
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Aar 1919 den 5. September Ertermiddag Kl. 2 mødte paa Hotel
.n"Himmelbjerget" paa Himmelbjerget i By So~ 'Fredni~gsnævnet for Skander-. \

\ '~borg Amt, der for nærværende Sags vedkommende bestaar af Formanden Herred~
,..oge4 Jørgensen, Brædstrup, Amtsraadsmedlam Gaardejer R.Rasmussen og For-

stander ija'1sen,ItHimmelbJerggaardenlt, som valgte he'1holdsvis af Amtet mg

f)\Ry Sd>gneraad til Medlemmer af Nævnet. Til Behandling forelaa Spørgsmaal
l om Fre4nlng af Skovpartie:u liggende ret nord for Hotel "Julsø" og,1; llhører

e~e Hotelejer Jensen, Himmelbjerget, samt Besværing over, at Hotelejer Jenf
"een havde anlagt en elektrisk Strømledning ned over Lyngbakkerne nedenfor

og vest for H1mmelbjergkollen, der virker rorstyrrende paa Stedets land-
skabelige SkøDhed.

Til Vedfølge fremlagdes:
Skrivelse ar 15. f.M. fra Skovrider Bojesen, Silkeborg Skovdistrtlkt,
med Anmodning om at Frednings'1ævnet vilde træde i Virksomhed i ovenan-
førte Anledning.
Et dermed fUlgt, Rids over ae paagælde Areat'i-:~~~limmelbjergei'.

Generalstabe'1s ø~grafiska Kort l : 2oooo/(Himmelbjerge")
4. Et Udklip af Silkeborg Avis for den 7. f.M.
5-6. Pante attester for ~stauratør Jensens Ejendomme Katr. Nr. 1~ (Hotel

Himmelbjer~t) og Matr. Nr. 2lh, 21& og 2lh ( Hotel JulSØ) af Ry
Nørskov i Ry Sogn.

7. Forkyndt ~ilsigelse til ~stauratø.D N.J.E. Jensen, "Hotel HimmelbJer-
~.~ til Mødet 1 Dag.

Formanden bemærker, at yderligere var tllvarslet til MØdet
Redaktør Sørensen af Silkeborg som Formand for "Taarnkomlteen", der er
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Ejer af Lodderne Matr. Nr. 9~-~ og Nr. 18 af Skriverdalssk1f\erne e~dv.
Matr. Nr. 30~ af Ry Nørskov, og et Konsortium bestaaende af Gaardejer N.
Jense~, Gl. Ry, Gaardejer A.Sørensen,Stensgaard, Gaardejer A.Rasmussen,

- Stenhule,og Ejendomshandler Fenger, Silkeborg, som Ejer af et Skovsk!fte
ligge~de øst for Hotel"Himmelbjerget", samt endelig Skovrider ~ojsen ,
Silkeborg Statsskovdistrikt.

.- I

Mødt var:
Restauratør ~.J.E.Jensen,
Skovrider Bojsen,
Redaktør Sørensen
og Gaardejer A.~ørensen Vaa ovennæv~te Ko~sort1ums Vegne.

Det fremlagte blev oplæst for de mødende, hvorefter
I

lede~e og de paaklagede Forhold blev paaviste for ~ævnet,
Strælm1ngen_~. fra Hotel "Himmelbjerget" og æd til Foden
Hotel "Julsø-.

Fredni,.,gsnæ~et var enig om, atl,skønne, at den anl~~1le
ning var a~bragt saaledes, at dens Master virkede stærkt skæmmende
skabet, og at der var Grund til at søge hindret yderligere ukontrol-
Skov'ling i hvert Fald for Ticlen af Skovpartiet syd for Hotel
Vejen op mod Himmelbjerget.

Derefter forhandledes om Sagen.
Restauratør Jensen bemærkede, at han nødig vil have Fredni~

ration tinglæst paa det ommeldte Skovparti syd for Hotel. "Julsø- oid~.
lat undgaa dette vilde han forpligte sig sig til, saalænge han var e~l

Ejer eller Bruger af det skovbevoksede Areal paa Matr. Nr. 2lh af EJ

skov, der ligger mellem Hotel "Julsø" og den saakaldte"Ry Mølleve
I

syd og mellem Bakkekammen paa begge Sider af-Vejen fra JulsØø og op~
"Ry Møllevej" ikke at .hugge Træerne inden for dette Omraade eller ·behand-
le dem paa laadan Maade at Strækningens Naturskønhed derved lider Skade,
og til, saafremt han i forstmæssig Øjemed ønsker at fælde nogle af Træerne,
hertil at benytte skovkyndig Bistand.

Skovrider Boj'es'enog Redaktør Sørensen udtalte, at de skønner, a)

dette Tilbud yder tilstrækkelig Betryggelse for det paagældende SkovParti
.for Tiden, og at der formentlig, af Hensyn til at Omraadet maatte antages

at være Fredskov, haves Garanti-for- , at':det ikke i de første Aar, en ny
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KØber ejede det, vilde kunne behandles til Skade ~or dets Naturskønhed
ved at hugges til Upligt.

