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Afgørelser - Reg. nr.: 00382.00

Fredningen vedrører: Mols Bjerge - Ophævet se
07782.00

Domme

Taksatio nskom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 15-05-1934, 28-10-1948,
11-11-1950

Fredningsnævnet 15-04-1992, 10-05-1933,
26-10-1945, 18-01-1947

Kendelser

Deklarationer 25-02-1941



•
FREDNINGSNÆVNET>



o~
• ': r'~.

,.
,,~.....' ..... ~

": .:.+ .



c)

d)

§ 16.

§ 16.
(ny)

§ 17.

2805.02

2857.00

0289.00

3218.00

2747.00

2501.00

- 44 -

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 nødvendingi
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og
for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~,
15 l, 16~, 16 ab, 16 ~ 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 ~ Knebel by, Knebel.



2720.00

2501.00

2501.00

5346.00

4947.00

0146.00

2491.00

3711.00

3708.00

0382.00

2561. 00

5281. 00

4163.00

2561.00
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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. lO! Læggerholm og Viderup m.fl. I

Vistoft.
"14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-

ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læggerholm
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr.
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en
Bj erge) .

og Viderup,

af 15. maj
2 a (2 .!)
del af Mols

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

.- - - -
17) Fredningsnævnets deklaration af 14. febru-

ar 1970 vedrørende matr.nr. 4 ~ 80gens by, Vistoft.
18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni

1967 vedrørende matr.nr. 1 ~, 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 K, 1 S Bogens-
holm, Vistoft ("Ebeltoft Vig-fredningen").

21) Fredningsnævnets deklaration af 28. januar
1968 om bebyggelse af matr.nr. 8 ~ 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 fo-
" relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medførertt 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 I 'idet erstatnings-
spørgsmålet er udskudt til særskilt afgørelse, først regnes fra
det tidspunkt, erstatningsafgørelsen er meddelt lodsejerne.

/// fi~~'~"4:/Y
/ '" . ,I- • ," .'.- Per Blendstrup

amtsrådsvalgt medlem.
~/'"

/ ..;'1' I /

I '.. l· ::.::'
I , _

'-' -., - ..~ ~
A. -H o l c k - Ch r i s t i a n s e n

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.

nævnsformand.
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REG. NR. 00382.000
MOLS BJERGE
HÅLEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

{

- Kendelse af 28/10 1948 (ofn - 745/47) om stadfæstelse med
~ ændringer af

1- Kendelse af 18/1 1947 (nævn) om fredning af stort område
i Mols Bjerge.

- Kendelse af 15/5 1934 (ofn) om stadfæstelse af
- Kendelse af 10/5 1933 (nævn) om fredning - status quo -

af bakkeskråning.

- Kendelse (tillægs-) af 11/11 1950 (ofn - 745/47) om tilladelse
til etablering af højspændingsledning over fredningen.

- Kendelse (tillægs-) af 29/4 1974 (ofn - 745/47) om tilladelse
til opførelse af løsdriftsstald.

- Kendelse af 26/10 1945 (nævn - 5/45) om stadfæstelse af fore=
løbig kendelse om forbud mo~ bebyggelse.

- Privat deklaration af 25/2 1941 om fredning af et areal i
Mols Bjerge - påtaleberettiget: Danmarks Naturfeedningsforening.
(:tiIl\.GL'(~t 31/7 \~~ 2.) -to- f\l a tLhr1v-e& vdvtdSlr~&.-e t-

e -\ Fire&. lA. l VtC7"S VtæSV\ e.t-
G

4- - Atoøve-l~ at- 2.0) I" \Gi e~ '[CtaevVJ -- e/ee'1- Q..-~ (.=t~
til læ\?(.~.V\TV\.t'Vl~'

O h,ae..vet 'Jt\"'· o*V\ ~~oo' '3 \/4 \o,e>L.t
~ Oelvl6 ? REG:t. NR.. 07502. ..000

Afgørelse af 15.4.92 som ophæver fredningen, arealet ingår i ny
større fredning, se reg.nr. 7782.00

Se også REG. NR.: 07502.000



REG. NR. 00382.000

MATRIKE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 28/10 1948)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Bogens By, Vis toft
2~, 2;t:

Agri By, Agri
33~, 34, 36~, 38~, 30g, 30~ +(pr. 25/2 1941) 33Q, 38f
Strandkær Bv. Agri
l~, Ih, IQ, lt, l~, 2~, 2~, 2~, 3 1§!, Ib, lQ., Id,

2Q, 29-., 2g, 2h

Felltinølley B?, AgYi

~s, 2f, 3~ 3h, 4~
Essendrup By. Agri

3Q, 4~
LYRgobæll:gåFa Hga", DFåb;y"

l~, lf

•e.'.\.

~-------------------
Gældende matrikulært kortbilag: e,; (~ t-~l k. ~1 \9 ~ g



UD~KRIFT

? IREG. NR. 3~~ JJN

'%--32.
af

Forhandlingsprotokollen for }'redningsnævnet for Randers Amtsraadskred:

Aar 1933 den 10.Maj fremlagdes i...
Fredningssagen vec~rørende Enebærbevoksningen i "Haalen"
paa Matr.Nr.2a Bogens, Vistoft Sogn.

Der fremlagdes og afsagcles saalydende
K e n d e l s e :

Danmarks Naturfrednings:'orening har til Nævnet indgivet Andragen·
de om Fredning af en Del af cen smukke Dalslugt "Haalen" i Vistoft
Sogn staaende Enebærpartier, som Ejerinden, gaaende ud fra, at de
skadede Kreaturgræsningen, h~Lvde til Hensigt at rydde. De ommeldte
Enebærpartier samt nogle fri-;staaende Grupper af Bøgetræer, som
Naturfredningsforeningen har ønsket inddraget under Fredningen
findes paa en Bakkeskraaning,paa den sydlige Side af "Haalen" og hen-
hører under den Gaardejerske:Fru Ane Marie Hansen, Bogens, tilhørende
Ejendom Matr. Nr. 2a Bogens, Vl.stoft Sogn. Det Areal, der i den anførte
Henseende ønskes fredet, begJ'ænses mod Nord af Ejendomsskellet mod
Provstegaardens Jorder Matr.Hr.2d Bogens og 34 Agri, mod Vest af den
offentlige Vej fra Bogens ti:~ Toggerbo, mod øst af d en nuværende
Plantage grænse og mod Syd af:Skraaningens øverste Grænse mellem
f,lantagen i øst og en ved nævnte Vej fastliggende stor Sten i Vest.
Et Bælte mod Nord ved Bakkeskraaningens Fod a~ Længde c 400 Meter
og af Bredde c 15 m, som hid.il har været dyrket, tænkes ikke ind-
draget under Fredningen.

I
I

Da det findes af væsent Lig Betydning for Almenheden., at Bevoks-
ningen bevares paa den foran beskrevne Bakkeskraaning, hvis særegne
Skønhed vilde forringes i be;ydelig Grad, hvis Bevoksningen fjernes,

Ifindes den at burde fredes, laaledes at den derpaa værende Bevoksning
af Enebær og fritstaaende Gr pper af Bøge ikke maa fjernes helt eller
delvis uden efter Udvisning lf Hedeselskabets lokale Skovrider.

Da denne Fredning kun sfønnes at medføre en ganske lille Værdi-
forringeIse af Ejendommen fi des der kun at kunne tilkendes Ejerinden
en Erstatning af 100 Kr.

Thi bestemmes:



Den foran beskrevne Bakkeskraaning i ~Haalenn henhørende til
Matr.Nr.2a Bogens, Vistoft Sogn og tilhørende Fru Ane Marie Hansen,
Bogens, 'fredes saaledes, at den derpaa værende Bevoksning af Enebær
og fritstaaende Bøge ikke maa fjernes helt eller delvist uden efter
Udvisning af Hedeselskabets lokale Skovrider.

Denne Kendelse tinglyses som Servitut paa Matr.Nr.2a Bogens,
Vistoft Sogn.

Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds
eller den Institution, der maette træde i Stedet herfor.

\Som Erstatning for den Ejendommen paalagte Servitut udbetalet. -;;
i,

der Ejeninden Fru Ane Marie Hansen, Bogens, 100 Kr., akri ver Eet! ,'."I
\', .".:.~l

Hundrede Kroner, idet bemærkes, at der ikke fra nogen Panthavers ~- \
1

. IMc1:e er nedlagt Paastand om at erholde Andel i Erstatningsbeløbeu:. '.,l
Erstatningen udredes med Halvdelen af Staten og Halvdelen ) f • -~~ i

U11af Randers Amts Repartitionsfcnd. ~ R
!' 1\

Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds, den lO.Maj 1933.~
, I

"f, ,

f "
t,
i l . lj
~I 'I(, ! _. f'

\1 1'- .... '
I ,' .., lt' lO.

"'r L l
t :;~::l
I: ' .,!}~.
" - 1<
',,--, ~', " \. ~. I
lr~ - ':' H

~, ": j{ri .
~'I : ~, -" ,"- l!
~\ "".:: ' l)
\', l

w,. l

H.W.Hutzen. G.M.Jensen. Martin Jørgensen.
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REG. NR. 3'-l.

c9-f. /f{-. ;34t:

Udskrift
af

Aar ]934 den 15.Maj Efsa~de Overfrednin~sn~vnet paa..... -
Grundlag nf den ,:kriftlige V·,terin;7, f",l,;ende Kendelse i Sa<d;en0m
Frednin5 af en B3l:kes1{raanin~, P":B 3jend'1 ')"1en M:;tr.Nr. 2 a B 'gens,
Vist '1ft S'lgn.

Den af Frcdnin;;su::vm t fl1r Randers Amtsraadskreds den
Iv.Ma,i 1933 afsap.te Kendelse er inda'>.et f.r Overfredningsnævnet
af -C:jend0JnmenSE.ier, Gbard.jjErske l\ne Marie Hansen, med Paastand
'm, at et Are::!l, st ~rt ca. Ih Td. IJand, af det fredede Omraade

undtaces fra Frednin;en, I1g Ft Erstatnin~en, noar dette Areal und-
t~p;es, f'whø.ies til 8lJJ Kr.

CJverfrednin<::sw;vnet Lan i det væsentlige "':iJ træde de i
Fredningsn.evnets Kendelse anførte Betragtninger, ,)g den indankede
Kendelse vil Jerfl1r i sin Helhed v~re at sta6fæste, idet der ikke
findes ti] s tr.Bi:.kel ig j,r..l~d.·,illg til at und tac.e Jet af Ejeren n "vnte

I

Areal fra Frednin~en.
(Jm Erstatnin,-;en er dE'!' fClr Ijverfredningsn 'vnet I)pn~.aet Fw-

lig med Ejeren 11met Beløb af 2,')l) Kr.
T h i b e s t e m m e s :
Jen af Frednin,~sm;vnE:t f'1r Randers Amtsra~.dskreds den }(J.Maj

I

1933 afsa ste KendeL5e vedr!:r~'ncle Fr'edning af en Bakkeskr:..aning pat
c.:;jend"mmenM,~tr.Nr. 2a af B,.;ens stadfæst~s, J)g at den Z,ieren,
Gaarde.ierske Ane ~\rarie Han~,8il tilla ..';te Srstatning fl)rhøjes til 2 (jlJ

Kr., der udreles med Halvd01\!n af 3tatsb:isSel1 <11; Halvdelen af R~:l1(lors
Amtsrepal'ti ti 'llsf md.
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Au 194' cleA 2ti. Ok~ollft11. 9,.5 bln 'n4ft1DP.Yl1e.
tor llan4en M' .tit ",aa loanena4atonaQl\4 i. D.. .IIopaJ. 1 .8~1 ••

hl" tore'." '/1945 'onuta.eaae ''' •
... , YU' 1. ~ B. au., Gflaaa

2. Det _'''a1&te Me4le. h'oprtwtar Olar. JIasuoøn,
~8l.a'U'u.e&acø'Cl.,~.

,. Dø kouRDe"a1a'o Iledl .. løaaeraaclat0n&aD4 r. ø...
BaaMU ••

»er fnU8&4.. B11aa19 U4kaa' '11 1:8114.111.8011 'ln

•• DA..... e' 0& .arattd.
Weå1.... rne ewl40e 011., 1IDd8fttulye uaaa... , .lt1..,

19 o•• e4'.~. 4e'" 8011 Iande1u.. cler at-q4...

au.. Oar. 1.auJ"aen, P. D_.
/Bol ..........

L.e Il II e 1••• -

,
el& tU 'J'e4rl1D&8D1WJUt' 0& ulu4edo _. at ClU'... ue bll •• ln41edl

h'tI4ft1ø&" •• eøeren4. Jlakke4ragR BoN t•• .-1..... 001" .. 8lIbTa-

pa. YG" »aatlmk,.
»ell17. Aua.... 1945 .a. 'Øftau4ea tor 6n«ntøaan.'. ~

ae' _~.4".0& 4e~ Itln o»lJ .t, .t •• JP88"'. "tI7ue1u ."~ ...
4. -1& _ eD i'øcel at MaV. Br. ,J. 0& -,eJ! Aø"t BJ 0& ·oø. 1101&E~.r-

a. &o&ner .... tonawl 1lart1a .rer._... "Karjle""- oa Ga8r4eJ.r J.

lioolaJ_u" 'ua1Ile. hU' .01.&' '11 8a1ettzsbr1UAt 11ela hCeraen. BIIr-

re m., Aal"1wII.

I VM en 8WllQ. iJ~ atea&' tOI"_J,8_1& Xea4e1Jte t B.' ....

'Ul"m4Al~10yene i 9 11 b1ft cle.et ~a1M'ta_1kan" a. Pnend paa_

taDk'e "","e18 •• t.ulu.'.
hllere laU' 4.' -øl•• lrdll1Dø8DIZYD beate'tae' Aaet ...

4e'. 0& Au luD' wn' afholdt lletift'. twon11 Dlte ~ S0pøaa4~or-

.... ut Manø 41ara•• e•• lør4eJe .. J. 11oola~... o.Ia1aU."~ _..

""e .... n. Hil opaa cle trn'tae SJere .t 1Uk.4røaet ~ Qo4a.~4I1"1n4.

Oar~.llitUen,p pr. '.14NUe Gal B1801loø •• a_e1oh 0& Vllhela Iler,

alA4eaa&4. 4. ÅU'hUa. au' 4. J ell••• B~ea401Ul. latøe••el'ede Pant" ..
•en. henholdsw1a J,uk LandJtr.41Uon.n1n&. V1bol'& 0& Abeltott- 8pee.
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ka8... 4HJ.'oR. bar ".., ln4ka14' ••

Ye4 a' .... 1I11••• rl ... UU1Y.laa at 7. a.»t 19.' Bt--

1.. 6•• J' clea 1 ø.Wrt~.dnlD&.lOY.u § 9 11 t.,..".-net 'tOJ"laaae' '11

do 16. OkøHJ' 1945. OBye4 ., '~a 4aa 9. Oktober 1945 bl ..•

.r".

dU' ._~kk.t 1, fil' "DA.la. "aSsaa , den 1•• OY 1945.
Soperaa.tonan4 ln .,.r;:.:.... n oa G ~.I' J. 110018'·

. 2
•• D bU' t~. a' 4. YM Slu' ...... hø -01&- eD 8.88' Al.. nOl'
Røoal at "'r. lbr. ". 0& ~J! Atr! ., oa iop 'U lalatt.1WftaDt I. }.te -

'era. tor 50... ~ •• lea2 .U. 4.440 .... oa $I. 4•• r Yet a' at.1.''' •
•• anåD 1iaø4.1_ en. Gavenen !:ile ••• a'v .Puoel .... _ 'iltaar. 8eei
ae llØ'Odlezo .t.,tø; .Del. af lJaIIk.4nan oa ~ ~ "4lem. tara tor-

I

.ent .. ,.mltilf"r', bYt. RaroeUozJ1. _ll".r freetoclo, aaal .... , •• tkJre

kan Mb, U •••

aoanuaaåto1"UDd l .• "ft'I,euea oa 1au4.3.r ~•. lioola, ••

bar vtlero' .1& v1Uta. tl1lid.d. "".tallt& .t tn4•• el.8 ~kNDt_ 0&

.n S,Z'~l 5 a. b4 1 l4D4.' tl'l bakk•• JCa .oal.... at eJe"_ Skk•••

"Jun. 08 de hø 8no14.n .nhnt .1& "Wia- tU fnY1UtatOI uden Er-

.\atm. a' ,u1... bUl' BJea4 .... Mør. 111".". 0& '8.l . .Apl Bf o,

.op 8U"'1'ltut'. ''Ile 011 Wauaui.q 1 Ie'ten ~11"'atJlBd,ag', •• le4••

•t ll4a'lkkecle ,~u...l" taU' .n "18 a1D4ate S'.rrelae, 4.1. OB 8ofteDeJel-

ae .. .Daaaan:a .a~U'tn4D1q8tO"n1na at »ae"-t ."' .. lee .,.. etter

DaZ'lUr. o.ornakocaet oa Or4lJ4sa ..t 40 ht1aratlOJle:t:' •. 4.. t a. 'aU. Ral,,-...
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8a1atta.,tkan' B. j"enen. AaItuIa. hø' fortløn, at ha

ikke .nakn' at .sdU'" B_cl.l.n '.4 Sopena4efonum4 II. tilfJ', .. en oc
lia.a.Jer J. 111001• .1••• - .tara.llu at .tl'. !ir. n..0& 'Si .&art BJ o.
s... •••• UR kan Oco-.,uaL"uc.llu heJ.' , ••..1Il4. 1 J'.ea4n rra Stftft_

'.ha bil".· jiM er 'erSaocl 'fUli1 t11 Utale at "'-7'" .el •• 8kntD'ea oa
5 a. 1n4 1 LaacIe' tr. cl.......

