':-.(~~'!{"

skal henligge udyrket, ubeplantet og ubebygget, og at ingen ForRnd~
, ~wr"i"{

af Terrænet maa foretages, ingen Plantev@kst fjernes og Lyngen i~.~Pi, J.

A.P.Larsen G.III.Jensen i,~.P .Mikkelsen

slaas, endvidere at Arealet skal henligge uindhegnet,
ligt for Almenheden og at Vejene over Lodden ikke maa
mindre Naturfredningsnævnet i det enkelte Tilfælde giver
Afvigelse fra nogen af disse Forskrifter.

Der bør tillægges Ejeren, Gaardejer Just Justesen, Knebel
en Erstatning af 600 Kr.

•

~I
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