Paa Taarnkomiteens Vegne tilbØd Redaktør Søre~sen, at saafremt
Restauratør Jensen vilde ~orpligte sig til at lægge Fredningsdeklaration
pa a det ham tilhørende Areal at'Matr. Nr. 2l~ af'Hy Nørskov, der ligger s

"Ry MØl leveJ It og nord f'ordet Staten tilhørende Areal, hvorpaa Taar-
net staar, og som for Tiden for den aller væsentligste Del henligger i

~Lyng, saaledes at det holdes i dets nuværende Naturt11sta~d, vil Komi-
,teen yde et Tilskud at' 1000 Kr. - et Tusinde Kroner - til Flytningen af

~den paaklagede elektriske Strømledning fra dens nuværende Plads hen til
Viden paa det fremlagte Rids betegnede Linie g~nnem Skovstrækningerne øst
t/or Himmelbjer~et ned over Komiteens Grund og gennem Skovkonsortiets .breaJ
'"l:komiteenvil derhos forpligte sig til, at Ledningen uden At'gift røres

'over dens Grund, dog at den forbeholder sig Ret til med et Aars Varsel at
ot!

opsige Ledningen til Fjernelse i Tilfælde at' at den skønner, at den kom-
'8~

mer i Strid med dens Planer med Hensyn til Grunden. En Forudsætning er, at
Flytningen at' Strømledningen sker inden l. Januar 1920, og at tillige flyt
'tes den Telet'onledning, som f'or',Tiden 1BT~'tørtned over Hillllllelbjerget, saa-

if'!s
ledes at den ligesom Strømledningen t'øres ind gennem de skovbevoksede Pars

~~er øst f'orHimmelbjerget, for saa vidt Telet'onselskåbets Samtykke hertil
opnaaes.

Gaardejer Søre sen, Stensgaard, erklæredE! paa det Konsortiums
der ejer Skovpartiet øst for Hotel "Himmelb,lerget" ,at han paa det-

II \. jl ..Vegne· indgik ~aa, at Ledningerne maatte røres gennem Skovpartiet.
Redaktør Sørensen anmodede Rredningsnævnet om at rette en Hen-

!tilling til Jydsk Telefonaktieselskab i Aarhus om at foranstalte den for-
nævnte Telefonledning, hvis Master var tildels saa'gamle, at de trængte tiJ
FornI,else, flyttet hen' gennem" Sko ven øst f'orHimmelbjerget paa samme Sted,
hvor Strømledningen skal gas.

Restauratør Jensen erklærede, at han er villig til at indgaa pas
at flytte Strømledningen, saaledes som af Redattør Sørensen t'orlslsaet og
til i det hele at modtage det: skete Tilbud.

Skovrider Bojesen anbefaler den foreslaaede Ordning af Forholdet~
Fredningsnævnet vedtog derefter at udtale, at det kunde tiltræ-

de denne Ord~ing som en forsvarlig Løsning af Sagen, og at det ligeledes
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erter Omstændighederne kanåe modtage Restauratør Jensens Tilbud om Ord-

n1~gen ar Skovforholdene syd for Hotel "Julsø", og at det rormener, at der

herefter ikke behøves at afsiges Kendelse i Sagen. Næv'"'et lover derhos at

rette den af Redaktør Sørensen ønskede Henstilling til Jydske Teleronsel-

Skab.

at:

~agen betragtes herefter ved mindelig Overenskomst ordnet

., Aa. Restauratør Jensens roranstaaende Tilbud om Behandling af det

tegnede Skovpart1 no~ for Hotel "JulsØ" 'modtagesl~ og

i,

l'

~ at Restauratør Jensen inden l. Januar 1920 besørger Strømledninge,

" ',tet som af Redaktør Sørensen foreslaaet dg ved sin nedenstaaende

. ,forpligter' s 19 til, 'at len Udskrift, ar I nærværendS Protokol' læses

, vi tutet'iftende 'paa hans Ejendom Matr.: Nr'. 2132"Ry Nørskov, 'for sae

l gaar Areal-er syd for ,":Ry Mølle ve~·' som'Fw:pligtelse for ham' til at

t:-'.. deUs' Omraadetfredet 1. dets nuværehde Naturtilstand. Vedi T1nglæsn1n'
~'. .: ... l ~. 1 :., .... • .' l r. ~ I \.: J ,. I Qfaldes Retsanmærkn1ng;' l,'I

I
\- I \ lI ,.,
1 -I:. i.. ~ I
,

v Oplæsll" godkendt- og 'beki'æftet med'Undetskr!ft'år. ": l

l'. N. Bojesen., J'Jl,'l H.Sør~tiseH~ /,1, ·'-Niels'j'enseTi. 'Å~sør='
Fre'dIl1ngsnæ\h1~t':-vådtog herefter:'~H\lanse nærtæ:ten"de Seg"solil

, ' , :t'
"ved mindelig Overenskomst· ogJuden Udgifter"for det' offentlige til Er

, 110

"

ninger. '

Sege'l sluttet. C' J _ ..

,
' .. ! " ,,-' j":",, J, " .. l L, ;.

N. Hanse~.,
..

Jørgensen. Rasmus Rasmussen.
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Overfredningsn~vnets }'orhumllings- og KendelGesprotokol.

~~c Aar 1932 Jen 21. April afsagde Overfre<!ningsn~vnet paa O,-und-

~ l~g af den skriftlige Votering følgende,
I-
~ 'i< ~!,-... :.:.;: K e n d e l s e
l'

i :3agen angaaende Fredning af Himmelbjergokifte Hr. 17 under I,'lutr. Nr.

30a af Ry Bys Nørreskov, Ry Sogn.