.i)e' er O.iq •• , a' iMk"daaet hø 8A U4.tfttb1ll& at oa•.

~5 a. h.or:!42S a. ltaas. paa 'i.tr. ar. ". 0& 38} Aøt ., oc 80C1l.,

De, er e."Uee &.10" p14eDdo, et 41He "v.,·Mzo. hu .t .aalet· Areal'

Id 16 - 17 u.
Ilte. at .. tvfredll1ll&.... 4.' ov.dO!' 're4l1hIP1llmlet haycl'I

&1•• ' U.tl'jk tor .in .'ore la'sre ••• te Saaea 0& _blt, ., 4et "ep
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a t

Akt. Skab B Nr. lo.
for retskreds nr. 51 Grenaa købstad og Ebeltoft købsta4 m ••:

Mtr. Nr. Ejerlav, Sogn. l ~ m. tI. Strandkjær,
Agn Sogn.

Købers
Bopæl:

"
Kred1tors

Anmelderens Navn og Bopæl ( Kontor ) t

- Stempel t Kr. øre.

FR:F:DNINGS -DEKLARATION....... - .. - .... ~ ... - - - .. -- - - ... -. ..
paa

Ejendommea Matr. Nr. l • a. fl. Strandkjmr By, Agr1 Sogg.

Frejnlngs - Servitut.
Ua4erskreyne Fru Ellen Dahl, ~. Dinesen, bestemmer herve4, at ••r

lægges en Fredn1ngsserv1tut af nedenfor n~rmere angivet Indhold paa den

"

- ..,~ '. .
" ., - .---------

• •



..,
e
lig tilhørende ,Ejendom, der estaar at sIgende Matr. Nr. ',.9 a:t Strand-

"~I )--
~jær By, Agr1 Sogn: 1 !,. l h,. 1 2,. l t.)'- 2 h,. 2 t. 2 ~. 2 b.Y~8endrup
3y Agr1 Sogn, 3 !!O. 4 alAgri By og Sogn 33 :2,. 38 !.

Den mig tilhørende Ejendom rummer bRa4e store Naturekøbheder og
)et1delige naturvidenskabelige og kulturhistoriske Vmrd1er. bvoetor
jet er mit Ønske, at den nuværende Tilstand saa vidt muligt bevares i

Fremtiden, eanledes at Efterverdenen her vil kunne Be 4els et t1P1sk og
~kt Hedelandekab dels en typisk Hedegaard, saaledo8 som tenne har 8e~

ud og er blevet drevet fra vore FortmdreB Tid.I, net er endvidere mit Ønske, at Arealerne skal etaa til Raadih.4
for VidenSkAben, og at der kan ~re Lejlighed for Forskere til at tølge
florQens og Fauna~ena Udvikliag.

I dette lredn1ngsøjemed skal ~ølgend. Punkter at særlig V1gtigb ••

Da det Bom nævnt er Tanken, at Arealerne skal bevare KaraktereR at
Hede og primitiv Landbrugsejendom, bestemmes det, at ingen Nyplantninger

\~ ~1nd. sted. Det skal derimod være tilladt at ~orny Plantninger paa
~t 1 Forvejsn beplantede Areal.

Der skal intet være til Hinder for, at Plantninger, som virker øde-
~gf,cnde for Billedet at et Hede~ab, skal kuDne ryddes. Beslutning
om Rydfling af.adanne Plantninger skal efter min og min Ægtefælles »ø4

~og kun kunne tages at Danmarks Naturfrednihgstorening. Det be~rk ••
dog i 4enne Forbindelse, at der paa Ejendommen findes Fredskoy;

Opvækst af selvsaae4e Tneer skal - ttfter ~rmare Bestemmelse at
DQnmarks Naturfredn1ngaforening - kunne fjernes, hvor særlige HensyR gør
Cette ønskeligt.

4t Gamle Skovt}·r bør dog ikke ~jerneB:
ner findes paa Ejendomn1en en meget ejendommelig og skum Veeation af

.
Enebær. Denne lnebærLev~ksning skal ubetinget bebeholdes.



De fredede A~aler __ ikke opdyrkee 1 etørre Udstrækning, end.Til-
fældet nu er, 1 hvilken Forbindelse bem~rke8, at ca. 65 Tdr. La.d er
under PlOT.

Det vil V'Dretilladt at taee andre Arealer under Dyrkn1ne, en. d.,
der 1 øj ebilkl~et dyrkes, blandt e.udet fordi der kan 11&;, en Værdi 1 at

konstatere FlorRena Udvikling paa Arealer, som skifter mellem Kultur - og
tIk~turt11Btand. lneensinde maa dog som n·r.vnt det dyrkede Areal overstige

65 'lIrd. rand, naar nye Arealer tat;cs under Dyrknint;, bCJr der tagos v1d.at

tlrU11g Hensyn til lan~8kabellge V~rd1er.
Vetl. den landbrugsIJr.)ssigo Drift af Ejendommen skal der ikke tørøt og

trommest tages økollomiak Hensyn, 1eot som n'~nt Formålet er at bevare el1

gammel, priml.tiv HedoGMrd i Dritt.

Skulle Udviklingon G~ro dot v~nekeligt eller ui~ennem~ør11g1 inden-

for rimelige økonomiske Ran:i!Jlerat drive Lcl.nCbruo pna :Ejendommene1l4r .t

4rive alt pea den nuvorende primitive og oprindelig. ~~e. skal t.t være
Ejeren tilladt enten helt eller delvis at nedltaggeLRndbrugetøller at

a:ændr~Driftsmaaden saa æeget, Dom det mantte ~ødvend1gsørQ6 vad de nye
\ ~

ndrede Forhold.

3.
e' Paa de fredede Are2.1ar maa ikke opføres andre Bygnincer hverken pc~

manente eller midlertidige, end de, Bom nødvew;'1BV1sakal anvendes 1
Lam4brugsøjemod, og saadanne Bydn1ncer skal an brineeB i T1ls1utuins til
~e nuv~rende. Nye oe nødvendige Bygnincor skal opføres 1 aammoStil Bom
'ep nuværende Ga~rd, oG deres Udaeende oc ~o11g~Gnh~d skal eodken4ea at
Danl'1U\rkeNEiturtrec1ningstoren ~ne.·Saaf'remt <ie nu~rendo DYbn1n~;$r skal re-

p~res, udvides eller ombygce~. E~al Qette Arbejde udf3res paa en saa4an
eHeade. at den gamle 0& ejendommelige Stil bebeholdes. I dear1e Forbindelse

tænkes n~vn11g paa dG karnkter1t1eke StrQQtaB8 og det smukke B1n4inga-



----;::.,,---

Dog slæl 4et paa Ejendommen \WJrs,nde Sommerhus kunne udv1ctoe,
, ,.

ligesom de" ekal være 'tilladt at OP~~X"8~ eller tIere Bygninsef' til

v1dcnSk&beligt Brus. Se&Tel Ombygn1ru:. ~11b.ygn1.f!g eUor U4v1dels. az
. '

Soom;erhuaet 8011 Opfør.lae at e. eUe~ :!],ere BY6Jlineer'l11 Y1denskab~lts
"

ADVent.lae skal godkende. Id Danmarks\.liaturfre<ln1ngsforttlt!~-"---=---
&et ",

Do, pu. Ejendommen værende HusmadsbufJ skal/Yært t11la4~ a't

:!~.rn ••
e

, 8aalæJllg$min Ægtefælle og jeg lever, skal vi uden Hensya t1~ 'for-a øataaentl. Beate_eIser være berettiget t11' trit at disponere OT~

BJendommou Byp1oger, 4enJll<ler Nybygnillg. Ombygnins oa T11bygniag.

5.
El\ hensynsfuld Jagt skal være tilladt pas. 48 :fredede Al-oaler.

6.
:Pø Arøalerae ... ikke uden ~amtykk. fra Danm&rksNaturtre4nillge-

toree1ag aabringoa eller ~nlægge8 ~lere H~gu, Stier eller Veje. end der
1 øjeblikket findes.

•

Nuværenå. Stier og Veje maa 1k~e uden Samtykke :fra ~nmark8 Natur-
freLningoforening gøres brefe og maa ikke asfalteroa eller befæste. paa
anden Maaie, end Tilfældet nu er •• Det er dog en Selvfølge, at de nødvenc1ge Hegn og Veje 1 T1ls1ut-
ning til '. paa Arealerøe liggende Bygninger, altid skal taalea.

Graytliøg af Grue, Sanci Sten og Tørv skal være forbud1i, joe mM

UDttage18e, at ejen40ramens eget Forbrug, 4eruncler 4. paa Ejendomme.

værende IaDdbrug8to~ kaD ta8Ga pas. 4e fre4G4e Ar~alor.

8.
_ Al Af1mBIl1a1g af i')'lcl og Aftal' skal være forbudt paa bele AeD Del

et Ejendommen. som henligger og !remti41g skal benligge i Naturt11stan4.
9.

Det akal Trore forbudt paa 'e fredede Arealer at indrette eller 0-



\ta bringe noget, (er kan virke skæmmende eller generende eller 1 t.t hele
b.tirage til J'orr1ngelse at 'et met Fre4ningeB :forfulgt. J'ormaal~ 8ule4 ••
mea fer navnlig under ingen Omstænligheder opstilles Reklameskilte, lakag.-
bo4er, Master. Borie Udslgtetaara. eller lig:

Do}Skal 8et vær. tilla.t at indlægge elektrisk strøm og Telefoø 1
Ejendommens egae Bygninger, liet Arrangementer heraf skal go4ke.des !i
Dnnmarks Naturfredningsforening.

Det skal ingens1nie være tilladt på den fredede Ejendom at 'rive

t
PiDs1onat, Hotel, Traktørsted, Sanatorium, Børnehjem, -Vani~hjem eller
11gnea4e, ligesom iet ikke skal være tilladt at ud~e Bogen Næring, ej
boller nogen Virksomhed. ler vei Røg, Støj, 11Q8 Lugt eller i14. Skue
mtl& anses som øtridencd. moi P'reiningstormålet eller iøvrigt maa virke
generenåe.

Fær4eel mai Motorkøretøjer eller anire Kraftvogne er forbudt paa ,.
fredede Arealer un«tagen ad de offentlige Veje.
Dog er åen nøivendige Transport til og fra 'et frelei. Areal b.liggea ••
Ejendomme tilladt.

Der maa ikke inirettes Pakeringaplals eller ~niingspla.8 tor rlyve-

mGskiaer paa .e treie4e Arealer.
ll~

Danmarks Naturlre4ningaforening skal iøvrigt være berettiget til,
8aatre~t ••t maatte ekønnes tremmen'. for vi'eRskabelige æstetiske eller
~D~r.lignenie Formaal, at beslutte. at visse Arealer af Ejea40mmea
totaltreies (eyentuelt mei særlige Seryitutter;)

Den fre'ed. Ej enc:lomskal etter I8nmarks Naturfre4n1ngaforen1ngs Be-
stemmelse kunne lukkes for Offentligheien helt eller 'elvie:

Endv14ere skal Ejendommen kunne lukkes helt eller ielviø for Otfent-
ti 11gheaen efter Ejerene B.atemmels8, iiet ien skete Fredning er foret~g.t



'~; Uanset Be6iemmelserne 1 Prgt. 5. skal det være tilladt at opssttt
.t..' He€ll, eaatremt Arealet kun "elvis lukkes for 6:tfent11ghedel\.

# lJ I

12.
net kan af nanmarka NAtur~redning8!orening forby4es at lad. Faar og

Kreaturer græsse paa de totaltredede Arealer, ligesom let kan forby4e.
at slaa ~ng pAA Ejen~ommen eller visse Dele deraf.

13.

e Knud Dahl lever, og vi eller en af
Saal~nge Jeg, "Fru Ellen Ie.hl og min "gtefrelle OvcrretsB&e1'ører

os er :'"':jer af EJendommen, skal kUIl

'

Danmarks Naturtre4ninga:toren1ng have Pantalere1;'i Forbindelse mø nær-

Yærende FreiniDgsserv1tut.
Efter vor Død tilkommer Paataleretten Danmarks Nåurfre4n1ngsforen1DB,

Raturfretn1ngeraadet, Naturfredningan~~net eller 4. Institutioner, ier
til 'en Ti. maatte være traadt i Stedet for de rnvnte, samt iet paasmlden4e

Ministerium alle hver for sig.
14.

Skulle Forholdene i Fremti4en ændre sig, saaledea at 4. Fredn1ngø-

hensyn, som har dannet Grundlag for n~rvrorenrle Fredningsdokument og
'som er n:3vnt i Indledningen og i "Prt;f. l. vi l nod\'"end1ggøre Foretagels.

n,. &1 T11:tøjelssr til de her trufne Bestemmelser, slial alle ele paatalebe-

,erettigede være berettigeie til 1 Forening at foret~ge de hensigtsI1l'IIsatge
Tilføj eIser.

Overalt hvor der i nmrv::3ren4e 89rv1 tut dokument e'I? tillagt llilnmarka
, iNnturtredningøforen1ng Beføjelser, udøves disse ~tdenne Forenings Hovei-

bestyrelse 1 Samraa4 me4 Foreningens naturvidenøk~bel1ge Udvalg, eller ten
"

eller ie Personer, 4er at denne Hovedbostyrelse er bemyndiget .ert11~
. , ri

I

Hv1e I&nmarks UaturtredniDgsforening skull'e ophøre at ex1etere, skal
I

~e beføjelser, som ve4 ~~~renQe Fre4n1 ngaiokumån t \er tillaBt Foreninge.,
I '

- ovørgu t11 een Forening eller lnat1tution. Bom 'eft~:r det paRgælden4.

'Hin1stertums Skøn 1 iet væsentligste bar overtaget Danmarks Naturtrein1ngø
V1rkeomhe4:
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~llen D&hl

Københnvn, den 25. Februar 1941.
~ Knu4 Dahl.

Til V1tterligbee om Un.era~1fterneB Ægthed, Dateringens RigtiGhe'
\-

og Underekr1verneB Myndigbet. . .
Poul Hildebrandt
Fuldrm:gtig

København 8.

T. Carateneen.
Landsretssagfører.
København.
Fr. Holms Kanal 18.

~ Druun!rl5s Na tur!redningsforenirtp erklærer sig herved 1nd:lorstaae't
med at overtage de Pligter og Rettigheder, der er tillagt roren1ngen

n~rværende Fredningsdokument.
København, den lo. Ha,rts 1941.

Knud jessen. Erik Struohmann.
Prof. Dr. phil.

Formand for det naturvidenokabelige
Udvalg 1 Danmarks Naturfredningsforening.

Indført·! Dagbogen for Mols og
en Del af ··Sønder Herreds santt

~beltoft Købstads Retskreds
~ den 31. Juli 1942 L. 730.

Lyst - Tingbog 18 Fol 392.
Aktl Nr. 10 1 Skab B.

Hovedbe8tyrel~en8
Formand

Udskrift af Forhandlingsprotokollen tor Randers Amts fredningsnævD
forevist.

Ved Deklaratio~lyet 16/12 1924. 818 1928. 30/11 1940 og Fredniftgs-

nævns l~endelse lyst 29/5 1935 er 4er lyst Servitutter om en Udstyk-

ningsplan, Indskrænkning 1 Ret til Bebygl,:;els8, Naturfredning, Fredakovs-
for)ligtela8, Forpligtelse til OpFetholdelse af Skov, Byggelinier og
Fredning.

R1i8~,
Genpartenø Rigtighed bekrmf*es.
Dommeren 1 Grenaa m.v. 31)7 1942. Ri1s.

'I
• I

"
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Den 26. Oktober 1945 bl(~v der af Fredningsnævnet for
Randers Amtsraadskreds i Anl(~dning af en af Overlæge lCl1ndt,
Grenaa, foranlec.iget Sag (5;'~5) afsagt en I:endelse, hvorved
det blev bestemt, at en paatlenkt Bebyggelse a.1' en Paroel paa
3.500 m2 af Matr.Nr. 33.!!og ~8.:gAgri By og Sogn ikke maatte
finde Sted, og i Erstatning ~il Ejerne, fhv. Sogneraadsfor-
mand M. Jørgensen, Karpenhøj , og Gaardejer ~. Nicolajsen.
Fuglsø, blev ifølge Kendelsen udredt 4.440.- Kr., nemlig 1.27
Kr. pr. m2. hvortil blev lag~ 300.- Kr. til Dækning af Omkost-
ningerne ved en Ejendomshand\~l, der blev opgivet. Det sam-
lede :Beløb 4.740.- Kr. skuldJ~ udredes af Statskassen med 2/3
og af Panders Amtsfonc: med 1/3.

