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FREDNINGSNÆVNET>



?orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds.

Aar 1932 den 14. April Kl. 9 l!'ormiddagblev Fredningsnævnet
for Viborg Amtsraadskreds sat paa Dommerkontoret i Skive af dettes
Formand Dommer Julius l;ioritz 'i Anledning af Spørgsmaal om Fredning
af Daugbjerg Daas ratr. Nr. lOh af Daugbjerg By og Sogn.

Der fremlagdes:
·.........................
2. Fredningsdeklaration af 31. Oktober 1931 fra det radikale

Venstres Amtsorganisation for Viborg Amt som Ejer af r.J:atr.
Nr. lOh af Daugbjerg By og Sogn.

·..........................
I Henhold til den Formanden i Skrivelsen Bilag 3 meddelte

Fuldmagt godkendte Formanden paa Nævnets Vegne under Henvisning til
Best~mmelsen i § 7 i Lov Nr. 245 af 8. r.1aj1917 om Naturfredning den
fornævnte som Bilag 2 fremlagte Deklaration, hvorhos han bemærkede,
at ~an med Hjemmel i nævnte Lovs § 12 nu foranledigede bemeldte
Deklaration tinglyst som Hæftelse paa den vedkommende ~jendom.

Fredningsnævnet hævet Kl. 9,15.
Julius Moritz

·..........................
FREDNINGSDEKLAHATION

Udfra Ønsket om at sikre ~au6bjerg Daas' Skønhed og Naturejen-
dommelighed udsteder u~dertegnede det radikale Venstres Amtsorganisa-
tion for Viborg Amt, Ejer af Daugbjerg Daas, I'~~atr.Ilr. lOh af Daug-
bjerg By og Sogn, følgende for os og efterfølgende Ejere bindende, De-r_ klara tion:
l. Daasen fredes og skal stedse henligge i fri Naturtilstand og maa

ingensinde dyrkes, beplantes eller bebygges, bortset fra den Be-
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byggeise, som Daasens Anveldelse til Afholdelse af offentlige
r.lødermaa tte nødvendiggøre. Saadan Bebygge Ise maa dog ikke ske
paa selve Daasen, men kun i det sydvestlige Hjørne af Ejendc4t

I

men. Den nuværende Beplantning skal holdes i saadan Tilstand,
at den i ingen Henseende spærrer Udsigten eller væsentlig om-
former 3ankens Karakter. " .

,
2. Paa Daasen, hvor der er opstillet en Flagstang, maa fremtidig ~-

tet varigt opstilles eller anbringes, der kan virke forstyrrende
.i Bankens Natur.

3. Dyrelivet i rerræne t fredes. Ejeren udøver den af Hensyn tft'
Dyreangreb af skadelig Natur fornødne Jagt.
Der tilsiges Almenheden Adgang til Ejendommen og Ret til at~r-
des paa denne eventuelt ad n~rmere anviste Stier, dog at Adi~~- .

....~I i:;:
\ .. I ,.~gen paa Dage, hvor der ved Ejerens Foranstaltning eller med ·~~n-

nes Tilladelse afholdes ffiøderpaa Ejendommen, kan betinees af
Entre. Ingen kan uden Ejerens S~mtykke benytte Ejendommen til
Forsamlinger eller fuassebesøg af nogen Art.

5. Det er ikke tilladt paa ~errænet at henkaste Papir, Flasker el- '

ler andet Affald.
6. Paataleretten efter denne Deklaration tilkommer 3jeren og D

marks Naturfredningsforening.
Det bemærkes, at ~jendommen er ubehæftet.
Nærværende ~eklaration bliver at forelægge Viborg Amts

Fredningsnævn til Godkendelse.
Viborg, den 31. Oktober 1931.

Det radikale Venstres Amtsorganisation for Viborg
Amt ved dens Bestyrelse:

Martinus l\lortensen Niels Chr. Sørensen Jacob Petersen
N. Nielsen Hans Nielsen

Til Vitterlighed:
Thøger Jensbye,
Landsretssagfører, Yiborg.
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REG. NR.
o l) ..j;{8.oUO

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 7 AUG. 1989
Naturfredningsn~~net

for Viborg Amts sydlige fredningskreds
Skottenborg 24, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

Viborg, den 16. august 1989.
Fred.j.nr. J 49-50/1989.

Viborg Amtskommunes
naturforvaltningskontor
Postboks 21
8800 Viborg-----------------------

I skrivelse af 11. august 1989 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse dels til bevaring af en bænk, der er opstillet nær
toppen af Daugbjerg Dås, dels om placering af en toiletbygning
til erstatning af den eksisterende. Den nye toiletbygning Øn-
skes opstillet i det sydvestlige hjørne af parkeringspladsen,
tæt op ad bevoksningen og det levende hegn.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte
henholdsvis er og Ønskes opstillet på et areal, der er omfattet
af fredningsdeklaration vedrørende Daugbjerg Dås, matr. nr. 10 h
Daugbjerg by og sogn, jfr. naturfredningslovens § 34.
Under hensyn til det ansøgtes karakter, formål og placering fin-
der fredningsnævnet at kunne give den efter naturfredningsloven
nødvendig~ ~illdu~lse til de~ ansøg~e.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen til den nye toilet-
bygning bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke lovligt udnyttes, før klagefristen er
udlØbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af klagemyndigheden.

_Iiljøministeriet
Skov- o~rN,turstyrelsen
J.nr. ::iN I~ J III?:> - ~ocI
Akt. 017•
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