Den af l!'redningsnl:l)vnet for Skanderborg Amtsraadskreds den

24. September 1930 i denne 8a~ afsagte Kendelse er indanket for

Overfredningsn~vnet af Gaardejerne Niels Jensen og Anders Rasmu8sen,

Enkefru Sørensen og Direktør A. :r'anger som }:;jere af det af "E'rednings-

nwvnets Kendelse omfattede Areal. Kendelsen er derhos i Bedfør af

NaturfredninBslovens § lå forelagt OverfredningGn~vnet af l!'rednings-

-.·:,te:, Lfter Brevveksling llled Direktoratet for :Jta tsskovvi:;.,senet maa

.,~':.1 }-

'~f(O Overfrednl.ngsntl..vnet fonnene, at l!'reJ.ningsservi tut kun bJr paalw[;ges

d8t Areul af l/latr. Ih'. 30a af Ry Bys Nørreskov, Ry Sogn, som er be-

!' : .....hl: li@'Gende nord for Vejen fra Glo Hy til iiotel IIHimmelbjergetll og

nordøst 02 øst for dette, og hvis Jtørrelse udg ,r 4,29 ha, hvilket

I <:'1.11' Blldvidere mener Overfrellningsn<.cvnet, at de Best",mmelser i .I!'rednings-. ,