Denne I~endelse er forel.lgt Overfredningsnævnet.
Under Sagen fremkom ~er fra Danmarks Haturfredningsfor-

ening ved Professor Jessen Bl~gæring om Fredning mod enhver
Form for Bebyggelse og Bep1~ltning med vicere af hele l!atr.Nr.
33.! og 38.:g'\gri :Ry og Sogn Oi~ natr.Kr. 2.!, 2.,e og 3 strandkjær
By, Agri Sogn, tilhørende Pr:l Godsejer Kiss Carl (Matr.Nr. 3
Strandkjær tilhører c1.og iføl'5e Tin~bo~en fhv. Sogneraadsfor-
mane: I~. Jør~em;en OG Gaa1'deJer j. ~Ticolo.JSC.l1)o, Go.tit C.tll Pru El-
Ion 'flahltilhfjr~:,..-..<.. !;j<.o!1c10r.l, Ib.tr •.-r. la. l1l.,·Is,' 1~, 2.s. '.
Str:lndl::J03rT-l;jr, •• er.i Sogn, oe 3]2.,4å Pemmøller. By, .\.griSogn.

lJirektør, Dr.phil. Ødum, c.tertI!Jddtefor liaturfrednings-
raadet, henviste,(jfr. Sag lTr. 5/45) til, at Fru Ellen Dahl
ved Deklaration af 25. Febru~r 1941 paa eget Initiativ havde
paalagt det henc'e tilhØrende Areal Uatr .lrr. l!!:, lll, IS, l~!r
2.:g.2i\, 2~ og 2h Strandkjær 3y, _\.griSogn, 311 og 4~ Pemmøl-
ler By, Agri Sogn en Servitut, ved hvilken det nævnte Areals
Naturskønhed, naturvidenskab=lige og kulturhistoriske Værdi
blev besk~~tet, idet det i S=rvitutten bl.a. bestemtes, at
Arealerne ikke maatte opdyrkes i større Udstrækning, end da
var Tilfældet. hvorhos der i~ke maatte opføres andre Bygnin-
ger end paakrævet i Landbrug3øjemed, dog med Forbehold om Ud-
bygning af det paa Ejen~omme. værende Sommerhus og Bygnin-
ger til videnskabelig Brue. Totalfredning kan dog anordnee
af Danmarks ~Taturfredninesforening til Fremme af videnskabe-
lige, æstetiske eller lignenie Formaal. nenne Deklaration
blev tinglyst 31/7 l~42.

Under Sae;en om Fredning af lIatr.:JlTr.33~ og ~8.1l Ag:r;:iBy
og Sogn (5/45) satte Frednin~snævnet sig den 23/10 1945 1
Forbindelse med Bnkefru nahl, der samtykkede i, at hendes
førnævnte ,'-realblev freclet nod enhver :F'ormfor Bebyggelseog Beplantning uden Erstatni1g, paa Betingelse af at Matr.
Nr. 33~ og 38~ Agri By og So~n samticig blev fredede.

Samme ~ag afgav rru God3ejer K. Carl samme Tilsagn
for saa vidt angaar Matr.Kr. 2~ og 2A Strandkjær ~y, Agri
Sogn. Med Hensyn til l[atr.Nr. 2~ gjaldt Tilsagnet dog kun
for Arealet fra Skræntens Foi og indad i Landet.

Nævnet har herefter beh~ndlet denj saaledes rejste Sag
under Journal-lnlmmer 7/45 og er kommet til det Resultat, at
en rationel Predning bør vær= mere omfattende, idet den bør
omfatte Arealer, i Syd fra o~ med 'IHaalen", saaledes at en
Del af de sydlige Arealer af "Haalen", der tilhører Gaard-
ejer Karl Kni, omfattes af Fredningen, og saaledes at Fred-
ningen imod Ford omfatter Ar=aler til og med Ejendommene
ved Femmøller. Endelig bør :='redningen kun gaa til Skræn-
terne s Fod imod Cst.

Disse Arealer, der fre'n;aar af vedhæftede Kort, og alle
er indrammede med en rød Linle, er regnet fra Syd følgende;
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I) Den nordligste Del akra,-eret med gult af lIatr.lTr.2,!:
Bogens By, Vi stof t Soen, tilhørende Gaardej~r I~arl I~ni iføl-
ge Skøde, lyst 3/1 1935, af l.real 142.)00 nt==, se vedhæftede
Kort. Af dette Areal er 47.000 m2 ved Kendelse af lo. Haj
1933, jfr. Overfredningsnævnots Kendelse af 15. :Maj 1934,
lyst 14. Juni 1934, underkas";et en Fredning, hvorefter den
paa ~~tr.Nr. 2~ værende Bevoksning af Enebær og fritstaaende
Bøge ikke maa fjernes helt e:.ler delvis uden efter Udvisning
af Hedeselskabets lokale Sko·rrider. I Erstatning blev der
udredt 200.- Kr.

Paa Hatr.!!r. 34 ;\gri "9~r og Sogn findes en Fredskov, der
etaar i Forbindelse med et yderligere Areal, saaledes at der
forefindes en samlet privat :'redskov paa over 20 ha, jfr.
~ 25, Stk. 2 i Lov lIr, 140 a::7/5 1937, jfr. Erklæring fra
Skovrider Thyssen.

Af det Areal, der tænke 3 fredet, ligger 139.180 m2 in-
denfor 300 m Grænsen og 3.12) m2 udenfor, se vedhæftede
Kort •

II) Den østlige Del af :tratr.lTr.34 Agri By og Sogn skrave-
ret med rødt paa vedhæftec.e "(ort, tilhørende Enkefru Lllen
Hammerich og Direktør Vilhel n lCier ifølge Skøde, lyst 26/3
1932, af Areal 231.920 m2• ~f dette Areal er den vestlige
Halvdel, ca. 115.960 m2 ved Oeklaration, lyst 25. Maj 1920,
Fredskov, jfr. under I, og den aneen ikke beplantede Halvdel,
~a. 115.g60 m2 ligger mindre enc 300 m øst og syd for nævnte
Fredskov.

Ved Deklaration af 20. Pebruar 1946 og 6. Marts 1946
har Ejerne erklæret, at c€ ved første Lejlighed vil søge Fred-
skovforpligtelsen ophævet med Hensyn til den Del, der ikke
alt er beplantet, saa at Arealet kan henligge i sin naturlige
Tilstand, og de er gaaet ind paa at frede og bevare Omraadet
i sin nuværende Tilstand med den paa Arealet værende Bevoksning
af spredte Grupper af Løvtræer og Enebær, for saa vidt an-
gaar TIalslugten kaldet "Haalen" i sin nuværende Tilstand, saa-
ledes at den ingensinde maa bebygges eller beplantes. Paa
~realet rnaa ejheller foretages Grus- eller Ralgravning el-
ler anden lignende UdnyttelFe eller Indvinding. ner ma~ ikke
varigt eller midlertidigt anbringes Telefon- eller Telegraf-
master, Vogne, Skure, Ucsigtstaarnr eller Plankeværker eller
nogen anden Genstand, der VEd sin Porm, Farve eller Udseende
skæmmer det fredece Omraade.

Alt uden Lrstatning.
III) lratr.J~r.33~ og 38J2.AgI i By og 3 Strandkjær By, alle af

Agri Sogn, skraveret med gr~nt paa vedhæftede Kort, tilhø-
rende fhv. Sogneraadsformanc M. Jørgensen og Gaardejer J. Ni-
colajsen ifølge Skøder, lyst 25/3 lq18 paa 33~ og 38J2.Agri og
lyst 4/10 lq39 paa 3 Strandljær, af Areal ca. 216.040 m2•

Af dette Areal ligger (a. 42.560 m2 udenfor den med grøn
Farve paa Kortet viste LiniE, der er tegnet i en Afstand af
300 m fra2Fredskoven paa Ha 1 r. :Tr. 34 .~gri Ry og Sogn, og
173.440 ro ini'.enfor300 n GJ'ænsen.

IV) En :')elaf Matr.rr. 2~ (Ighele Hatr.1'Tr.2A Strandkjær
By, Agri Sogn, skraveret me(~ orange brunt paa vedhæftede Kort,
tilhørende Fru Johanne Kirstine Carl ifølge Skøde, lyst 16/1
lQ42, af Areal 884.940 m2• Yeraf er :Matr.!Tr.2A, af Areal
459.300 m2, Fredskov ifølge ~eklarationer, lyst 3/1 og 18/11lQ42.

Fru Carl er som foran nævnt villig til at frede Arealet
mod enhver Form for Bebygge:.se og Beplantning uden :Erstatningpaa Betingelse af, at Matr.Hr. 33a og 38b Agri By og 3 Stranc.-kjær By, alle af Agri Sogn, fredes paa tTlsvarende Maade. ~
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v a) Matr.Nr. l!!:,1]2., l~, l~t,2~ strandkjær By, Agri Sogn,
og Matr.Nr. 3]2., 4l! Femmøllel' By, Agri Sogn, tilhørende
F~u Ellen Dalll ifølge Skøde]', lyst 16/12 1924, 1/12 1925 og
27/5 1930, af Areal 1.204.3(10 m2•

Paa Ejendommen er ~er B. August 1928 lyst J'redskovdekl9.-
ra.tion ang. 141.000 m2, og (lerer tidligere 16. necember 19~~4
lyet Jleklaration om Forbud nod Udstykning og Bebyggelse.
!.>en25. Februar 1941, lyst J!. Juli 1942, har Fru Dahl paa
eget Initiati v paalagt }.~jen(~ommenen Servitut, hvorom henvi-
ses til Begyndelsen af Kenddsen.

Fru TIahl er villig til at frede ~re~lerne med Porbehold
af de alt lyste TJeklarFl.tionforog paaVilkaa.r Bom i Nr. IV.

V b) lJatr.Nr. l!.Strandkjær "8y, \gri Sogn, tilhørende ~Ta_
turhistorisk Museum i Aarhu3 ifølge Skøde, lyst 24/7 1946.

Paa lJaturhistorisk Musl;ums Vegne har Dr. Tamdrup, Aar-
hus, erklæret sig enig i Fr10dning uden Erstatning og paa sam-
me Vilkaar som ovenfor unde~ V a.

VI) En Del af Matr.Nr. 2~ :~emmøller By, Agri Sogn, skrave-
ret med gult paa vedhæftede Kort, tilhørende Direktør Svend
Marcussen ifølge Skøde, lyst 18/11 1944, af Areal 97.500 m2•

Direktør ]1arcussen har samtykket i Tredning af Hatr.J:Tr.
2~, for saa vidt anga~r det sJrdlige paa Kortet med gult skra-
verede Areal, dog at han forbeholcer sig fortsat at anvende
det som hidtil paa almindelig landbrugsmæssig Vis. Ved Fred-
ning forstaar han, at det freces mod Bebyggelse og Beplant-
ning, saavel stedsevarende som midlertidigt. Han er enig i,
at der ikke paa Arealet anbrinees UQsigtstaarne, Iskageboder
eller lignende Indretninger. Dog forbeholder han sig i det
nordligste Hjørne at anbringe en Læskærm af Raft eller andet
liaturmateriale til Læ for en Bænke- og Udsigtsplads.

TJette \real andrager ca..45.000 m2•
lIed Rensyn til det pa:1Kortet angivne, Direktør I'arcus-

sen tilhørende, med gul t skraverec'_e,nordlige Areal af l'.:atr.
Nr. 2~, af omtrentlig samme St0rrelse som det sydlige, er det
Direktør Marcussens ~anke nt beplante det, da det er uegnet
til at drives uncer Lanr~bruget; men med. (letteI'orbeholrler
han enig i Frec'.ningsom lige angjvet med Hensyn til rlen syd-
lige Del af Matr.Nr. 2~.

For begge Arealers Vedkommende gælder Tilbudet kun paa
det Vilkaar, at Matr.Nr. 33~ og 38~ Agri By og Sogn og 2[ og
3l! Femmøller By, Agri Sogn, jfr. under VII og VIII, for Saa
vidt angaar de pas.Kortet rredhenholdsvis grønt og rødt skra~
verede Arealer, fredes paa'tjlsvarende Vis.

For Fredningen kræves ingen Lrstatning, og det uanset
om det bliver n4dvendigt =et yrleErstatninger til Matr.Hr. 2f
og 3~ F'emmøller By og 33,å ce 38]2. Agri By, alle af Agri Sogn:

VII) En Jlel af }~atr.;,Tr.21 rel:nnøllerBy, Agri Sogn, skrave-
ret mec grønt pa~ vedhæftece ~ort, tilhørende Eotelejer
A.L. Hansen, af Areal 33.6fo m2•

Eotelejer Hansen har f ':tmt:Tkketi Fredning af forannævnte
Areal af 2! mod Bebyggelse oG Beplantning med Skov saavel
stedsevarende som midlerticigt, og han er saaledes enig i,
at der ikke paa Arealet anl:':ringeAFdsigtsta9.rn, Iskageboder,
Skure, Ruse og Vogne til B(boelse eller lignende Indretnin-
ger.

Han forlanger ingen Lrstatning for denne Frerlning, men
Tilbudet er betinget af, at 1{f-ltr.lTr.3~ og 2~ Femmøller By,
Agri Sogn, undergives tilsl"nrenc;eFredning, dog har han intet
imod, at den nordliee Jlel o.fHatr.Nr. 2~ og eventuelt hele
Matr.::'Tr.3!i!:. beplantes med E:kov.

l!atr.Nr. 3l! Femmøller By, Agri Sogn og l~, l! Lyngsbæk-VIII)
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gaard Hovedgaard, ~raaby Sogn, tilhørende Gaardejer og
Mølleejer K. Sofus Sørensen ifølge ~y.øde, lyst 10/8 1943,
af Areal 287.020 m2•

Heraf ligger ca. 178.090 m2 indenfor den paa Kortet vi-
ste grønne Linie, cer er tegnet i en Åfstand af 300 m fra
den sammenhængende Skovstrækning pas Matr.l~r. l~ og 1m med
flere Lyngsbækgaard Hoveogsard, Draaby Sogn, hvilken Skov i-
følge Erklæring af 3/9 1946 fra Skovrider Thyssen har et
Areal paa 536.000 m2, jfr. ~ 25, Stk. 2 i Lov Nr. 140 af 7/5
193 •

108.930 m2 af Arealet ligger mere end 300 m fra Skov-
grænsen.

Som det allerede fremg8ar af cet foranstaaende, er det
~aturfredningsnævnets Opfattelse, at Sagen er velegnet til
at fremmes paa Grund e.f Arec.lernes enestaaende Skønhed og
Særeg~nhed, hvorfor den paatænkte Frecning er af væsentlig
Bet~rrtningfor :Umenhecen, jfr. Uaturfredningsloven af 7/5
1937 § l, Stk. l, jfr. Tilla'gslovene af 13/4 1938 og 25/61940.

Der er nedlagt følgendE Erstatningspa~stande.
l. Gaardejer I:arl Kni har som :!:;jeraf lIatr.:Tr.2~ Bogens,

Vistoft Sogn paasta~'J,etsig l.ilkenC'.ten T.rstatniug 11a::,.17.400,-
Kr. for ('etTab, han vil lide, ved at han, saaf'retl1tJ'rednin-
gen gennemføres, ikke vil kunne udstykke og sælge Grunde til
Sommerhusbebyggelse. Han o'lgiver hele Arealet til 100.100 m2
å 21 ere pr. m~ = 21.000.- l~., hvorfra han fradrager 3.600.-
Kr., cer er Værdien af Jorden i fredet Stand.

Det Areal, der tænkes fredet, er, som nævnt under I, af
Landinspektør I.P. F,,jrholmopgj ort til 142 -300 m2, hvoraf
139.180 rri2 ligger mindre en<~ 300 m fra Fredskoven paa l!atr.Nr.
34 Agri By og Sogn, hvilken Skov if01ge Erklæring af 3/9 1946
fra Skovrider A. Thyasen er paa3lg.ooo m2 tilpl~ntet Areal,
se under r. :Det rest~renc:e \.reo.laf Hatr.lTr. 2.§:Bogens By,
Vistoft Sogn, 3.120 lJ1 , l:an fri t bebygges. Det skal hertil
bemærkes, at den af flalslug~E;n"Eaalen·1 foretagne rredning,
tingl~yst 14/6 1934, ikke c:;]]:kerde ovennævnte 3.120 m2, og at
den kun freder de i "I~aalen' voksende Enebærbuske , men ikke
forbyder Bebyggelse, hvorved bemC':1rkes,at der ved.Kendelsen
kun blev ydet en Er~tatning paa 200.- Kr.

2. Gaardejer 1!artin JSJrgt:1senog Gaardejer J. lTicolajsen
har nedlagt en samlet Lrsta~ningspa~stand paa 113.866.- Kr.
Det fremga'lr af Srstatnings')aastanden, at (led.elshævder at
have solgt eller at kunne h,lve solgt Arealer til en samlet
Værdi af ••••••••.•••.•••••• o o • • • • • • • • • • • 24.441. - J.:r.

heri er medregnet det ~r·
statntngsbeløb paa 4.440.-
Jer., som }Tævnet, se nærv.eren-
de KendeIses Indlednjng
26/10 1945 tilkendte Gaard-
ejer Martin Jørgensen og
Gaardejer J. Nicolajsen.

TIer kræves derhos Er-
statning for 155.550 Alc12
~ 0.50 Kr. pr. ~len2 el13r
6~.286,7 m2 å 1.27 Kr. pr.
m , beregnet i ~len2 å
o. 50 Kr. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . . • • • ("17. (175. - Kr.
eller i m2 å 1.27 Kr. '
= 77.834,10 Kr.

102.216.- Kr.
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102.216.- Kr.
Herved skal bemærkes,

at der ved Drstatningspaa-
standen paa dette Punkt ik-
ke er taget fornødent Hen-
syn til 300 m Grænsen, se
ovenfor under III.

Under Hensyntagen til
300 m Grænsen fra Skov,
kræves der for 86.940 m2
eller 218.500 Alen2 å
10 ~re pr. Alen2 en Er
statnlng paa •••••••...•••••••••••..•
men heller ikke her er der
taget fornØdent Hensyn
til 300 m Grænsen, jfr.
ovenfor under III.

21.850.- :Kr.

124.066. - ~(r.
I Drstatningspaastan-

den fradrages 10.200. - lCr.
under Hensyn til, at Area-
lerne fortsat vil have
landbrugsmæssig Værdi •••••••••••••••• 10.200.- YJ'.

113.866.- Kr.
================

3. Gaardejer K. Sofus Sørensen har nedlagt en samlet Er-
statningspaastand paa 32.000.- Kr. og vil under Forudsætning
af, at dette akcepteres, ga~ ind paa vederlagsfri Fredning af
36 Td. Land af Arealet.

Det er JTævnets Opfattelse, at cet følger af Naturfrednings-
loven, at der maa gives ~rstatning ogsaa for rredning af de
Arealer, der som her ligger indenfor en .<.\.fstandaf 300 m fra
private Skove paa over 20 ha, idet man ikke kan bortse fra, at
der kunde opnaas Dispensation i Henhold til Lovens § 25, Stk. 2
til Bebyggelse af d.isseArealer. Paa den anden Side finder l;a-
turfredningsnævnet, at T,rstatningen far disse Omraader maa sæt-
tes betydeligt lavere end for fe Omraader, hvor der ikke skal
ansøges om ~ispenBation.

Arealerne maa antages at være eftertragted~ til Sommer-
husbebyggelse, hvad de allerede foretagne Udst:rkninger og Be-
byggelser viser.

Herefter finder Hævnet, at der for saa vidt angaar de
Arealer, der ligger indenfor 300 m Græ~sen, bør ydes en Er-
statning efter en Pris af lo Øre pr. m , og for saa vidt angaar
de Arealer, der ~igger udenfor 300 m Grænsen en T.rst~tning
paa 50 :re pr. m •

Til Støtte herfor skal paapeges, at Ejerne ved at faa
Erstatningerne udbetalt samlet under eet opnaar en stor Fordel,
idet de uden Fredningens (}ennemførelse, selv over en lang .\ar-
række skulde udstykke og b~re fe cermed forbundne Omkostnin-
ger.

Herefter vil der være at u~rede følgende Erstatninger~
I. til Gaardej er Karl I~ni

a. 3.120 m2 udenfor 300 ro
Grænsen å 50 Øre •••••••••••••••••

b. 139.180 m2 indenfor 300 m
Grænsen å lo Cre •••••••••••••••••

1.560.- Kr.
13.918.- l~r.
15.478.- Kr.
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III. til Gaardejer II. J,0rg€:l1sen
og Gaardej er J. l.rico] aj sen

a. 42.560 m2 udenfor 300 m
Grænsen å 50 0re ••.•.••.•.•••••••

b. 173.840 m2 indenfor 100 m
Grænsen å lo ~re ., ••.••• , ••••••• <

Herefter vil den i KendelBens
Eegyndelse ved Kendelse aj'
26/10 1945 nævnte Lrstntn:ng
paa 4.740.- Kr. ikke være at
udrede.

21.280.- Kr.

17.384.- Kr.

38.664.- Kr.

VIII. til Gaardejer I~. Sofus 8.Jr ensen
a. lo8.Q3o m2 ud.enfor 300 n

Grænsen å 50 Cre 0000 ".'G •• e'OG"

b. l78.ogo m2 indenfor 300 m
Grænsen å lo 0rc to e- '. r e.' •••••••••• 17.809.- I~r.

72 .274. - Kr.
Da imidlertid store Tjele af
Arealet er uegnet til Beb~'c;-
gelse, da det drejer sig ()lJl

Skraaninger, nedsættes de·;te
Beløb skønsmæssigt til 2/:1 .•••••••••••

Idet disse Lrstatnlnger udreoes, fredes de nævnte .~rea-
ler saaledes~

Samtlige under I - VIr:- nævnte Arealer skal henligge i
deres naturlige Tilstand, j1'wdmindre andet særligt bestemmes.
Fredningen strækker sig imOll0et til roden af Skrænterne og
afgrænses ligeleG.es mod Ves', af den paa vedhæftede Kort an-
givne røde Linie.

I) 142.300 m2 af l~atI' .1~r. 2l!:Bogens ny, Vi s toft Sogn som
afgrænset paa Kortet.

Arealet fredes mod enh,rer Form for Beplantning og Bebyg-
gelse og maa alene benyttes ~ed. TIespekt af Overfredningsnæv-
nets Kendelse af 15/5 1934, lyst 14/6 1934, hvorefter d.en
paa tratr.Nr. 2l!: værende Bevoksning af Enebær og fritstaaende
Bøge ikke æa fjernes helt eller delvis uden efter Udvisning
af Hedeselskabets lokale Skovrider.

Ved denne Kendelse bes'"emmes yderligere for hele .\realet;
Arealet maa ingensinde beplfmtes eller bebygges. Paa Arealet
maa ejheller foretages Grus·· eller Ralgravning eller q,nden
lignende Udnyttelse eller Iudvind.ing. Der maa ikke varigt
eller midlertidigt anbringen Telefon- eller Telegrafmaster,
Vogne, Skure, Udsigtstaarnc, Plankev@rker eller nogen anden
Genstand, der ved sin rorm, Parve eller Udseende skæmmer det
fredede Omraade. I Tvivlst:lfælde afgør Fredningsnævnet et
eventuelt rejst Spørgs:naal herom. I:vor d.er alt maatte være
inddraget Jord til lan(lbrngfill1:3ssig Drift, kan saadan T)rift
fortsættes.

II) 231.920 m2 af l:Iatr.~Tr. 34 Agri Ry og Sogn, som afgræn-
set paa vedhæftede Kort.

Por ~aa vidt angaar den vestlige Del af :\renlet, ca.
115.960 m , der er undergiv(~t }'redskovforpligtelse ved Dekla-
ration af 25/5 1920, respeki.E'rcc denne 1)eklaration, men skul-
de Deklarationen blive ophcwet, og Arealet afdrevet for Skov,
skal for dette Areal saavel som straks med Hensyn til den øst-
lige Del af Arealet, ligeledes ca. 1l5.960 m2, gælde følgende.
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Arealet maa ingensinde beplantea eller bebygges. Paa
Arealet maa ejheller foretaees Grus- eller Ralgravning eller
anden lignence Udnyttelse eller Indvinding. Der maa ikke
varigt eller midlertidigt ar.bringes Telefon- eller Telegraf-
master, Vogne, Skure, Udsigtstaarne, Plankeværker eller no-
gen anden Genstand, der ved sin Form, Farve eller Udseende
skæmmer det fredede Omraade I Tvivlstilfælde afgør Fred-
ningsnævnet et eventuelt rejst Spørgsmaal herom. Hvor der
alt maatte være inddraget Jcrd til landbrugsrnæssig Drift, kan
saadan Drift fortsættes.

IV)

Matr.Nr. 33s: og 3812.Agrj By og Sogn samt Hatr.:tTr.3
Strandkjær By, Agri Sogn, af Areal 216.040 m2•

Arealerne maa in~ensin(e beplante s eller bebygges. Paa
Arealerne maa ejheller foretages Grus- eller Ralgravning eller
anden lignende Udnyttelse eJler Indvinding. Der maa ikke va-
rigt eller midlertidigt anbringes Telefon- eller Telegrafma-
ster, Vogne, Skure, Udsigtstaarne, Plankeværker eller nogen
anden Genstand, der ved sin Form, Farve eller Udseende skæmmer
det fredece Omraade. I Tvi,lstilfælde afgør Fredningsnævnet
et eventuelt rejst SpørgsmaE.I herom. Hvor der alt maatte være
inddraget Jord til landbruG<mæssig nrift, kan saadan Drift
fortsættes.

884.940 m2, bestaaende af hele Ifatr.Yr. 2z og en Del af
Matr.Hr. 2l! Strandkjær By, J.gri Sogn. -

l,ledHensyn til den nel af Iratr.Hr. 2z, af .\real 459-300 m2,
der ifølge Deklarationer, lyst 3/1 og 18/11 1942, er undergivet
Fredskovforpligtelse, respel-teres disse Deklarationer, men
skulde ~eklarationerne bliv~ ophævet og Arealet afdrevet for
Skov, skal for dette Areal f,amt straks for den øvrige Del af
Arealet gælde følgence;

.I\.realernemaa ingensinde beplantes eller bebygges. Paa
Arealerne maa ejheller foretages Grus- eller Ralgravning eller
anden lignende Udnyttelse eJler Indvinding. ~er maa ikke va-
rigt eller midlertidigt anbringes Telefon- eller Telegrafmaster,
Vogne, ~kure, Udsigtstaarne, Plankeværker eller nogen anden
Genstand, der ved sin l'orrn,Farve eller Udseende skæmmer det
fredece Ooraade. I Tvivlst:lfælde afgør Fredningsnævnet et
eventuelt rejst Spørgsmaal herom. Hvor der alt maatte være
inddraget Jord til lancl.brugmnæssigDrift, kan saadan Drift fort-
sættes.

V a) Uatr.Nr. 1,S:,112.,1,2.,l.!~og 2.2:Strandkjær By, Agri Sogn,
312. og 4l!Femmøller By, .'..gTi Sogn.

Den den 8/8 1928 lyste Fredskovdeklaration ang. 141.000 m2
af ]fatr.Nr. 312.Fe~øller og 19 strandkjær og Deklaration, lyst
16/12 1924 om FOTbud mod Uc'\ltykningog Bebyggelse respekteres,
men skulde Deklarationen af 8/8 1928 blive ophævet og Arealet
afdrevet for Skov, gF31der saavel for Fredskovarealet som
straks for de øvrige lIatT.Tr. følgende Bestemmelser;

_\realerne maa ingensin<:c.beplantes eller bebygges. Paa
Arealerne maa ejheller forE.·,agesGrus- eller Ralgravning eller
anden lignende Udnyttelse e:.ler Indvinding. Der maa ikke
varigt eller midlertidigt anbringes Telefon- eller Telegraf-
master , Vogne, Skure, Udsi[j1,staarne,Plankeværker eller nogen
anden Genstand, der ved sin rorm, Farve eller Udseende skæm-
mer det fredede Omraade. I Tvivlstilfælde afgør Frednings-
nævnet et eventuelt rejst C)]lørgsmaalherom. Hvor der alt
maatte være inddraget Jord ·,U landbrugsmæssig Drift, kan saa-
dan Drift fortsættes. DettE: sker do~ med Respekt af den 'De-
klaration, der er tinglyst :l1/7 1942 om en der nærmere angi-
vet Fredning af de her omme:.d.teArealer tillige med Hatr .Kr.
212.,2g og 2h Strandkjær By, Agri Sogn.
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V b) I[atr.Nr. l~ Strandkjær By, Agri Sogn.
Arealet maa ingensinee beplantes eller bebygges. Paa

Arealet maa ejheller foretag8s Grus- eller Ralgravning eller
anden lignenQe Udnyttelse eller Indvinding. ~er maa ikke va-
rigt eller miclertidigt anbringes Telefon- eller Telegraf-
master, Vogne, Skure, Udsigtstaarne, Plankeværker eller no-
gen anden Genstand, der ved sin Form, Farve eller Udseende
skæmmer det fredede Omraade. T Tvivlstilfælde afgør Fred-
ningsnævnet et eventuelt rejst Spørgsmaal herom. Hvor der alt
maatte være inddraget Jord til landbrugsmæssig Drift, kan saa-
dan Drift fortsættes.

VI) g7. 500 m2 af Matr .;Tr.2~ Femmøller By, Agri Sogn.
a. Den sydlige Del af Arealet, ca. 45.000 m~, fredes saa-

lede6~ A.realet maa ingensinde beplantes eller bebygges.
Paa Arealet maa ejheller foretages Grus- eller Ralgravning
eller anden lignende Udnyttelse eller Indvinding. Der maa
ikke varigt eller midlertidigt anbringes Telefon- eller
Telegrafmaster, Vogne, Skure, Udsigtstaarne, Plankeværker
eller nogen anden Genstand, der ved sin Porm, Farve eller
Udseende skæmmer det freoede Omraade. I Tvivlstilfælde af-
gør Fredr.ingsnævnet et eventuelt rejst Spørgsmaal herom.
~vor der alt maatte være inddraget Jord til landbrugsmæssig
TITift, kan saadan Drift fortsættes.

Det tillades dog Bjerer. i det nordligste Ejørne af dette
Areal at anbringe en Læskarm af Raft eller andet ~aturmate-
riale til Læ for en Bænke- og UQsigtsplads.

b. Med Hensyn til c.etnorclige Areal af omtrent samme Stør-
relse som ret sydlige gælcer samme Bestemmelse som foran un-
der a, dog at der ikke er Tale om en Læskærm, Bænke- og Ud-
sigtsplads, og det tillares, at Arealet, som begæret af
Ejeren, beplantes, da det er uegnet til landbrugsmæssig Drift.

VII) 33.660 m2 af :Matr.1:r.~f Pemmøller By, Agri Sogn. .".rea-
let maa ingensinde beplante~ eller bebygges. Paa Arealet maa
ejheller foretages Grus- elJer Ralgravning eller anden lignen-
de Udnyttelse eller Indvinding. ner maa ikke varigt eller mid-
lertidigt anbringes Telefon- eller Telegrafmaster, Vogne, Skure,
Udsigtstaarne, Plankeværyer eller nogen anden Genstand, der
ved sin Form, Farve eller Uc see'lde skæmmer det fredede Omraade.
I Tvivlstilfælde afgør Fredringsnævnet et eventuelt rejst
Spørgsmaal herom. Evor der alt mantte være inddraget Jord til
landbrugsmæssig Drift, kan raadan Drift fortsættes.

I

VIII) Matr.lTr. 3o!! Femrnøller ]:Iy, _"..griSogn og l~ og lf Lyngs-
bækgaard Hovedgaard, Draaby Soen.

Arealerne m~a ingensinee beplantes eller bebygges. Paa
.\realerne maa ejheller fore1ae;es Grus- eller Ralgravning eller
anden lignende U0nyttelse eller Incvinoing. ner maa ikke va-
rigt eller midlertidigt anb"'inges Telefon- eller Telegrafmaster,
Vogne, Skure, Udsigtcta~rnc, ~lankeværker eller nogen anden
Genstand, der ved sin Form, F3.rve eller Udseende skæmmer det
fredede Omraade. I Tvivlstjlfælce afgør Fredningsnævnet et
eventuelt rejst Gpørgsmaal lerom. Hvor der alt maatte være
inddraget Jord til landbrugrmæssig Drift, kan saadan Drift fort-
sættes.

Paataleret med Hensyn til foranstaaende Servitutter har
Fredningsnævnet for Randers lcmtsraadskreds.
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T h i b e s t e m m e s;
... ------ - -- .._--- - -- -- --- --

Fredningsomraadet er som angivet paa vedh~ftede Kort •. __ '7.-
Samtlige under I - VIr nævnte ).realer skal henligge 1

deres naturlige Tilstand.
Arealerne maa ingensinde beplantes elltr bebygges. Paa

Arealerne maa ejheller forei,ages Grus- eller Ralgravning el-
ler anden lignenc1_e Udnyttelne eller Indvinding. 1)er maa ikke
varigt eller midlertidigt allbringes Telefon- eller Telegraf-
master, Vogne, Skure, Udsi&:-;staarne, Plankeværker eller no-
gen anden Genstand, der ved sin Form, Farve eller Udseende
skæmmer det fredede Omraade, I Tvivlstilfælde afgør Frednings-
nævnet et eventuel t rej st S})ørgsmaal herom. Hvor der al t
maatte være inddraget Jord ";il lancbrugsmæssig 'T)rift, kan saa-
dan Drift fortsættes.