Areals Gr~nser er afsat paC>.det ntl..rv~rende Kend01se vedhæftede Kort.

~~~~ l. servituten, der tiisigter ~evaringen af Arealet som Skov, bør affat-.
l;es sac.:.leJes:

"Pua Arealet maa kun foretages den for Skovens Levedygtighed

forn"dne Udtynding ei'ter Udvisning af ;;itatens lilsynsførende med de

private Skove i J\.arhus Amt, og .ujerne vil, 'fors:.lavidt dette maatte

blive forn:ildent, paa Arealet have u t foretage snadanne Kulturfor an-

staltninger, der bestaar i Genfrembringelse af Bøg og Bg, saaledes at

Skoven i alle 'rilfælde bevares 8000 et udpræget utykke dansk Natur."

Det har ikke været muligt <. t Olpnaa OverenskOllls t med Ej erne

011 Jtorrelsen uf den ~rstatning, der vil v~re at udbetale for Fred-
ningsservitutens Pualæggelse, og Sagen har derfor været forelagt den

i iIenhold til Lov Nr. 523 af 15. December 1922 :ledsa tte Taksationskom-
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mission, der har fastsat den Bjerne tilkommende Brstatning til
5.000 Kr. tilligemed Renter 5% p.a. fra den 14. Oktober 1929 til
3,~taling sker.

Efter derom af A/S Silkeborg B~nk nedlagt Paastand er det
Jerhos ved Taksationskommissionens Kendelse bestemt, at Erstat-

l

ningsbelobet vil v!.<..reat ud betale Banken til Afsl,rivning paa denn.~
.2.eioritet i Bj endornmen• !

Bf ter det saaledes forelig~ende vil den uf ~redningSnævn.~
afsagte Kendelse v~re at stadfwste med de forann=nte kndringer._) I

T h i b e s t e ~ m e s : •
i,

Den af .I!'redningr;n>;,.;vnetfor Skanderborg Am t 8raadskreds
/" fden 24. 0eptember 1930 afsag~Kendelse stadfastes, dog at Grwns '_I--- ~

ne for dot fredede Areal fastsættes som angivet paa det nwrvære~!~ 1
de Kendelse vedhwftede Kort, at ~redninGsservi~uten forsaavidt an-r
gaar Besl,emrdelse"'ne om Areale ts .i3evarinesom ;,)kovændres derhen, ,~ I. [,
at der pc:.aArealet kun lUaa foreta,~es den .for Jlcovens Levedygt1g- ,f I

hed fornodne Udtynding efter Udvisning uf StaLens ~ilsynsf3rende ~l
Ined de private Skove i Au.rhus Awt, og at Bjerne, forsaavidt 1!'ore"'!

i,'

t;agelsen af Kul turforclllstaltninger paa Arealet rnaatte bli ve for~-{\i:
, '~'

uJdne, er pligtige at foretage saadanne, besta~ende i Genfrem- 'i l'
Jit

1)1'ingelseaf Bøg og Bg, saaledes ut Jkoven i ulle :rilft;;ldebeva1c""'~';~I'
, I " I

l l'\ , ·J\I I I

res som et udprii::get::>tykkedansk Natur, og at den .c.:jernetil- .'"::~"',;(i
- - 11~ I,t l

f}"fi"'!lagte Brstatniug fastswttes til 6.000 Kr. tilligemed Renter 5% ~~ ;
, .;, I

fra den 14. Oktober 1929 til Detaling sker, hvilken Erstatning vl1~ \
it:

vt...,reat udbetale A/S Silkeborg Bank til Afskri vning paa dennes Pril Ir: l

oritet i ~jendon~en og vil v~re at afholde med 2/3 af Statskassen ~, .,
og 1/3 af Skanderborg Amtsrepartitionsfond jfr. Naturfredningslo-
vens § l), 2. Stk.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn':.l..:vneti'or Glo Jkanderborg Allltsraadskle
af

I':\~~;'", ..

"

. '.

K e n d e l s e

afsagt den 24. September 1930.

Ved Købekontrakt af 20. ~eptember 191'1, der i'uldbyrdedes ved
;Jkøde af 19. December 1917, tinglyst 8. J"llluar1918, solgte ~nkefru
.I.neKrist.ine Petersen 1:..f[{ytil Guardejerne Niels Jensen, Jwger-
,~aarden, Anders l{asIDussen,Stenhule, og Anders Sørensen, ;;iLensgo.ard,
en Del hende tilhørende Jkovarealer i Ry NørreGkov, Ry Sogn.

~or Fredningsn~vnet er det angivet, at Direktør Anton ~enger
:1·~.: r3ilkeborg, blev optaget som r:Jedejeraf bemeldte J:.jenJom,uden at han

dog har erholdt tinglyst Adkomst ]laa sin l\:edejendomsret. Bf Ler at
1

~ ,'.',1,\.' 1J. Anders Sorensen er afgaaet ved Døden den ll. 1Jdj 1925, er hans Enke,
Inger l1arie Sørensen, født Andersen, forblevet hensiddende i uskiftet

j.o 130 efter ham; som sEl.<,Janhar hun Jen 8. Juli 1927 erholdt tinglyst
Alikornstpaa hendes afd.)de Mands l.npart i de ovennu.,vnte8kovarealer.

:
I

I
I

I
I l

I
I ~~r;~_fJ~".. .

løvrigt er de f'ornu.;vntePersoner vedblivende B,jere af disse.
nlandt de ommeldte Skovarealer findes et Areal, der betegnes

30m Himmelbjergskifte Nr. 17 under Matr. Nr. 3Ga af Ry Nørreskov, Ry
:'10 ')ogn. Dette Skifte er beliggende paa og ved Himmelbjerget, dels Nord

~"') ;. ,~J<
l
(,

~1~'~I:.1~1,.

1
t
\
1

I
t.
I
I
I

øst og !.:lutfor "Hotel Himr,lelbjerget", umiddelbart 0st for Fest plad-
sen paa Himmelbjerget, dels - samrnenhwngenJe med det førstnu:vnte
8tykke - Sydøst, Syd og ~ydvest i'or Hotel Hiwnelbjerget, paa begge Si
der af Vejen fra gl. Ry til Himmelbjerget. Skiftet har, efter en af
1andinspektør Kristiansen, Silkeborg, i December 1929 foretaget Opmaa
ling, et samlet Areal af 58.200 m2, deraf Syd for den nævnte Vej

2 215.300 m og Nord for Vejen 42.900 m. Af det sidstnævnte Areal er
1140 m2, efter at være ryddet for Bevoksning, omdannet til Bilparke-
ringsplads. løvrigt er Skiftet, som ligber paa ~andjord i stærkt
bakket Terræn, bevokset med ældre og mellemaldrende Bøg og et Stykke
smuk Eg (Vintereg) mod Nord. Der er pletvis hll.ggetret stwrkt; pall.

:3tørstedelen af Jkiftet, og navnlig i .c.genemoel Nord, staar en god
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Udhugnin8sJ'la~se•
Skiftet er underkastet FredGkovsforpliE telse. Som t'ølge

heraf har lienuvti::rendeBjere i et -Cidsrum Clf 10 ADr, regnet fra den
16. Oktober 1917, ikke m~~ttet foretase Hugst til Salg paa Skiftet
uden efter Udvisning af Statens Tilsynsførende ~ad de private Skove
i Aarhus Amt.

I Bfteraaret 1929 blev l!'rednin,;:;;nwvnetsOpml.\-rksomhedhen"'!'
ledet paa, at den ommeldte 10-aarige Periode var udløbet, og at det
maatte befrygtes, at de paa ~kiftet staaende Trl.\-arvilde blive
ftfldet.

.
Som }'ølge heraf indfandt Fredninssnævne-t ~ig den 11. OktC''''.t

, ·t,
1929 paa Skiftet, som besigtigedes. Ved denne IJ'~j11ghed var t11 ,"~"j'

( i 'Stede Statens Tilsynsførende med de private ~kova i Aarhus Amt, d'el" l.

{
anbefalede, at Gkiftet frededes, og at det blev aøgt forhindret, at i
Tr~erne paa Skiftet f~ldedes. ' f

Fredningsn~vnet vedtog derefter at udtale, at det peagæld--i
"de Skifte paa Grund Hf'dets Skønhed og Beliggenhed har en sas væsent

li(~Betydning for Almenheden, at det bør søges fredet, saaledes
in tet Tra::paa Jkiftet lllBaf!IJldes,og saaledes at der ikke paa dett\'~:

(~'
maa opføres andre BYL\ninger end de der nu st~aer.de Kiosker, og at~f::',.
der derfor vi lde va.re at ind varsle til et j),'hde,for [t t 8at,en nt.llr-l'::~t'+

~'~'mere kunde blive drøftet og Bestemmelse taget. Jet vedtoges end...),.M,:
'-'~videre at meddele 3kiftets Bjere, at der, forindan oJpørgsmaalet Olll';:j:'

Fredning var endelig afejort, ikke lnaatte foretages nogen Foranst&l\
ning, der kunde danne Hindring for eller vanskeliggøre Sagens Gennem~

,"f,H'else.
Ved Frednin~sn~vnets Skrivelser ~f 12. Oktober 1929, for-

kyndt for Gkiftets Bjere den 14. s.M., blev denne Vedtagel~e tilken-
de~ivet Ejerne.

Ved Møder afholdt paa Himmelbjerget dEm 25. Oktober 1929 og
den 26. Juli 1930, har Fredningsnwvnet derefter drøftet Sagen med
Bjerne, efter paany samrnen med disse at have besigtiget Skiftet.

Ved Mjdet den 25. Oktober 1929 oplyste ~jerne, at de i Be-
gyndelsen af 1929 paa forskellige Steder paa Skiftet har f~ldet en
Del Træ, for Størstedelen Bøg, åt dette Tr~ er j~ldet for at sælges,



o
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at det s~aledes ffdd'ede 'l.'ræandrager 782 KUlJi.!'.l·odBøgekt±:vle,6V2 Rum-
meter Snitgavn, 13 Rummeter Klov, 7 Rummeter F",gotter, 12 HumllleterPin-
debrænde og ca. 6 Rummeter Udluftning af Gran og Eg, samt at V~rdien
heraf form~n tlig c<ndrt.li~er8 a goo Kr.

Ved Mødet den 26. Juli 1930 blev det konstateret, at der da
paa dkiftet fandtes opført:
2 Kiosker opført umiddelbart øst for lt'estpladsenpaa Himmelbjerget;
Arealet, hvorpaa Kioskerne er opført, og som er udlejet til rr~sko-
mand Svend Svendsen, Ry, er henholdsvis ca. 2 x 2 m og ca. 2~ x 2~ m;
l Kiosk, opført paa den Syd for Hotel Himmelbjerget vwrende Bilpar-
keringsplads, der med Ret til herpaa at opføre l Kiosk o~ l ~en~in-
stander er udlejet til !'ru.;:..;komandJOll.Nielsen, Glarbo;
~La ~iosken er opført, er ca. 2V5 x 2Y5 m.

'vedMødet den 25. Oktober 1929 fandtes endvidere paa Slcif-

Arealet, hvor

.E} tet opført en Kiosk bagved Hotel Himmelbjerget; denne Kiosk fandtes
ved 1Jødet den 26. Juli 1930 opført paa Hotel Binunelbjergets GrWld; Are,
let, hvorpaa Kiosken er opført, og som er udlej~t til N.P.Nielsen, Ry:
3tation, er ca. 3 x 3 m. bjerne bemwrkede Jog, at denne Kiosk i
hvert Fald er delvis opført paa deres ~kifte.

under Hensyn ti l, at det paagddende Skifte paa Grund af dets
I

Sl.ønhed oC Beliggenhed har en vb.;sentligBetydnin: for Almenheden, for-I
~(:...:...<[.e;~ mener l!'redninr,sna:vnet,at dkiftet b"r fredes, og Eltfølgende i den

. (' ,

• '.~"":..'::v

\~~;"-Jl'.a

Anledning vil Vu,re at bestemme:
"Hele ~kiftet skal stedse vedligeholde~3 og fredes som Skov •
lJer maa ikke paa ~kiftet ::t'oret~gesHU1~8t af andet og mere end

hvad der maatte blive udvist af ~tatens tilsynsførende Skovrider, og
kun mod, at Skiftets Bjere nøjagtig udfører de Kulturarbejder eller
andre Forcillstaltningertil Skovens Drift, som den tilsynsførende
Skovrider maatte anordne i Anledning af Udvisningerne.

·Der maa ikke paa Skiftet uden l!'rednine:mwvnetsTilladelse
opføres nOBen Bygning af nogen Art, ej heller nogen Kiosk. Ej heller
maa der uden Fredningsn~vnets Tilladelse paa Skiftet anbringes Benzin-
standere, Reklameskilte, Platater, Afbildninger eller andet i Reklarne-
øjemed. l)e fornwvnte paa Gkiftet nu staaende '3 Kiosker og den der nu
staaende Jen~instander maa forblive staaende, LJrsaavidt de efter Næv-

I
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nets Skøn vedli~~eholdes forsvarligt. Ven for-.nnzvnte 4de Kiosk maa

opføres paa 3kiftets Grund. bagved Hotel Hilllinelbjer8et og flJrblive

~taaende der, forsaavidt den efter ~~vnets Jk~n vedligeholdes for-

,)Varligt.