Angaaen(1e de enkel te A:'ealer bemærkes følgende~

I) Matr.lTr. 2a Bogens 1iy, Vistoft Sogn, tilhørende Gaard-
ejer Karl Kni. -

Heraf fredes et Areal -)c:w. 142.300 m2, hvoraf 139.180 m2
ligger indenfor 300 m fra S;CJv paR. over 20 ha pan Matr.Nr. 34
Agri By og Sogn, medens 3.l:~o m2 lig.cjer mere end 300 m fra
samme, jfr. A.fgrænsningen ,aa Y':ortet. J'redningen sker med TIe-
spekt af Overfredningsnævne ~s Kendelse af 15/5 1934, lyst 14/6
1934, hvorefter den paa Hat:'.:'r. 2.§:værende Bevoksning af I:ne-
bær og fritstaaence Bøge ikke ma.a fjernes helt eller delvis,
uden efter Udvisning af Ho('f)fJelsk:~bets lokale Skovrider.

I Erstatning tillægces der Bjeren, Gaardejer :Kar1 Kni

a. fvr 3.120 m2 udenfor ")00 m
Grænsen å 50 Øre ••••••.••.•••••••••

b. for 139.180 m2 indenfor
300 m Grænsen å lo Øre .••••••••••••

1.560. - Kr.

13.918.- Kr.
15.478.- l:r.

II) Matr.~Tr. 34 Agri By og Sogn, tilhørende Fru E. Hammerich
og Direktør Vilh. ~ier.

Heraf frenes et _\rea1 ')aa 231.900 m2• ror saa vidt angaar
den vestlige Del af Arealet, ca. 115.960 m2, der er undergivet
Fredskovfornligtelse ved nejclaration af 25/5 1920, respekteres
denne Deklar8.tion, men skull1e Deklarationen blive ophævet, og
Arealet afdrevet for Skov, i>kal for dette Areal saavel som
straks med Hensyn tj1 den ø13tlige 1)e1 af Arealet, ligeledes ca.
115.960 m2, gf'3l0e de almin(l.l~lige Bf::stemrnelser for Fredningen,
se Indledningen til Konklus"_onen.

F.jerne har frafaldet r:!-av paa :r.;rstatning.

III) Matr.Ur. 33§. og 3811. "\r;:-i Ry og Soe;n og 3 Str9.ndkjær By,
Agri Sogn, tilhØrende GaR,rcJl~jcrl~artjn Jørgensen og Gaardejer
J. Uicolajsen. '

Hele Arealet, 216,400 l~, fredes i Overensstemmelse med
de almindelige Bestemmelser,for Fredningen, se Indledningen
til Konklusionen.

I Erstatning udredes drr;
a. for 42.560 m2 udenfor I

300 m Grænsen2å 50 Øre ' • , • • • • • • • • • • 21.280. - Kr.
b.· for 173.840 ro indenfor'

300 ro Grænsen å lo Zre lo" •• ,...... 170384.- Kr.

38.664.- Kr.
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IV) Matr.Nr. 2~ og en nel E,f Uatr.J!r. 2,S!Strandkjær :9y,
Agri Sogn, tilhørende Fru Kjss Carl.

Hele Matr.~r. 2z og en Del af 2~ Strandkjær By, .~ri
Sogn, ialt 884.940 mZ, fredes i Overensstemmelse med Fred-
ningens almindelige Bestemmelser, jfr. Indledningen til Kon-
klusionen, dog med Respekt E,f Deklarationerne, lyst 3/1 og
18/11 1942 om Fredskovforpljgtelse. ]~en skulde disse Dekla-
rationer blive ophævet, og JLrealet afdrevet for Skov, skal
ogsaa for dette Areal gælde ce førnævnte Fredningsbestemmel-
ser.

Ejeren har frafaldet KJ'av paa Erstatning.
V a) Matr.~Tr. 1,S!,Ih, 1,9.,l.!log 2.51Strandkjær By, .Agri Sogn

og 3b og 4a remmØller "9y, Agri Sogn, tilhørende Fru L. Dah1.
~~realet, 1.204.380 m2, freCes i Overensstemmelse med

de almindelige ~estemmelser for Frefningen, jfr. Indledningen
til Konklusionen, dog saalet 88 at ~eklarationerne af 8/8 1928,
16/12 1924 og 31/7 1942 res~)ekteres. Skulde Deklarationen
af 8/8 1928 blive ophævet og ~.realetafdrevet for Skov, skal
ogsaa for dette Areal gælde de almindelige Bestemmelser for
Fredningen, jfr. Inc.ledning,;ntil l:onklusionen.

Ejeren har fr,'\'falc'~etK~av paa !-':rstatning.
V b) Matr.lTr. II:.Strandkjær Py, '-cgriSogn, tilhørende Naturhi-

storisk Museum, Aarhus.
Hele Arealet fredes i .Ienhold til de almindelige Bestem-

melser for Fredningen, jfr. Inoledningen til Konklusionen.
Ejeren har frafaldet Krav paa Erstatning.

VI) Matr.Hr. 2!J:,Ferrnnøller8y, Agri Sogn, tilhørende Direk-
tør S. Harcussen.
a. Den sydlige Del af Arealet, ca. 45.000 m2, fredes i Hen-

hold til de almindelige B2stemmelser for Fredningen, jfr.
Indledningen til Konklusi)nen.

Det tillades dog ~jeren i det nordligste Hjørne af dette
Areal at anbringe en LæskErm af Raft eller andet raturmateria-
le til Læ for en Bænke- o~ Udsigtsplads.

b. !lIedHensyn til det nore lige Areal af omtrentlig samme
Størrelse som det sydli~e, gælder de almindelige Bestem-
melser for Fredningen, jfr. Tndledningen til l~onklusionen.

Det tillades dog, at Arealet, som begæret af :ejeren, be-
plantes, da det er uegnet til landbrugsmæssig Drift.

Ejeren har frafaldet ~r~v paa Erstatning.
VII) Matr,HJr. 2f.Femmøller ,IBy, Agri Sogn, tilhørende Hotel-

ejer A.L. Ha~8en. r

Arealet, 33.660 m2 frldes i Henhold til de almindeligeBestemmelser for Fredninge , jfr. Indledningen til Konklusio-
nen.

Ejeren har frafaldet rav paa Erstatning.
VIII) 1!atr.Nr. 3,S!Pemmøller !BY, AGri Sogn, tilhørende Gaard-

ejer K. Sofus Sørensen. I
Arealet, 287.020 m2, ~~redes i Henhold til de almindelige

Bestemmelser for Freoninge 1 jfr. Indledningen til Konklusio-
nen.

I Erstatning tillægge der ~jeren:

I
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a. for 108.930 m2 udenfor300 m Grænsen å 50 Øre .•••••••••
b. for 178.090 m2 indenfor

300 m Grænsen å lo Øre ••••••••••
54.465. - Kr.
17.809.- Kr.
72.274.- Kr.

Da imidlertid store Dele af
Arealet er uegnet til Rebyg-
gelse, da det drejer sig om
Skraaninger, nedsættes dettE
Beløb skønsmæssigt til 2/5 .••••••••. 28.909.60 Kr.

Paataleret med Hensyn til de foranstaaende Bestemmel-
ser har ITaturfredningsnævne1, for Randers Amtsraaclskreds.

Da Sagens GennemførelSE) er af Betydning for hele Lan-
det, bestermnes det, at StatBkassen skal udrede 2/3 og Ran-
ders Amtsfond 1/3 af ::Jrstatuingerne.

At efterkommes under Alliærd efter Loven.

P.S. Dam Jul. SørensenChr. Laursen :r, Jensen
R i _s

ITopsøe-Jensen

Uds:criftens Rigtighed bekræftes.

Opmærksomheden henlede3 paa, at De, saafremt De har
nogen Indsigelse mod denne (endelse, selvstændigt maa anke
den tilOverfredningsnævnet inden 4 Uger fra Forkyndelsen,
jfr. Naturfredningsloven Er, 140 af 7/5 1937 ~ 19 Stk. 2 •

..!
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194 7 U18J~t-: j~::;.{l;81.:3'" <:Ol' S,Ic l.ld onde:,

laj~en, Fu~le~0, ~lclv lfc13~ !~~njclsen uJrdlt 4.440 Kr. (le~lig 1.27
"'i'

1,.1'. pr. m2~ J}ortil blav L:'"t 300 [r. til Dill.;:nin..) ef O'nl~ostni(q;:'ne

"

af R~nd~ES ~mt~fond me~' 1/3.'W<

\
'\.

I
I

Denne K"on),,::Js'2 ~)r f Ol',,] r' ,:t OVGrfrEH.ljlinp.ln~'V:lGt.

Un ler 3;,.::.;en fr81lh.om J,2r ~Y& DH1<n'J.rh ~-5 "r, tl1rfrednin·'Ssforelli~g

vad Professor Jecsen ~a:2ri~~ OTI rr8uning mod enhver For~ for B~~ygA9]se,. ,
! I~ ~ <' I

O[ B?jt)la:ltnin~ med videre af he'11e f'l' tr. 7,[1'. 33a og 38b Agr~ By o~' Sogn
l'

I I

og ~T'ltr.Nr. 2a, 2z og 3 Str"ndl~j;Er Dy, Asri 506n tilhøren(re Fru t
'J-odsej<3r ',i-3s 0"1'1 (r:Dtr.f1r.5) l:itr:::lldkj,H tilhører dog ifølZ8 r;~i~j~:b,):.,..n

fhv. Jo~nerJ8dsfor~s{ld li. J~r~~13en o~ }.ardejer J. Nicolajsen), samt

len Fru Ellen Da1:11 tilh,)r'cndj 9j8i"IdOm r,1~tr. Nr. l~, Ib, le Id, ;id: Stl',JnU-
!

I \\l .fi.Jxr By, oe; 3b, 40

Dire::t0r, Dr. IJhil. Ø,lum,: 18r 'nødte for l'l~1tLlrfrednin~s-
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'Jf6 l'\' \ ~r'<}ij~.t, henvi s t ~"~(jfr. Seg':fITr. li!45') ,til, a t Fru:; lJtt .'~hl",~~p. D~klD-
. \., '~f i:;l~ ~

ration af 25. Febr~lar' 1941 paa e;;yt rniti~ti v 1'l§*~de'Jl,a~J:?];t .<f;,~~'~rl~de
""II' ' :t t'" .. 1 ~' I t ~

tilhø!'e.ade ,L~real Matr.Nr. la, Ih, .le, 'ld, 21,,' 2d,:~~k-'9~ 3b,$·~}e'n~ijc.er
l,' .' }qy; '!"lll'

By, Agri ::.i~gn, 3b o'g 4a Femmøll,:r By, Agri, Sogn, ~e'~Servitut~~.·"ved.· hviJ-
;,. ~I ")

, '1 t~
ten det næv,nte Aroals l'J:,tursk0nlled, nat:.<rvidE::l']sk,3be,.lige og ku.ltu~histo-

~f' l I' l'"

riske Yærdi bl~v"besk'y ttet, iJe'; det i 3ervituttem bl.a,. bestJmt~'~, at
, ~ ~!' ';jl,',"

'~h
AreeleJ;'ne ikke ?rnaf-Jtte ovd~!rke-::l L st®rre UJ.strækni.n~, end d'q,. va:~}~"'\n-

, , ':t- :\i
" ~, ~ \.. ~. ti J

f~Jldet, hvorhos der iKke Jnd3tte opføres Dndre Bygn~nger end, J):8ai~'æ-

'let i hmJbrugsøjerned, dog 'ned ji'orb-:Jl101d om UJbygning af de\;f;P:~~ ,
\.... I ' ~: t"~ t

Ejendommen v~!Wenlle 30mmerhus o;; BygniG2,er til vide·ni'3k3bf?ligl. pr,u~... ' '

Totalfcednin~ ~('111 Jo.::; cm:J~cd~e,?!:l.f D,:I1:n3.rl\:sN:o\turfr\'dni~gsfo'~~~iYJg til

Under 3,1:;811 om Fredning 8.: TlJatr'.Br.
..
"338 og 38b Agri By"o~ yogn

J

(5145) satte Fredningen'evnet sig jen 23/10 1945 L. Forbindel<se, med ~nke-
- ! ~ ,/

l'
fro Dah1!, der sc11l1ty~1~edei, at hOlJJr~8 f;'rn~vnte AreOll bleV' ;fredet~,( / {,

mod enhver. For(ll for Bsby~gelse og 1.l<eplantnif1s uden J~rsta,tning" pa:;.;.

Betingelse c,jf, at Med,.r.Nr. 338, l)g j8b Agri B;y og Sogn samtidig b18V

fredede.

S:.:lmmeDag afgav Fru Godse jer K. Carl samme' Ti1s&Hm' fo,r S[ila
'U~ ~l ..J __ o )~.\":f",__~_

vidt 3ngaar ~atr.Nr. 2a og 2z S:r8ndkjær By, Ag;i \Sog~. ~~;~~~~~r
t t~ j i:

til Miltr. Nr .. 2a gjald t rrils.:J,2ne t d0g kun for Area iet fra' Sl~~~t!iens
r ) '\ 1 l ' l'

\ \ .~ ~~~Fod og inQ~~ i Landet.
, I "

N,:evnet hAr herefter bel1sl11,llet den s:Bleqes re j,ste Sa.g4~nd1:lr, ,

Jou'rn~,l-Nummer 7/45 0&: er komme\ til det Resultat, '~t en ~a~iopeJ:~
\ .

~redning b~r være mere omfattenle, iQet d2n bør omfatte Are~le~t!i
.".. ~ • ,,"/.- 4 i J '

Syd fra~6g med' IIBa'; len" , siJ:31ed,;s at en Del af de sydlige A:reale~"
I' J ~ ~/;

af "Ha81en", der tilhører Gas ru ~jer Karl Kni, omfa,'t,tes af Frednin ~'en,il~~ ,
og sacledes at Frednin,gen imod ~ord )m~8tter Arebler til og me&

ne~ Fod imod øst •.,
'.

.3jendommene ve~ Femmoller. End.;::Lig bør FredIlirlgen ~un gaa til SICTtenter-

,
rammede med en rød J,inie, er re ~!let fra 'Syd. fø,lgend'e'.

r) Den nordliGste Del skr,:lVer-at lled gult '=if ~,:,jtr.Nr.' 2a Boge'f,ls By,'

Vistoft ::)06n, tilhørerJde G:JardejGr Karl Kni ifølge 3køde, lyst
l,)

3/1 1935, df Are21 142.300 ~-, se vedhæftede Kort. 1f dette
I
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Areal er 47.000 m2 ved Kendelf8 at 10.Maj 19'}, jtr. Overfrednings-

nævnets Kendelse at 15.Maj 19~4, lyst 14.Junl 19,4, underkastet en

Fredning, hvorefter den paa MEtr. 28 v~ende Bevoksning ef Enebær

og fritstaaende Bøge ikke maa fjernes helt eller delvis -uden

efter Udvisning af Hedeselskal:1ets lokale Skovrider. 'l Erstatning

blev der udredt 200 Kr.

PaB Matr.Nr. ~4 Agrl Fly og Sogn findes en'Fredskov, der staar i For-

rlnoelse med et yderligere Arusl, saa_ledes at der forefindes en samlet

privat Fredskov paa over 20 hil, jfr. § 25, Stk. 2 i Lov Nr. 140 af

7/5 1937, jf~. Erklæring fr-a :3kovrider Thyssen. Af det Areal, der

tænkes fredet, ligger 139.180 m2 indenfor '00 m Grænsen og }.120 mF
udenfor, se vedhæftede Kort.

D~n østlige Del af Matr.Nr. 3h Agrl f5y og Sogn skraveret med

rødt paa ve~hæftede Kort, tllhørenrl8 Enkefru Ellen Hammerieh og

Direkt Øl" Kier ifølge Skøde, 1;7st 26/3 1932, af Areal 231·920 ~.

Af dette Areal er den vestl1~lI Halvdel, ca. 115.960 rrf? ved DeklarAtion,

lyst 25.Maj 1920, Fr~~skov, j;~r. under I, og den anden ikke replantede

~alvdel, ea 115.960 m2 ligger mindre end ;Oo.m øst og syd for nævnte

Fredskov.