De Bygning",r og Kiosker m.v., der ev,,:·ntuelt maatte blive

opført paa Skiftet !!led .I!'rednin/jsn'J;vnets Tillau.el se, kan kun opføres

efter NtLvnets Godkelldelse af nc:liggenheu. og i.-l,ygning:.;tegnin.,S.II

ior en .Destemmelse om }'redning Gom anført vil der v""re ~~

yde Erstatning.

Om ~tørreltien L.f en sw:\dan Bra'Jatnin_, hal' der iklce lcunnet

opnaas Overenskomst med ~kiftetG ~jere. o•• "Ii
.': ~\ (J

~~
~)

1'1,.

:Jkiftetti .t:,;jere llar paastu et sig til ewit en Erstatning

..f 18. OuO Kr.

ril v·:: j ledning i'or ]..'rednin._sn,,-vnet hc:..r :N<J..vnetunder 19. ,
;
i

j.lu.rts 1930 anmodet d'IIrr. ;"kovrider paa Boller G. Lu.nd, Eorsens, Oe!
I

--kovrider paa l.'lc.:rselisborg N.J. iJang, h.urhus, om ~':Jretagelsen af en l,
~yn- og Jkønsforretning. ·,'1

3emeldte Skovridere !lar derefter ertE'r et CIf dem den 12. ~f'
rli 1930 pua Himmelbjerget afholdt l.løde, ved hvilket Mlde Skiftet'-,"

~jere var til ~tede, i en ~f den afgivet, den 22. og 2). Juni 19'O~ ,
" I

dateret :C;rkL.:rin6 udtalL, at VI.-rdidn af Jkift3t 1;il :Jkovbrug kan"'\.\ I
II,

ans~tte~ til ca. 1.000 Kr. pr. ha, ialt 6.000 Kr.

.Paa Grundlag l:eraf og det iøvrigt foreliggende formener
,~.,

N....vnet, at der for en BestclJllJ1else om iredning som l'orunan1'ørt vil
I

v~re at yde en Brstatning af 4.000 Kr., at forrentes med 5~ p.a. fra

den 14. Oktober 1929, indtil BetalinR aker.

Ved ~kadesl0sbrev af 28. Juni, tinglyst 8. Juli 1927 har

Gjerne af det ved forn/J...vnte Skl~de af 19. December 1917, tinglyst

8. J[;.nuar 1918, uol r.; Le 3kovareal !!leddelt A/d SiLeborg Bunk lste

.l?rioritets l'anteret i bemeldte ">kovareal, herunder det her omhand-

lede Gkifte, til :3ikkerhed for et uf dem i 13a!ll~enoptaget Laan for

indtil 45.000 Kr. Dr~ken var i den Anledning indvarslet til det

den 25. Oktober 1929 paa Himmelbjerget afhold t.e J'løde af ll!:.:;vnet, men

gav ikke jo,jøde. Ved ;;)krivelse af )1. Oktol.>er FJ29 meddel te Banken
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N~vnet, aL den munodede om en kontant Indbet~ling paa 15.000 Kr.
til Kredit for Skovarealets Ejere, og ved ~krivelse af 30. Juli 19:
meddelte Banken N~vnet, at Skylden til Banken andrager en samlet
Sum af 40.000 Kr. ,Jom ~\~lge heraf vil den ovennu:vnte Erstatnin_; aj
4.000 Kr. med Renter Gom ~nført v.>..reat udbetale til A/S Silkeborg
Bank til Afskrivnin~ paa Bankens 'iilgodehavende i l<'ølgeuet for-
n~vnte SkadaslJsbrev, mod hvilket Bjerne af ~kovarealet ikke har
haft nO/jet iltindvende.

Under Hensyn til Størrelsen uf den fastsatte Lrstatning
og til, at Sagen har Betydning for hele Landet, samt til, at
JkanJerborg Amtskommune ikke har su..rligInteres'-Jei JClgen, vil
det v~re ut bestemme, at de to Trediedele bf don fastsatLe ~rsLat-
ning uJredes af ...Hatsbl.ssen, den tredie 1'rediedel ui'Skanderborg
Amtsrepartitionsl'ond.

N,...rv!J...rendeKendelse vil v""re at tin3lyse som 3ervi tut paa.
Himwelbjergskifte lir. 17 under 1'iatr.Nr. 30a uf l{yNørreskov, Hy
;';ogn. Det bernærkeå, at Adkolusterne til Skiftet, der ikke er swr-

13kilt watrikuleret, er mangeli'ulde. l,ledhensyn til de paa Skiftet
tingly.3te Ihftelser henvises til ~kifte ts Bhld i 1'ingbogen.

Paataleretten meJ Hensyn til denne Jervitut tillwgges
}'redningsn'.Bvnetfor ,;1. Skallderborg Amt sraa...:.skreds, eventuel t
den wyndighed som efter LovJivningGmagtens besLemmelse muatte
tr~de i N~vnets Jted.

I

IDa denne Kewlelse vil medfJre en UJ6ift for det Offentlige I

til Erstatningsutire(telse ~_fover 200 Kr. , \'il Kendelsen v"",reat
forel~gge OverfretillinLsn~vnet til Kendelse 03 eventuel videre For-
anstbltnine·

r h i b e s t e m m e s :
HiwuelbjergskiIte Nr. 17 under i·,jb.Lr.l\tr.30a af Ry Nørre-

skov, l(y SoSn, skal stedse vedliGeholdes og fred.es ~om Skov.
Der lJlaaikke paa Skiftet foretages "1Ll~Staf andet og l:lere

end, hvad der l/Iuatteblive udvist af Jtatens til:.>ynsfJrellde3kovri-
der, o~ kun mod ut Jkiftets ~jere nøjagtig udfører de Kulturarbej-
d0r eller undre Foranstaltninger til ~kovens Drift, som den til-
synsf0rende Skovrider ma~tte unordne i Anledning af Udvisningerne.

Der maa ikke paa ~kiftet uden ~red~in sn~vnets Tilladelse
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opføres nogen Bygning af nogen Art, ej heller nogen Kiosk. ~~

heller maa der pba Skiftet uden l!'redninijsnu;vnets 'rilladelse anbrin-

ges Benzinstandere , i{eklameskil te, :Plalca ter, Afb ildninger eller

andet i Heklumeøj emed. !Je f orann>;;:;vnte , paa ~jkift~t nu s tuuenle 3

l~iosker og den der nu stauende Jenzin::3tander maa forblive Bt,jaende,

forsauvidt de ef Ler N~vnets ~k3n vedli~eholdes forsvarli~t. Jen

.for,lnnu..vnte 4de Kiosk maa opføres puu .jkift0ts Grund bagved 110tel

iIiIDrr,elbjerget og forblive ::Jt[:.aende der, forouavidt den efter Nb;: v-

nets JkJn vedlibeholdes fUTsvbrligt.

De BY~lin~er o~ Kiosker m.v., der e~entuelt muatte blive

o opført J:lad Skiftet lned ~'rednini.~"m,,-vnets Tilladelse, kan lcun opføres