Ved Dekler-etton af 20 ~Fehruar 1946 og b.Msrts 1946 har ,Ejerne

erklæret, at de ved første le .Il1ghed vil søge Fredskovforpl1gtelsen

ophævet med Hensyn til den De:., der· 1.1~~:~alt er beplantet"sae

at Arealet ken henligge i sin natvrl1ge Tl1stflnd, og de er gAaet

ind pas at f~ede og bevare Oml'as.det i sin nuværende Tilstand

med den p/ila Area1et værende Bf,voksnlng af spredte Grupper af Løv-

træer og Enebær, for saa vidt angaar Delslugten kaldet "Haslen" i

sin nuv~ende Tilstand, saeleces at den ingensinde maa bebygges

eller beplantes. Paa AreAlet 11'8aejheller foretages Grus- eller

Ralgravning e[ler anden 11gne~de Udnyttelse eller Indvinding.

Der mae ikke vari~t eller midlertidiBt en~ringes Telefon~ eller

Telegrafmester, Vogne, s~ure, Udsigtstearn eller P18nkev~ker

e~ler nogen enden Genstand, der ven sin Form, Farve eller- Udseende

skæmmer det fredede Qmraede.

Alt uden Erstatning.
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III) Matr.Nr. ,3a og ,8b Agri By og 3 strendkjær By, a l.le af Agri

Sogn, skrev.eret med Br~t pa~ vedhæfted.e Kort, tilhørende fhv.

sogneraadsforma nd M.J ørgensex\ og Gaarde jer J .Nicola j sen ifØlge

Skøder, lyst 25/, 1918 paa 3;;a og 38b Agri og lyst 4/10 1939 pas

} strandkj~, af Areal ee. 2:L6.04om2•

Af dette Areal Hager ea. 42 .SE() m2 ud~nfor den med gI' Øh Farve

pas Kortet viste Linie, der '31' tegnet i en Afstan~ a~ 300 m fra

Fredskoven paa Matr .NI'. 34 A,~ri By og sogn, og 173 .440 ~ inden-

for ,00 m Græn~en.

lV) En Del af Metr.Nr. 2a og hel! Matr.Nr. 2z Stran~kjær.~y, Agri

Sogn, skraveret med orans,ebrunt paa. vedhæftede Kort, tilhøren-

4It de Fru Johanne Kirstine Carl ifølge Skøde, lyst 16/1 1942, af

i
I

I

~

Areal 884.940 m2• Heraf er Matr.Nr. 2z, af Areal 459~300 m2, Fred-

skov ifølge Deklarationer, lyst 3/1 og 18/11 1942.

Fru Gerl er som foran nævnt villig·til at frede Arealet mod enhver

Form for Bebyggelse og Beplantning uden Erstatning pas Betingel-

se af, at Matr.Nr. 33a og 38b·Agri·By og., Strandkjær'By, alle

af Agri sogn, fred~s p99 tilsvarende Maade.

V a) Matr.Nr. 18, Ib, le, Id, 2d Strandkj~ By, Agri Sogn; og Metr.

Nr. ,b, 4a Fammøller By, AgI'i Sogn, tilhørende Fru Ellen Dahl

ifølge Skøder, lyst 16/12,19-=4, 1/12 1925 og 27/5 1930, af Areal

1.204.380 m2

paa Ejendommen er der 8.August 1928 lyst Fredskovdeklaration

ang. 141.000 m2, og der er 1,1dligere l6.December.1924 lyst Deklara-

tion om Forbud mod Udstykning og Bebyggelse. Den 25·Februar 1941,

lyst ,l.Juli 1942, har Fru :~hl paa eget Initiativ paalagt

Ejendommen en servitut, hVOl'omhenvises til Regvndelsen af Ken-

d ('leen. Fru Dahl er villig t.il at frede Arealerne med Forbehold

af de alt lyste Deklarationer og paa Vi1kaar som i Nr. IV.

V b) Matr.Nr~ 11' strandkjær By, 19ri sogn, tilhørende Naturhistorisk

Muse\Dtl i Aarhus ifØlge Skød:e, lyst 24/7.1946 •.

påa Naturhistorisk Museums Vegne her. Dr. Tamdrup, Aarhus, er,

klæret sig enig i Fredning ,uden Erstatning og paa samme Vi[-

kaar som ovenfor under V a.
I

VI) En Del af Matr.Nr. 2a Femmialer By, Agri sogn, skraveret med

gult pea vedhæftede Kort, tilhørende Direktør svend Marcussen

ifølge Skøde, lyst 18/11 1:)44, ef Areal 97.500 m2•
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Direkt~ Marcussen har samtykket i Fredning af Matr.Nr. 2a, for

saa vidt angaar det sydlige paa Kortet med gult, skraverede AreRl,

dog at han forbeholder sig fortsat at anvende det som hidtil paa

almindelig landhrugsmæssig Vis. Ved Fredning forstaar hAn. et det

fredes mod Bebyggelse og hePl,antning. sp~vel stedsevarende som

midlertidigt. Han er enig i, at der ikke ,paa Ar~ele.t_ ~nbringes
- .'

uclsigtstaarne, Iskagehodel' elle,r lign.ende Indretn,inge.r., Dog

forbeh~lder han sig i det nordligste Hjørn~ ,at a~~ringe en Læ-

skærm af Raft eller andet Natllrmateriale til Læ for en Ræn"e-

og UdsI gtspleds.

Dette Areal andrager ca. 45.000 2m •
, ,

Med Hensyn til det pea KOl'tet angivne. DirektØl' Marcussen t!l-

høt'ende. med gult skr'aver1lde, nordl1~e Area~ ~f Matr.Nr. 2a, af

omtrentlig samme stØl'relsfl som det sYd,lige. er net Direktøt' Mar-

cussens Tanke at replante det, da det er uegnet til at drives
" ,

under Landbruget, men med dette Forbehold er han enig i FrednIng
I

som lige angivet med Hens,m til den sydlige Del a f Matr .Nr. 2a •
. i I l ... J

For begge Arealers Vedkomnende s,ælder Tilbudet kun paa det Vilkaar,

at Matr .Nr. ,3a og ,~bAg:~i By og Sogn og 2f og 3a FemmØller By.

Agr! Sogn, jfr. under VII og VIII, for sae vidt ~ngaar de paa

Kortet, med henholdsvis gI' ~t og rødt skraverede Arealer. fredes
"

paa tilsvarende Vis.

For Fredningen kræves inglln Erstatning. og det uanset om det

~l1ver n~dvendig\ at yde Erstatninger til Matr.Nr. 2f og 38

Femmøller By og .?3a og 381>Agri By, alle af Agri sogn.
, ,

VII) En Del af Matr.Nr. 2f Fe~lØller By. Agri Sogn, skraveret med

grønt paa vedhæftede Kort, tilhørende Hotelejer A.L.Hansen, af

Areal 33 .660 rr?-.

Hotelejer Hansen har samt;rkket 1 Fredning af forannævnte Are~ 1
I

I
iel
I

af 2f mod Bebyge,else og BUPlantning med Skov saavel stedsevarende
, , I

som midlertidigt, og han ur saaledes enig i. at der ikke paa Are-
•• • : l

alet anbringes Udsigtstaal'n. Iskegeboder, Skure, Huse og Vogne
• , • • .: I

til Beboelse eller lignende Indretninger.
~ I •

Han forlanger higen Erstatning for denne Fredning. men Tilbudet

er betinget af. at Matr.NI'. 3a og 28 FemmØller By. Agri Sogn.

undergives tilsvarende FrE,dning. dog ha'r h'an intet imod, at den



· .
nordlige .Del a f Matr .Nr. -2a og eyentuelt hele Matr .Nr. 3a 't'eplan-

teø med Sko~.,

VIII) M~tr.Nr. 38 Femmøller By, Ag::-.i Sogn, og le, lf Lyngshækgaerd

Hovedgserd, Dreahy Sogn, tllh~ende Gaardejer og Mølleejer K.

Sofus sørensen, ifØlge Skøde, lyst 10/8 1943, af Areal 287.020~

Hers f ligger ea. 178.090 m2 i'ldenfor den paa Kortet' viste' grønne
l

Linie,_ der er tegnet i en Afs Land a f 300 m fra den .samme'nhlll1gende

Skovstrækning paa Matr.Nr.",la og 1m med flet\e Lyngshækgasl"d

Hov~dgeard, Dreaby .sogn, hvil~en Skov ifØl~e Erklæring af 3/9 1946.-

tra Skovrider Tnysa.en har et 'real paa ,536.000 ';'., 'jtr. §: 25;

Stk. 2 i I,ov Nr. 140 a f, 715 1137.

108.930 ,;. af Area let ligger mere end 300 m tra ISkovgrænsen.

Som det allørede fremgiar ~f det- foran'staaenae:, er det Na-

turfredningsnævnets Opfatte'lse, at S8'gen' er veleghet til et fremmes pea

orund af Ar.ealernes enestaeende Skenhed og 'Særeganhed, hv~rfor nen

peatlll1kte Fredning er af.v~entlig fietydning for Almenheden, jtr. Ne-

iurfredningslov.en e~ 1/5 1937 § l, Stk. l, jfr. Tlrlægslovene ef

1314 1938 og 25/6 1940.
Der er nedlagt følgendB Erstatningspaastande~

1. Gaardejer Karl Kni har, som Ejer ~f Matr.N~: 2a Bogens~ Vi~tbft Sogn,

paas·taeet sig. ti,lkendt' en' El'sta tnlng paa 17-.400 Kr.- for det " "

Tab, han vil lide, ved at han, saafremt Fredningen gennemføres,

ikke,vil kunne udstykke og eælge'Grunoe ti'1 Somme·rh'usbebygge·l~e'.

Han opg~ve~'l:pe'le Ares-let t:il 100'.100 n? If' 2:1:' øroe·pr'". m2'. 21.000'

Kr., hvora~ han fradraBer 3.600 Kr., der er-V~dien af'Jorden ~

fredet, Stand.

Det Arsal"der, tænkes fredet, er som nævnt under I, d' 'tåndinspektør
, .

I.P .RørholJ)'l opgjort til 142 .300' m2, hvoraf 139'.180' ir?- ligger' mindre

end 300 m fr, Fredskoven.paa Matr.Nr. '34 Agri By Og' Sogn, 'hvilken

Skov,ifølge.Erk1ær1ng'af 3/9 19~6 fra 'Skøvrider A;'Thyssen e~ paå

3l9.000dn2·. tilplantet Areal, 'S8 .under 16 Det 're8te~ende Areal af

Matr.Nr. 2~ Bogens'BY, Vhtoft Sogn, 3120 m2,-kari:f'r'tt bebygges."
, r·' l f ,J . ~

Det skal hertil bemærkes, et den ef D~lslugten "Healen" foretagne
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, ' ~ ",

vok:'3ende :!~n;3b,zrbu3ke,1 !U.3n il;C~~e± '!l-J::; e len"

:it 'lef ved Ken~dsen ~~~~~4' bJ C'1
,,',.

ylet en ~rstatning pq& ?OO Kr.

,"-" 4.440 Kr., som N:ovlJet, :3(1 n 't'v 'rd'1de 1\:3n-

- ejer Martin Jørgensen og Gaard3je'r J.Nicolajsen.
Der kræves derhos Etstatning f,>r 155.550 Alen2 'I!

2· 6 ~ 20,50 Kr. pr. Alen eller 1.~8),~ m å 1.21 Kr.
2pr. m , beregnet i Alen å 0.50 Kr •

.e11e~ i m2 å 1.27 Kr. = 77.S34,lO Kr.

f'
,\

11.115 Kr.

Herved skal bemærkes, at der ved Erstatnfngs~
paastanden paa dette Punkt ikk3 er taget

'fornødent Hensyn til 300 m Græasen se oven-
/-'\ for unoer III.

, '

.Under Hensyntagen til 300 m G~ensen fra 'Skov,
. 2 2kræves der for 86.940 m eller 218.500 Alen

å lo Øre pr. Alen2 en Erstatni1g paa
men heller ikke her er der taget fornødent
Hensvn til , ~OO m~Gtænsen; jfr.:ovenforvunder

21.850 Kr.
III.

124.066 Kr.
I ,Erstatningsnaastanden'!fradra'@es 'l'o'~2'OO<lKra.:' ~ S ~ \
under Hensyn til, at Arealerne ,fortsat vil have
landbrugs~s~ig'Værdi

3. Gaardejer K. Sofus Sørensen har nedlagt en

~,j.

l. 1:0'.2'00 'Kr'. !

·~113.866 Kr. ;~
samle-t-Erstatnlngspa~l

(ii

stand paa 32.000 Kr. og vil unler Forudsætning af, at dette ak~ ,
, t

cepteres, gaa ind paa vederlag,:sfriFredning af 36 Td. Land af A'j)~-
, f"alet. Det er Nævnets Opfattels3, at det følg~r af,Naturfredningaloven,

~ J .",,~ 'l

at der maa gives Erstatning og:saa for Fredning af dec;,Arealer,'d;~'~,
som her ligger indenfor en Afstand af 300 m fra private Skov~ ~~a

... ~ ~,~

over 20 ha, idet man ikke kan '::>ortsefra, at der kun~e opnaas
Dispensation i Henhold til Lov'ms §, 25 Stk. 2 til Bebyg~else af
disse Arealer. Paa den anden Side finder Naturfredningsnævnet, at
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Erstatningen for disse Omraadel' maa sættes betydeligt lavere end
for de Omraader, hvor der ikke skal ansøges om Dispensation.
Arealerne maa antages at være Eftertragtede til Sommerhusbebyggelse.
hvad de allerede foretagne Uds1ykninger og Bebyggelser viser.
Herefter finder Nævnet, at der for saa vidt angaar de Arealer,
der ligger indenfor 300 m Græneen, bør ydes en Erstatning efter
en Pris af 10 Øre pr. m2, og fClr saa vidt angaar de Arealer, der
ligger udenfor 300 m Grænsen en Erstatning paa 50 Øre pr. m2•
Til Støtte herfor skal paapegee, at Ejerne ved at faa Erstatningerne
udbetalt samlet under eet opnaE~r en stor Forskel, idet de uden
Fredningens Gennemførelse, selY over en lang Aarrække skulde ud-
stykke og bære de dermed forbundne Omkostninger.
Herefter vil der være at udrede følgende Erstatninger:

I. til Gaardejer Karl Kni
a. 3.'120 m2 ~denfor 300 m Græm en å. 50 Øre
b. 139.180 m2 indenfor 300 m Gl~nsen li 10 Øre

1. 560 Kr.

III. til Gaardejer M. Jørgensen 0e: Gaardejer J.
Nicolajsen
a. 42.560 m2 udenfor 300 m G]'ænsen li 50 Øre
b. 173.840 m2 indenfor 300 m Grænsen li 10 Øre

13.918 Kr.
15.478 Kr.

21.280 Kr.

17. '384Kr. -
38.664 Kr.

Herefter vil den i Kendelsenei Begyndelse ved
Kend~lse at 26/10 1945 nævnte Erstatning paa
4.740 Kr. ikke være at udrede'. , .

VIII. til 'Gaardej'erK. Sofus Sørem en
a. 108.930 m2 udenfor 300 m Crænsen li 50 Øre
b. 178.090 m2 indenfor 300 m Grænsen li 10 Øre

54.465 Kr.
17.809 Kr.
72.274 Kr.

Da imidlertid store Dele af Prealet er uegnet til
Bebyggelse, da det drejer sie: om Skraaninger,
nedsættes dette Beløb skønslIl3:ssigttil 2/5 28.909.60 Kr.
Idet disse Erstatninger udreces, fredes de nævnte Arealer saale-
des:
Samtlige under I-VIII nævnte Arealer skal henligge i deres naturlige
Tilstand, med mindre andet s8lrligt bestemmes. Fredningen
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strækker eig imod øet til Foden af Skrænterne og afgrænees lige-
ledes mod Vest af den paa vedhæftede Kort angivne r~e Linie.

r l42.300 m2 af Matr.Nr. 2a begene By, Vistoft Sogn som afgrænset
paa Kortet.
Arealet fredes mod enhver Ferm· for beplantning og Rehyggelse og
maa alene r~nyttee med Respekt af Overfredningenævnets Kendelse af
15/5 1934, lyst 14/6 1934, rvorefter d~n paa Matr.Nr. 2a .v~ende
~evoksning af Enebær og.fritetaaende ~øge ikke mea fjernes helt
eller delvis uden efter UdvisninB ef Hedeselskahets lokale Skovrider.
Ved denne Kendelse restemmee yderligere for hele Arealet: Arealet
maa ingensinde beplantee elJer bebygges. paa Arealet maa ejheller
foreteBes Grus- el1~r Ralgravning e;lleranden lignende Udnyttelse
eller Indvinding. Der maa i1ke varigt eller midlertidigt anrringes
Telefon- eller TeleBrafmastEr, Vogne, Skure, Udsigtstaarne, Planke-
værker eller nogen anden Genstand, der ved sin Form, Farve eller
Udseende skæmmer det frededE Omraade. I Tv~vlstilfælde afgør Fred-
ningsnævnet et eventuelt re~st Spør~smaal herom. Hvor Qer alt maette
være inddraget Jord til lanc'brugsmæssig Drift, kan saadan Drift
fortsættes.
231.920 m2 af Metr .Nr. 34 Ae.riBy og Sogn, som afgr'ænset paa ved-
hæftede Kort.
For saa Vi~t angaar den vestlige Del af Arealet, ea. 115.960 m2•
der er undergivet Fredskovfc,rpl1gtelse ved Deklaration af 25/5 1920.
respekteres denne Deklaratic,n, men skulde Deklaration blive OP-

hlllVet,og Arealet ,afdrevet for Skov, skal for dette At'eal saavsl
som straks med Hensyn til den østlige Del af Arealet, ligeledes
ca. 115.960m2. gælde følgende:

l
e\

I
!
(

I
\

j
!