l~b..:TV~rendeKendelse "(;ill,',ly~es .30m .Jt3rvi tut paa lIimI:lel-

bjergskifte Nr. 17 under :.lutr. tlr. 30a af Hy 11ørreskov, Hy ~ogn.

30m Ers"Catninn til Skiftet.; .c;j0re for den 3kiftet paa-

,
I
I
l,

I

lagte ..iervitut udredes 4.000 Kr. med Henter heraf 5% p.a, l'n:i den :,,
14. Oktober 1929 indtil lJetaling sker, at udbetales til A/'J Jilke-

~
borg :3ank til Afskrivning pt:.a 13b.nj~ensl'ilgodehavende hos Skiftet s ~

~(

Bjere i 1!'øl(:!,edet af disse den 28. Juni 1927 uds Ledte, den 8. Ju-' t~
(' \ ~

li 1927 tinglyste ~kades10sbrev for indtil 45.000 Kr., hvorved .)'t..
, .~ l~

~""I~1)), ri
G ta t SkClssen, en 'irediedel af SJcanderborg Amt.;;reparti tionsfond. , ' li

'!
'\
il

[:leddel t Banken .flan teret i Jlcit'tet tilligerneJ. andre Jkifter.

Erstatnin~cn med Renter udredbs med to ~rediedele af

p.t. Hill1lJlelbjerget, d,m 24. Sept'2JI1Uer 19:50.

c. l,!elbye Ita smus Hasmuss en N.J.Hansen

B213360
Linje  
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Forhundlin;sprot okollen for E'redningsnu..vnet for .3k<::.nderborg AmtsraadskreJ::

K e n d e l s e

afsagt den 7. Juni 1933.

.......
l

VeJ. Jkrivelse af 7. barts 1933 har Ey ~oZ)lleraad, foranlediget

ved en paatlLnkt HegulerinL; og Grundforbedring af en Del af Vejen fra

, ,

Gl. Ry til Hi~nelbjerget, wldraget Fredning8næv~et for Skillluerborg

Amtsrubdskreds om Tilladelse til at maat~e ryJde Jkoven pas et mindre

Stykke af det ved N""vnets Kendelse af 24. Jeptember 1930 og vverfred-

ningsn'JJvnets Kendelse af 21. l\.pril 1~32 som Jkov freded=, Areal af

Himmelbjer_~:Jkii'te in'. 17 under ",latr. Nr. JOa af Ry Bys Nørreskov, Hy

Sogn, nemlig det Jtykke af Jkoven, der er vist pas en af Skanaerborg

Amts Vejinspektorat udarbejdet, med ~ogneraadets Skrivelse :fult',te

Plan, hvor det paa~wldende ;:3tylcke er vist ved rød dkravering fra

~tation ca. 5) til ~tation ca. 47.
l!'ra Jtatens rrilsynsf:Jrende med de private ;jkove i Aarhus Amt

hs.r Frednin:;sn;,;vnet indhentet en u.en 9. tiarts 1~)33 dateret Erkh.;ring,

der er saalydende:

"Ved at tilbagesende den Ined Nævnets ..Jkrivelse af 8. ds. fulgtE

St6 - 2 Aktstykker - ungauende Rydning af et St kke af Fredskoven paa (

ved Himu:.elbjergskii'te }Jr. 17 af I.jatr. lJr. 30a el' Hy Nørreskov, skal

jt=g bem~rke, at l\ydningen vil vc...re uden vu..sentlig Betydning for ;jkov-

driften. Rydning0n og Vojbygningen vil i no~le Aur skwmmeTilk,Jrslen

til Himmelbjerget, wen dot vil ikke v""re synligt fra Udsigtspunkterne

eller fra Restaurationen. TilkJrslen med de nuvc...rende Vejforhold er

vClnskelig, og j'rafiken er pUa Eelligdage om Sommeren ofte meget stor,

sal;! det skal c:mbe f ,J. le s , at l'illadelse til Hyd.nin.::;en bives, mod. at Vejer

anlwgbes uom projek~eret.

Det Areal, der ønutes qr.ldet, er ifølge A:ortet ca. 1.500 m2,

hvoraf ca. 1.100 m2 skulde ligge paa Jkift,e Nr. 17."

_ Under Hensyn til Jenne brklb..ring og eftElr i'oretagen besigtigel-

se .i: rHlener ~lr~dningsnl.l..vnot 1'01.' sit Vedkommende tit kunne medJ.elo den

af Ry Jogn.:rab.d i:tnsøgte ':t:illudelso pUG. i3eLingel"e uf, at den paa6u:ldenc I
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Vejforl~~ning udføres 30m projekteret.

1'11 i bestclmmes:

J)en olOl.leldte, (lf ,.~y JOLjnen:iud ans2lJte 'rillatlelse meddeles for

}'redninb8n~.;vnets Vedkommende pa ..... J>:tingeL,e t,f, .tt den paa~""ldende

Vejforl· ....L:ninLj udfk,res ,Jom projekterot •
~'.:' :,'. .
I . •t ~,.b'rednintJ,~m,,-vnet i'or Skande!'borg Amt;;råe:.dskreds,

p.t. Himmelbjer~et, den 7. Juni 1933.
.. ~
i ", ;.:
I

f, "
l' ". '.

~f.., ~
\ ) .~

~lN.J.Hansenr{amnus }~asmu.ssen , , ./
,
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OVEhFhEDNINGSNÆVUETS K~rDELSESPhOTOKOL.

År 1952, den 15. december, afsagde ov~rfredningsn~vnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l ~ g s k e n d e 1 s e
til overfredningsn~vnets kendelse af 21. april 1932 vedrør~nde fredning
af Himmelbjergskifte nr. 17 under matr. nr. 30a af Ry bys Nørreskov,
Ry sogn.

Ved ovorfredningsnævnets forn~vnte kendelse fredede s et nærmere
angivet areal på 4,29 ha af matr. nr. 30a af ~y bys Nørreskov, Ry sogn}
nu matrikuleret som nr. 42 smstds., bl. a. s~1edes at der på arealet
kun må foretages den for skovens levedygtighed fornødne udtynding
efter udvisning af statens tilsynsf~rend~'med de private skove i Aarhus
amt.

Under henvisning til, at den nuv~rende parkeringsplads på Himmel-
bjerget i de sidste år har vist sig at v~re for lille, har tårnkomiteen
andraget om tilladelse til at udvide pladsen i oVerensstemmelse med en
plan, hvorefter udTtidels.enforet''..gesind i den gamle bøgeskov syd for
den nuværendp. plads. Komiteen anfører, at udvidelsen ikke vil virke
sk~mmGnde, idet pladsen på 3 sider er omgivet af gammel bøgeskov.

Fredningsn~vnet for Skanderborg amt har oplyst, at udvidelsen af
parkeringspladsen vil medføre f~ldning af ca. 10 store bøgetræer og