I
krealet mea in~en6inde beplantes eller bebygges. Paa Arealet maa

ej~eller foretages Grus- eller Raleravning eller end~n Aignende
Udnyttelse eller Indvinding. Der mas. ikke varigt eller midlertidigt
enbringe~ Telefon- eller Telegrafmaster. Vogne, Skure, Udsigtstaarne
Plankeværker eller n08en anden Genstand. der ved sin Fo.rm. Farve
eller Udseende skæmmer det fredede Omraede. I '~~~lstllfælde
afgør Fredningsnævnet et eventuelt rejst Spørgsmaal herom. Pvor der
alt meatte være inddraBet Jord til landrrugsmæssig Drift, kan saa-
dan Drift fortsættes.

el
\
I

I
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IIi) Matr.Nr •. ~3a og ~8b Agri By og Sogn samt Metr ..Nr. 3 strandkjær

By, Agri Sogn. af Area1216.o!4.o m2•

Arealerne maa ingensinde beplantes eller bebygges. Paa Arealerne

.maa ejh811er iforetages Grus- eller_·Ralgl"avning_e1.le,r.~nden lig-

nende Udnyttelse eller I~dv1nding. ·Der ~aa ikke, varigt eller mid-

le~tidlgt.anbrinBes Teleton- eller Tele8rafmaqt~r. Vogne. Skure.

T,Jqsi gtstaa.rne • Pla.nke.værker elLer nogen '~QQen .Gen.st~nd. (ler ven

siQ:Form. Farve eller.Udseende skæmmer det.fred~de omra8d~. I

Tvivlst~lfælde -afgør Fredni ne,snævnet et eventuelt rej~t SP-ørgs- ... '.
I

maal herom. Fvor der alt m6stte·vær,e it:ldrlraBe~ Jord til lE!nd-

brugsmæssig(Drift. ,kan saadar Drift fortsættes.
• l , ,

IV) 884.940 rr?-. 'bestaaende ef heJ e Matr;Nr. ~~ ·og ,en Del ef Metr.

Nr. 2a Strandkjle' By. Agri S(lgn. 1 ~ • • f ! - t

Med Hensynotll den Del ef Mfltr.Nr. 2z. af Areal.459;300 rr?-. der

ifølge·Deklarationer. lyst ~/1 og 18/11 1942~ er und~giv~t

Fredskovforpligtelse • r-espek1.eres disse Dekla rationer. men skulde

Deklarationerne blive ophæve 1. oB Areale~(af0r~'Vet fo~ Skov. skel

for. dette Areal samt streks for den øvrige Del af Arealet gælde

. følgende:

Arealerne msa inBens1nde bep:.anteQ ell~ r ·bebygges • f ~ae !·r.ealerne "--j

maa ejheller foretages G~us~ eller, Ralgravning ~ller 8nd~~ lignende

Udnyttelse eller_ Indv·lnUnB. Der·maa ikke verigt eller mid-

lertidigt. anbringes Telefon, eller, Telegrfilfm8s~er ... vogne. Skure .•

UdsigtsUarne. Plankeværker olIer npgen en.;1en Geostand .• dElr ved
... .1.

sin ponn. Ffilr've,eller Udeeenf!e skænl\1er,detlfr~dede omr88l'1e. I

Tvivlstilfælde afgør Fred nings rølVn~t et event~elt re jet Spørgs-

meel herom. l-Jvor ,der alt msa'>te være 1I;ld~.a,get,Jord t.n U.ndbrugs-

mæssig Drift. kan s~aden Drirt_fortsætt~~.

V a) Matr.Nr. ile., lb. le. Id og 211 st-rElBdkjær ~y. Agri Sogn. 3b og 4a

Fenunø11el' By. Agr1 sogn.. I' .

Den de.n 8,Æ 1928· ly~te Fred8,{ovø~klarat1~n ~ng. 1~1.000 ri ef

ma,tr .Nr. 3b Femmøller,.og lq straatldær,. OB.Dekl~ ration. lyst

16/3:2" 1924 om Forbud mod Udstykning øg Bebygge Ise respekteres.

men skulde Deklaration af 8/E 1928 blive ~Phæwet ,og Arealet

afdreve~ for Skov. gælde~ ses vel for Freds~overele~ som str~ks

for de -øvrige Matr.Nr. fll1g8nde Bestemmelser;

f •
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AreAlerne ms8. ingensinde heplantes eller bebygges. ,Pas Arefllerne

maa ejheller foretaees Grus'· eller Ralgravning eller anden lig-

nende Udnyttelse eller Indv:.ndlng. Der maa ikke varigt eller

midlertidigt anbringes Tele.~on- eller Telegrafmaster. Vogne.•

Sku-re. Udsigtstaarne, Plankuværker eller nogen anden Genstand,

der ved sin Form. Farve elll~r Udseende sklQ'!U!!erdet fredede Omraa-

de. I Tvivlstilfælde afgør ~redningsnævnet et eventuelt· rejst

Spørgsmaal herom. Hvor der alt maatte være inddraget Jord til

landbrugsrnæssig Drift. kan saadan Drift fortsættes. Dette sker

dog med Respekt ef den Deklaration. der er tinglyst ,1/7 1942 om

en der nærmere angivet Fredning af de her ommeldte Arealer til-

lige med Matr.Nr. 2b. 2g Dg 2h Strandkj~ By. ~~ri sogn.

Matr.Nr. Ir strandkj~ By, Agri Sogn.

'Arealet mae ingensinde beplentee eller bebygges. paa Are~let maa

ejheller foretages Grus- eller Ra19ra vning eller anden lignende

Udnyttelse eller Indvindin@. Der maa ikke· werigt eller midler-

tidigt anbrl nges Telefon- e Iler Telegrafma stel'. Vogne,. Skure,

Udsigtstaarne, Plankeværket eller nogen anden Genstand, der ved

sin Form. Farve eller UdseEnde skæmmer det fredede Ornraade. I

VI)

TviVlstilfælde afgør Fredningsnævnet et eventuelt rejst Spør-gs-

maal herom. Hvor der alt mEatte være inddra~et Jord til landbrugs-

mæsslg Drift. kan saaden Dl'lft fortsættes.

97.500 ~ af Matr.Nr. 28 Fmnmø'ller By, Agrl Sogn.

e. Den SYdlige Del af Area:let. es. 45.000 rrf fredes ssaledes:

Arealet maa lngensinfle beplantes eller: bebygges. Pl.'a Area let

maa ejheller foretagns Grus- eller Ralgravnine; eller anden

lignende Udnyttelse ItU.er Indvinding. Der maa ikke varigt

eller midlertidigt anhringes Telefon- eller Telegra fmastel'.

Vogne, skure. UdSigt,~taarne. Plankeværker eller nogen anden

Genstand. der ved Si11 Form, F'&rve eller Udseende skænmer (let

fredede Omraade. I Tl1vlstilfælde afgør Fredningsnævnet et

eventue lt rej st Spørl~smaal herom. Hvor- der alt rilaatte være

inddraget Jord til 1,3ndbrugsmæssig Drift, kan sa8dan Drift

fortsættes.

Det tillades dog Ejeren i det nordligste Hjørne af dette

Areal at anbringe en Læskær'm af Raft eller andet Naturmaterle_
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{- ,':1e. til læ.fo!" ,en, Beenke- og, Uds1gt8Plsd~ ..· , ' r.! 1,,1' I

b. M~d Hensyn t1.1 det not'olige Areal a1'·,omt!"ent samme ,størrelse

,[ som det"lsvd'llge gæl'den sl'lmme.Bestemmelse,.s·om-.,foren', under. a, dog at

der Ikke er Tale om en Læskærm, Bænke- og UdsIgts~18ds~ og

det· tIllads1s, a't Arealet, 's'on begært 8 f, Ejeren, beiplf:ih- l) :

tesl; da de1. er uegnet til lsndbrugsmæs'slg DrH"t.) , f '

VII) }}.660 rrf!. ,8'1' Matr.Nr. 21', Femmølrer By; A'grI Sogn, Are'slet inss

Ingenfs1Inde b~plsnte-s eller beby'g'~s. pss 'Arealet mss 's'jh'e'ller

1'oret~lges Grus- elrer RS'lgrsv'nIn'g e'l1'er 'a'nde'ri lfgn'end'e Udnyttelse ;'

e'ller I'n'dvIndi'ng." Der' m'es IJ.:lCe'v'sr1gt 'e'lle'r m'idl'ertldlgt an-

bringes 'Tele fon": eller Te'le'e)'s fins s'te~,' Vogne, Skure, Uds igtstaarne,

tPl~nke'værker ~l'ler nagen anden Genstand, lie'r, '\fe'd sin 'Pornt,' Farve el-'"

l'er 'Udseende 'skæmmer øet: fredede, Omraed•. I TvI vlstnt!lBlde afgør Fred-

ningsnrevne.t et eventu'elt' rejst S>PØt'gsma'a;lherom.' Hvor der alt msat-

te være indd'ra'get Jord t'U hndbrugsmæssig "Dl'tf t " 'kan sS'sd'sn

Vr-l'ft 't"ortsættes. ' .

'Matr.Nr. 3a ,Femmøller By, Agri' Sogn 'Dg 'le 'og Ir LyngsbailkgaardVIII)
I 'HovedBs1srd; 'Drsaby 'sogn';'

, Arealerne maa ingensinde bephntes eller bebygges. Pea Area lerne

ine:s ejl1ellElr foretages Grus:" eller RSlkrevrhng 'eJ ler en'den l1gnendl'!

Udnyttelse eller Indvinding. Der mss ikke varigt eller mfdler-
• .. ; 'l. I M ( i I ' ,. ~ w I.

'tidigt anbringea Telefon- eller Telegrafma st'e,r, Vogne, Skure, Ud- \ '_-..
...

sigtstsar.ne, Plankeværker 'eller nogen snden -Genstand, der ved sin

Form, Farve 'eller Udseende skammer det freded~ Om~a~de•. i 'Tvivls-

tilfælde aiget' Frenningsnævret et' eventu~lt rejst spørgs~aa'l

'het~om. 'Hvor der alt maat-tetlvære inddraget' j~rd tii landb~~S-

mæssig Drift. kan saedan Drift fortsættes.
, t '

paataleret med He'nsyn til foranstasende servitutter har
r· (',- , 1 ; "" I ( l ,. l

F~edningsnæNnet fbr Randers Amtsrsadskreds •
. l

T h 1 b e s t e m m e' s:
"I l - r t f . I • l t· .

Fredningsomraadet er so~ angivet pAS vedhæftede Kort.
.. l I" i I. r s .
samtlige ,under I-VIII nævnte Arealer ska l henligge i

(jer'es n8 turl'ige' Til'stend ~ ;.

Arealerne mss Ingensinde 'beplantes eller bebygges. Paa

Arealerne maa 'ejheller t'oretage's Grus- 'eller Ralgravning eller anden
.

lignende Udnyttelse eller Indvinding. Der maa ikke varigt eller
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midlertidigt anbringes Te:.efpn- eller Telegrefme stel". Vogne. skure.

Udsigtstaarne. Plankeværkur eller nogen anden Genstend.' der

ved sin Form. Farve eller Udseende sk~er det fredede omrssde. I

Tvi vlstilfælde afgør, Frednings nævnet et eventuelt re jst Spørgs-

ma8l herom. Hvor der alt l1aatte være inddrsget, Jord t1.l lend-

brugsmæasig Drift. ken selldan Drift fortsætte,s.

Angssende de enltel te Arealer bemær-kes følgende,

Me,tr.Nr. 28 80gon8' By. Vist.oft. sogn. t1ilhørende

Gserdejer Karl Kni •.

Heraf fredes et Areal p~s .142.,00 rr?:. hvoraf 139.180 rrf
ligger indenfor 300 m fra Skov pea over 20 ha 'p.se Matr.Nr. 34 Agri

By og Sogn. medens 3.120 1112 ligger mere end 300 m fra samme.

j1'r. Afgr~sningen pes Kortet. Fredningen sker med Respekt af

Overfredningsnævnets Kend31se ef 15/5 1934A lyst 14/6 1934. hvor-

efter Qen pae Matr.Nr. 28 vær'ende Bevoksning ef Ene~~ og frit-

stesende Bøge ikke mae rj,~rnes qe1t eller delvis, uden efter Ud-

visning af Hedesleskebets lokale Skovrider.

I Erstatning tillægges der Ejet:en. Gesrdejer Ker1 Kni

a. ,for 3.'120 re?- udenfor 3')0 m Grænsen ff 50 Øre 1.560 Kr.

b. fol" 139.180 re?- indenfo~ 300 rn Gr,ænQen d 10 Øre 13.218 Kr~

15.478 Kr.

Matr.Nr. 34Agri By og Sogn, tilhørende Fru E. Hsmme-

rich og Direktør Vilh. Ki,~r.

Heraf fredes et Areal paa 231.900 mf. For S8e vidt en-

ga8r den vestlige Del ef Arealet. cs. 115.960 nf. der er und8rgivet

Fredskovforpl1gtelse ,ved ;)eklerat!on ef 25/5 1920. respekteres

denne Deklaration. men sk'llde Deklarationen blive ophævet, og

Arealet afdrevet for Skov, skel for dette Areal saBve1 som streks

med Hensyn til den Ø8tl1g.~ Del af Arealet. ligeledes ca.

115.960 nf, gælde de almil1del1ge Bestemmeleer for Fredningen. se

Indledningen til Konklusil)Oen.

Eje~ne har fra~lldet Krav pea Erstatning.

Metr. Nr. 33a og ~8b Agrl By og Sogn og 3 strandkjer Ry,

Agr1 Sogn. tilhørende l1eel'dejer Martin,Jørgensen og Geer~jer

J. Nicolaj ~en •
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Hele Arealet. 21(,.400r.m2• fredes i Overensstemmelse

med de almindelige Bestemmelser for Freonin@9n. se Indledningen

til Konklusionen.

I Ers tBtning ud%'edes der:

a. for 42 .560 nf! udenfor 3CO m Grenaen ti 50 Øre

b. for 173.840 nit indenfor 300 m Greensen II 10 Øre

21.280 Kr.

17.384 Kr.

38.664 Kr •

. Matr.Nr. 2 z og en Del øf Ma·tr.Nr. 2ø strandkjær By.

Agri sogn. tllh~ende Fru Hss carl •.

. Hele Matr.Nr. 2z og en Del af 28 strendkjeer By. Agri sogn.

telt 884.940 rr?- fredes i Overensstemmelse med Frerlningens almin~.-;}

delige Bestemmelser. jfr. Indledningen til Konklusionen. dog me4.~;~<1
Respekt ef Deklarationerne, lyst 3/1 og 18/11 1942 om Fredskov- r><; i
forpligtelse. Men skulde d'lsse Deklarationer blive ophævet. og :',"1
Arealet afdrevet for Skov. skal ogsa8 for dette Areøl gælde de ,.~ t
førnævnte FredningsbestemJM lser.

Va)

Ejeren har frafaldet Krav pas Erstatning.

Matr.Nr. la. lb. le. Id og 2d strandkjær By. Agri Sogn.

o~b og 4ø Femmøller By. Agri Sogn. tilhtn'ende ·Fru E •. Dahl.

Arealet. 1.2 04.~80 n?-. fredes i Overensstemmelse med1)

de almindelige Bestemmelser for Fredningen. jfr. Indledningen

til Konklusionen. dog sae1edes at Deklarationen af 8/8 1928

1924 og ,1/7 1942 respekteres. Skulde Deklarationen ef 8/8

1928 blive ophævet og Aresilet a fdrevet for Skov. skel ogsaa for
I

dette Areal gælde de almiqde11ge Bestemmelser for Fredningen.

l jfr. Indledningen til Kon~lus1onen.
I
IEjeren har rraf~ldet Krav p~e Erstatningen.
I

Matr.Nr. Ir Str~ndkjær By, Agr1 sogn. tilhtn'ende

.Naturhistorisk Museum. Aa'hus.

,. Hele Arealet fr~ldes i Henhold til de 91mh.del" ge
I

Bestemmelser for Fredning~'n. j fr. Indledningen til Konklusionen.
I

E jeren ha r fraf~11det Kre v paa Erstatning.
I
I

Matr.Nr. 2a Fe~,tø11er By, Agri·Sogn. ti1h~ende Direk-

r'""';(
1. .l ..

'. .,
. "....

t~ S. Maroussen.
I

e. Den sydlige Del øf Areplet. oø. 45 .OOO·~., fredes i Hen-



l
I

I
I

e' l
l
\

I

-15-

hold til de almindelige Bestemmelser for Fredningen, jfr. Indled-
·ningsn til Konklusionen •.
Det tillades dog Ejeren i det nordligste Hjørne af dette Areal
at anbringe en Læskærm af Raft eller andet Naturmateriale til
Læ for en Bænke- og Udsi~tsplads.

b. Me~ Hensyn til det nordlige Aneal ef omtrentlig samme Størrelse
som det sydlige, sælder de almindelige Bestemmelser for Fred-

ninsen, jfr. Indledningen til Konklusionen.
Det tillades dog, at Arealet, Bom begært af Ejeren, heplantes.
da det er ue8net til landbrugsrnæssig Drift.

Ejeren 11ar frafa Idet Krav paa Erstatning.
Matr.Nr. 2f FemmØller By, Agrl sogn, tilhørende Hotelejer

Bestemmelser for Fredningen, jfr. Indledningen til Konklusionen.
Ejeren har frafaldet Krav pas Erstatning.
Matr.Nr. 3a FemmØl'er By, Agr~R~, Agri Sogn, tilhørende

Arealet, 287 ..020 m2, fredes i Henhold til de a1mindf>lige
Bestemmelser for Fredningen, jfr. Indledninien til Konklusionen.

a. for.
I Erstatning tlll!'f'€,gesder Ejeren:

108.930 m2 ude nfor 30C'm Græn sen Ef 50 Øre
178.090 m2 inda'lfor 3CO m Grænsen Ef 10 Øre

54.465 Kr.
17.A09 Kr.
72.274 Kr.

b. for

Da imidlertid store Dele af Arealet er uegnet.
til Bebyggelse, de det drejer' sig om Skraaninger,
nedsættes dette ·Be1øb skØhsma~sslgt til 2/5

Pasta leret med Heneyn til de foransteeende Bestemmelser
her Naturfredningsnævnet for Randers Amtsrssdskreds.

Da Sagens Gennemf~e1øe er af Betydning for hele Landet,
bestemmes det, at statskassen skal udrede 2/3 og Randers Amtsfond
1/3 af Erstatningerne."

Kendellen er fore !ae t Ove rfredningsnævnet i Med før af
Naturfredningslovens ~ 19. stk. 3, hvorhos den er indanvet af
Gaardejer KarL Kni, Bogens, som Ejer af Matr.Nr. 28 Bogens By, Vis-
toft Sogn, Gaerdejerne Martin Jørgensen, Vistoft, og J. Nicolajsen,



Fugl~Ø •.som·ejere at.matr.nr. 33a og ,Bb Agrl by og, sogn og 3 strand-
kær by, Agri sogn •.og gaardøjl3r Karl. Sof).l~S~enlieJl, FemmØl-ler.
som ejer at matr.nr. 3a Femmøller, Agri, sogn, og matr.nr. le og
lf Lyngsbæk hovedgasrd, Draabr sogn,.med paastand om for-·
højels'e at den t.Ukøndte .erstatning.

overfredningsnævnet har 1 dagene den ~5.- 17. august
1947 be sigtigetl de fredede arealer) og forhand1.e.t,med en repræsen-
tant for de ankende lodsejere. sagen har endvidere .v~et_behandlet
pas ovarfredni ngsneevnets møtler den 18. august og den',4.november
1947 samt den 15.januar og 7 .mej 1948. ' ,

Det er oplyst, at En større del at de tå ef de ankende
lodsejeres areal 'end i kende:.sen forudsat llgg~r indenfor en .:(.....

afstand af ;00 m fra skov og saaledes'ikka .kan be't?-YSges.ud~ fred-.>~·
"~...~~{~

ningsmyndighedernes tilladelie, hvorved.bem~kes. at overfred-

liggende oplysninger herefter s8aledes:

.Und.ersagens- beh~,ndling.har man besluttet yderl1-gere
'under fredningen at inddragu ejendommen matr.nr., 38J' og 38g af Agri

Iby og sogn samt af matr.nr. 361 smstds.- tidl. matr.nr. 38h-
den vestlige del mellem mat;~.nr• .,8g og VEljen, tilhørende ovennævnte
gaardejere Martin Jørgensen og ~. Nicolajsen. Ogsea disse
ejendomme ligger i~denfor en afstand Bf ,00 m fra skov. og over-
fre~ningsnævnet vilde i givet fald iÆke v~e sindet at meddele
t,illadelse til bebyggelse. ,

Med hensyn til fredningens indhold bemærkes, at over-
I

fredningsnævnet.har vedtag~t et ændre fredningsservltutten se~ledes,
at "der ttl denne føjes, at,den naturlige vegetation paa arealerne
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skal bevares, og at der ikke maa foretages udgrevningerA o,pfyld-
ninger .e1. lign. ændringer a r det natur.lige jordsmon. hvorhos
van-dlØb, søer, damme. moser, mergelgrave, kær og kilder skal be-
vares uændrede, saeledes at lngen foranstaltninger -til afvanding
eller sænkning af vandstende1 mae foretages uden fredningsnævnets
godkendelse.

Overfredningsnævnet har tillige vedta~et at tillægge
DenmarRs naturfredningsforening paetaleret med hensyn.til frednings-
sertvitutten.

Da det under forhandlingerne med de ankende grundejeres
repræsentant ikke lykkedes at tilvejebringe en mindelig ordning
ve ('lrØl"ende'erstatningerne, som efter overfredningsnævnets op-
fattelse var ansat for hØjt, har erstetningssPØt'gsmaalet i medfør

af naturfredningslovens § 20 været forelagt taksationskommissionen
vedrørende naturfredning paa det i Kendelsen anførte grundlag
suppleret med overfredningsnæwnets forsnførte ,heslutninger,
hvorved yderligere bemærkes, at der i kendelsens konklusion
under VIII, stk. l efter "Matr.Nr. 3a Femmøller By, Agri Sogn"
vil v~e tilføjet: " og le og lf Lyngsbæk HovedgBard, Drsaby

.sogn."
Under en den 20.ma'j 1948 afholdt forretning har taksa-

tionskommissionen pea det foran nævnte grundlag fastsat erstat-
ningerne ssaledes:
matr.nr. ~a Femm.øller by, Agri Sogn, og mat.r.nr. le og lf

'I

Lyngsbæk hovedgaard, Draaby 'sogn, ejer gaa rdejer Ka rI Sofus
gøre nsen .•.•..••..••....•••..•••.•.••.•.......•• Kr. 20.000,00

matr.nr. ~3a, ~8b, 38r, 38g og den vestlige
del af matr.n~. 36d mellem ~atr.nr •.38g og
vejen af agri. by og sogn samt matr.nr. 3

l '

af Strandkær b~. Agri sogn., ejer gaardejer'ne
I

Martin Jørgensen og J. Nicol,!ljsenkr. 11.000,00
udover det beløb paa 4.740 k,r., der i henhold
til tidligere kendelse af fr9dningsnævnet tilkom
ejeren for, at en pestænkt b~byggelae pas en solgt
parcel ikke maette finde sted, a ltaas en erstatning

,
ps8 18 lt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.. . . . . . . . . . . . .. ... Kr • 15.740,00
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,
gaardejer Karl Kni •••••••••••••••••.•.••.• :.!•• 1 •••• : •••• : •• :Kr .• 'i.> 8.000.00

, ~ "' - , . ··Da overfr'ednilf1gsnævllet ,i1Ø'Vrigt. Ken"t1·ltt'æd8' i· ,',rI

I det· 'i' kefndelsen ..anfør·te',,· 'vil .jsnne: være, at~ 'stadfæs.tej,med ~e rf det

forensteaende følgende ændringer ... , i

T h i' ,b ~ s t· e m n e s: • : ;'3 "'}' • 'f

.i r.;, r.l Den ef· fredriingsnævnetl "for Randers, Amtsr9adskreds

den 18. januar 1947,ef'8sgte, k3ndelse.vedrørende fredning,ef

"Heslen", og en del af Mols bj9rge stAdfæstee merLde ,af, qet...for-

anstaaende følgende ændringer •.' Fredningens omfeng fremgear af et

nærværende kendeIse 17edhæftet 'kort •. 12a. • .IP~. l I,,: .

-.' ',, 'l: e~st~tnlmg:udbetsles følgende~beleb;. ,i}

gsardejer Karl Sofus Sørensen ••••••••••• ,.~~r. 20.000-

.~ :'. ~ j . gssrdejerne [Mertin.:Jøt'gensen o~.' jJ, <Nicol$ jsan

. -,
l' . l

gsat!de.1er:Ksrl Knl •••••••• ~.' •• ~.·••••• I•• ·•• ;. lt 8.00Q

l I J :' 1 (o ".; -; 1.. _ ' • 'lfj" 'i' • •r. " 4 ;'l ',: . kr ·43 .740'

1 ~! r. .. '
t J

, I ... t '1 , ...., , l
"

:; •i . .l . . ,
.. l. {

" , '1 } '1 '1" J. < )_\ ..
I • ~'. - '..

. '~'.'

..•. ; •• , ' ••.•••.••.• ; , .•••. I', ..••• , '.. I .[ ~
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U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSE3PhOTOKOL,

Aar 1950, den 11. november, afsagde over'fredningsnævnet paa
~

grundlag af skriftl ig og mundtlig 'fotering følgend e
t i l l æ g s - k e n ti e l s e

tiloverfredningsnævnets kendelse af 28. oktober 1948 i sagen nr.
745/47 vedrørende fredning af "Haalen" og en del af Mols Bjerge.

Elektricitetsselskahet ARKE, Aarhus, har i Skrivelse af 7. februar
1950 til fredningsnævnet for nanders amt anholdt om tilladelse til at
fremføre ~n højspændingsledning f~i Basballe til Vistoft, idet lednin-
gen vil komme til at gaa over de vl,d overfredningsnævnets fornævnte
kendelse fredede arealer. Det anfø~es, at ledningen, foruden at være
en vigtig forsynings- og reserveleoining for Mols og Helgenæs, till,ige
skal anvendes til forsyuing af 2 t ransformatorstationer ved Strandkj:er
Of, Bogens. Paa overfredninesnævnet:l forespørgsel hal' selskabet oplyst,
at det baade af tekniske og økonomiske ~runde vil være uigennemførligt
at frcmtøre ledningen i jordkabel.

Fredningsnævnet for Randers ~mt har i et den 25. februar 1950 af-
holdt møde overfor overfredningsnæ:lffietanbefalet andragendet om etable-
ring af den ommeldte højSpændingS~edning, dog saaledcs at fremføringen
følger n:nrmere angivne llnier, deri er vist paa det til n33rværende til-

I

lægskendelse heftede kort nr. ha. 1102-1.
IDa overfredningsn'Evnet ikke ,finder at burde mods:ette sig, at den

paagældende ledning etableres i o~erenssternmelse med den af fredning8-
I
Inævnet foreslaaede linieføring, Vll den forn-:evntekendelse være at

ændre i overensstemmelse hermed. i



I

,

T h i b e s t e ro m 8 s :

Overfredningsnæ~~et9 kendelse af 2[·, oktober 1948 i sagen nr.
745/47 vedrørende fredning af "Haalen" Ol~ en del af MoJ.s Bjerge skal
ikke være til hinder for anlæg af en højspændingsledning over de fre-
dade arealer i overensstemmolse med den linieføring, der er angivet paa
det til nærværende tillægskendelse hef'tnde kort nr. ha. 102-],.".,.,-----

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~/overfrOdningDnæ~kretær
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Afgørelser - Reg. nr.: 00382.00
,

Dispensationer i perioden: 29-04-1974 - 29-06-1988



REG. NR. ,J~"z", jf/tk

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS !{ENDELSESPROTOKOL

År 1974, den 29. april, afsagde overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 745/47 om fredning af Haalen og en del af Mols bjer-
ge - overfredningsnævnets kendelse af 18. oktober 1948.

T: h i b e s t e m m e s :

Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hinier
for, at der på den direktoratet for statsskovbruget tilhører..ds
ejendom, matr.nr. 2~, Strandkær by, Agri sogn, opføres en nær-
mere beskrevet løsdriftstald på 56 x 20 m og 6 ro høj, placeret
godt 300 ro syd for Molslaboratoriets bygninger skjult i plan-
tage. Ved meddelelsen af n~~te tilladelse lægges det til grlUld,

• at der ikke disponeres i strid med den under udarbejdelse væren-
de plejeplan for Mols bjerge.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

1{l;:1c~ ,ti J. Fisker
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Sene/gode 12 • 8900 Randers
Tel./on 06·437000

Renders, den 2 9. j U n i l 9 8 8 •

HE/pk. F.S.8/88.

Hedeselskabet,

Skaføgårdvej 23,

8544 Mørke.

I en for fredningsnævnet indbragt sag har Hedeselskabet
anmodet om tilladelse til etablering af to læhegn på matr.nr. 6

f Basballe by, Agri. Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes

plantet et tre-rækket løvtræshegn efter Læplantnings modellen i

retning sydvest/sydøst, hver på ca. 250 meter. Placeringen frem-

går iøvrigt af et fremsendt kortbilag.

Ejendommen er omfattet af Mols 8jerge Nord (Overfrednings-

nævnets kendelse af 30. april 1984). I følge fredningens punkt 5

e
e
•

må der uden hensyn til fredningen plantes læhegn, hvis hegnet ude-

lukkende består af løvtræer eller buske. De ønskede læhegn er i

det væsentlige beliggende indenfor beskyttelseszonen omkring grav-

højene Jullinghøje (nr. 2317.1 s.b. 46 (2317.23) 2317.7, 2317.8,

2317.9 s.b. 53 (2317.24)).

Arhus Amtskommune, 8y- og Landskabskontoret, har erklæret,

at da der i det pågældende område omkring Jullinghøjene i forbin-

delse med Overfredningsnævnets afgørelse er truffet beslutning om,

at eksisterende beplantning omkring højene skal fjernes for at fri-

lægge disse, syntes det umiddelbart betænkeligt at acceptere læ-

plantningen som ansøgt, især da det ene læhegn vil forløbe mel-

lem og tæt på to fredede fortidsminder.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk



- 2 -

Kontor i Jylland, har afgivet en udtalelse i sagen, hvoraf det

blandt andet fremgår, at de to høje s.b. 46 og s.b. 53 først

ved gennemførsel af fredningen har fået status som~~egistreret

fr e de de g r av h ø j e me d b e sk yt te lse s zon e r . J;" ". ~.

Under henvisning til den store højkoncentTation, og det

storslåede landskab, er det Kulturhistorisk Kon"t'ars o-pfattelse,

at plantning af læhegn i alle høj zone r evt. med undt~~else af

s.b. 46 og s.b. 53 må afslås.

Under et møde på ejendommen, hvor der foretages en be-

sigtigelse af området, har ejeren nærmere redegjort for ønsket

om læplantning. Ejeren har især henvist til, at arealet er meget

højt liggende og jorden dårlig, hvorfor det er yderst nødvendig

at foretage læplantning.

Danmarks Naturfredningsforening har på samme møde udtalt

sig imod ansøgningen.

Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret, og Kultur-

historisk Kontor i Jylland, har henhold t sig til de tidligere af-

givne udtalelser.

I den anledning skal nævnet herved erklære, ~ under hen-

syn til at Overfredningsnævnet ved den gennemførte fredning af

Mols Bjerges Nordlige del bestemte, at træbevoksningen omkring

Jullinghøjene skulle fjernes, således at højene kunne frilægges,

samt under hensyn til, at de ønskede læhegn vil komme til at for-

løbe meget tæt forbi nogle af gravhøjene, og således skjule dis-

se høje, hvilket er i afgørende modstrid med de ovenfor anførte

intentioner i den gennemførte fredning, finder nævnet ikke at kun-

ne meddele tilladelse til plantning af læhegn indenfor beskyttel-

seszonen omkring gravhøjene i medfør af naturfredningslovens § 53.

Nævnet afslår derfor i dette omfang ansøgningen.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 ind- tt,
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
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F.S. 8/88 fortsat.

blandt pn~et ansøgeren og forskellige myndigheder.
','.Kl"a,gefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede •

. !f,lf,adelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen .

Er klaJc iv~rksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den op-

rethoJd~s Bf Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år.

~
H. Esdahl, fg.

KOP I~bs.endt-til:

~l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm .. " -2. Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270
Højbjerg.

3. Miljøministeriet, Skov-og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk Kontor
i Jylland, Søren Frichsvej 42 H, 8230 Abyhøj. (J.nr. 53-7010).

4. Ebeltoft kommune, Teknisk Forvaltning, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
r .. \ ':

5. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
'"I'e

6. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

7. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspektør
He..rdni-fil g -P e te r se n, Sk e 11 e ru p vej 2 A, 84 2 o K n e be l •

8. E~e*triker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.

9. ~iæl~~nsen, Bykrogen 25, Viderup, 8420 Knebel .
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