anbcfalet~ at andragendet imødekommes.

Da overfredningsn~vnet efter det oplyste ikke vil modsætte .sig den
0nskede udvidelse af parkeringspladsen, vil dets kendelse af 21. april
1932 v~rc at ændre i overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e m m e s ~
Den af ovcrfredningsn~vnet den 21. april 1932 afsagte kendelse ved-

rørende fredning af Himmelbjergskifte nr. 17 under matr. nr'. 30 a af
Ry bys Nørreskov, Ry sogn, skal ikke være til hinder for en udvidelse
af parkeringspladsen i overensstemmelse med den nærværende kendelse
vedhæftede plan nr. Sko 101.

Udskrif47ens igtighed bekræftes
. '"2-0.

F.G~~
overfredningsnævnets sekrotær
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År 1959, den 30. april, afsagde overfredningsnævnet p~ grund-
lag af mundtlib og skriftlig votering folgende

t i l l æ g e k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 21. april 1932 vedrørende
fredning af Himæelbjergskifte nr. 17 under matr. nr. 30a af Ry
bys Nørreskov, Ry sogn.

Ved overfredningsnævnets fornævnte kendelse frededes et nærmere
angivet areal p8 4,29 ha af matr. nr. 30a af Ry bys Nørreskov,
hy sogn, nu matrikuler'et som nr. 42 smstds., bl. a. s8.ledes, at
der :r:a al'ealet kun må foretages den for skovens levedygtighed
fornødne udtynding efter udvisning af statens tilsynsførende med
de private skove i Århus amt. Efter 9.ndrufjenG.eaf Tårnkomiteen til-
lod overfredningsnævnet ved kendelse af 15. december 1952, at der
foretages den fornødne fældning til udvidelse af parkeringspladsen
p8 Hiffimelcjerget.

Under henvis~ing til, at den nuværende r~rkerings~lads på
Himmelbjerget i de sidste år har vist siG at være for lille, har
Tårnko~iteen påny andraget om tilladelse til at udvide 9ladsen i
overensstemmelse med en plan, hvorefter udvidelsen foretages ind
i den gamle b0geskov syd og øst for den nuværend~ plads.

Fredningsnævnet for Skanderborg amt har kunnot tiltræde, at
andragendet imødekommes.

Overfredningsnævnet har den 22. november 1958 ved et udvalg
besigti8et det pågældende areal og forhandlet med repræsentanter
for Tårnkomiteen samt drøftet sagen p4 et senere møde.

Da overfredningsnævnet efter det oplyste ikke mener at kunne
modsætte sig den ønskede udvidelse af parkeringspladsen, vil dets
kendelse af 21. april 1932 være at ændre i overensstemmelse herme~.



2.
Om cen af overfredningsnævnet trufne beslutning blev der

i skrivelse af 27. december 1958 givet meddelelse til Tårnkomi-
teens formand. Det udtaltes i skrivels8n, at der ikke vil kunne
forventes tilladelse til yder'ligere udvidelse af parkeringsplads-
en, hvorfor det henstilledes, at man, hvis der m~tte indtræde
nødvendighed fOl yderligere plads til parkering, i god tid søg0r
tilvejebragt parkeringsplads ~ndetsteds.

T h i b e s t e m m e s :
Ben a f overfr8dnin[snrevnet den 21. april 1932 afsagte kendel-

se vedrørende fredning af Himmelbjergskifte nr. 17 under matr.
nr. 30a af ltybys Nørreskov , Ry sogn, skal ikke være til hinder
for en udvidelse af parkeringspladsen i overensstemmelse med den
nærværende kendelse vedhæftede plan nr. Sko lOlA, hvor den frcrr.-
tidib8 grænse er vist med punkteret linie.

Udskrift8ns ri6tighedbeR
~--"'Tk~

F. Grk,e
overfredningsnæv~8ts sekretær
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TIL ORIENTERING• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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Hotel Himmelbjerget
Himmelbjergvej 20
8680 Ry

Vedr. j.nr. 45/2001 - etablering af olietank v/Hotel Himmelbjerget.

Den 3. maj 2001 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om tilla-
delse til etablering af olietank ved Hotel Himmelbjerget på matr.nr. 42 b Rye Nørre-
skov, GI. Rye, tilhørende Bent Jørgensen, Hostrupgade 12, 8600 Silkeborg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. april 1932 om fred-
ning af Himmelbjerget.

Den hvide olietank, der har en længde på 2,5 m og en højde på 1,3 m, placeres i tæt
tilknytning til hotellet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da olietanken med en placering mod nord i tæt tilknytning til hotellet ikke findes at vil-
le skæmme i landskabsmæssig henseende, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at tanken place-
res som vist på den fremsendte beliggenhedsplan.

Klagevejledning

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 videresendeise 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-

lid :



telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilse~

Kopi er sendt til:

Bent Jørgensen, Hostrupsgade 12, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-737-5-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Olaf J. Møller, Engvej 9, 8680 Ry
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand _
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Johannesen, Emborgvej 45, 8660
Skanderborg
Ry Kommune, Knudsvej 34,8680 Ry
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