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Udskrift
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Aar 1939 den 8' Juni blev af Naturfredningsnævnet for Aarhus
Amtsraadskreds i Anledning af en fra Maarslet Sogneraad og,Beder-Mal-
ling 80gneraad indsendt Plan om Anlæg af en Vej lang.s KYsten fra Aarhus
Kommunes Jorder ved Moesgaard Strand til Norsminde Fjord afsagt aaa-
lydende

K e n d e l s e:
Medens Nævnet inte~ kan finde at erindre med Hensyn til Ud-

videlsen og den mindre Forlæggelse af den allerede værende Vej ovenfor
Skreaningen paa Strækningen næ næ st Strandhotellet "Klondyke", finder
man, at Anlæget af Vejen paa selve den lave S:trand længere Nord paa
vil gribe forstyrrende og til Dels ødelæggende ind i den uhindrede
Benytte Ise af Bade stranden paa denne Strækning. (Ligeled ES findes den
ved Aarhus Købstads ~rhvervelse af Arealerne ved Moeagaard Strand til-
sigtede og forudsatte Benyttelse af disse Arealer til Friluftsliv at
ville blive væsentlig indskrænket. hvis den nye Vej faar den tilsigte-
de Tilslutning til Vejen fra Åarhus.~

Under .hensyn til disse Betragtninger kan Nævnet ikke billige
Udførelsen af det projekterede Vejanlæg.



Thi eragte s:

Nævnet kan ikke godkende Gennemførelsen af det forelagte

Pro j ekt.

G. Spleth. Vi Ih • Lindby. Hagbart Hansen.

Ud skriften s Rigtighed bekræftes.
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Aer 1939 den 19.December afsagde Overfredningsnævnet
pea Grundlag ef mundtlle og skriftlig votering fØlgende

K e n d e 1 s e
1 Sagen Nr. 378/1939 vedrørende det nedenfor nævnte vejprojekt:

Efter at Msars1et Sogneraad og Beder-Malling Sognera~d
havde ladet udarbejde Planer for en ny Vej fra Moesgeørd Strend
Syd for Aarhus langs Kysten til Norsminde Fjord, blev disse Planer
i Medf~ af Naturfredningslovens § 9, lste Stk., forelagt for Fred-
ningsnævnet for Aarhus Amtsresdskreds.

Ved Kendelsen af 8.Juni 1939 nægtede Nævnet at godkende
projektet under s~llgt Hensyn til, at dette vilde gribe forstyrren-
de og delvis ødelæggende ind i den uhindrede Benyttelse af Badestren I

den p8S en længere strækning.
Denne Kendelse blev ved Skrivelse af 4.Juli 1939 ind-

anket for Overfredningsnævnet, som den 7.0ktober 1939 foretog Be-
sigtigelse af Vejlinien og afholdt AsstedsmØtle med de Interesse-
rede i Sommerrest8uranten "K10ndyke" nær ved Norsminde.

Ved dette Møde blev det frem~et, hvilket Indgreb Vej-
projektet vilde forvolde i Badelivet ved den paagældende KystBtr~-
ning, og i særdeleshed pegedes der pa8 den store Betydning, det
vilde have for Aarhus Oliefabrik, som havde en Feriekoloni for
Fabrikkens Arbejdere - med disses Familier me~ mange Børn - lig-
gende tæt øst for den projekterede Vej, om vejen her anlagdes noget
vestligere. Endvidere anførte s det fre to andre større Fabriksvirk-
somheders Side, nemlig Frichs Fabrikker og S-broes Fabrikker, at
disse ved Siden ef Oliefabrikkernes Areal havde købt Grund i det
Øjemed lige ledes at bygge Feriekoloni for deres Arbejdere med Fa-
mi1ier med Børn. og at det ogssa for disse Kolonier vilde være af
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væsentlig Betydning, pm Vejen kom til et ligge Vest for Kolonier-
ne.

Overfredningsnævnet maa i MOdsætning til Fredningsn~-
net for Aarhus Amtsrsedskreds finde, et den ef Sognerasdene valgte,.

" l
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• _'t- #Vejlinie ef naturfredningsmæssige Hensyn i det store og hele er
heldigt valgt. Men vil derfor ikke kunde slutte sig til den ef
Nævnet trufne Afgørelse, men men skel efter Omstændighederne ,

11:,:
henstille til Sognerasdene et lade den projekterede Vej forlægge

, ': If

noget vestligere langs med de tre fornævnte industrie lle Virksom- "..)_:
l. ~.:. ,

heders Grunde, dog kun pee det Vi1kssr, at Ejerne ef de Ejendomme, L ;-:
.~.'. ~

'pea hvilke seedan Forskydning meatte ske, ved Deklaration, der '
r 'V:.-::
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tinglyses, forpligter sig til ikke et lsde opføre nogen Bygning,
for hvilken der ved Forl~ningen maette blive Mulighed, eller fo-
retage nogen som helst anden Forandring i den hidtil bestseende
Tilstand pas de Grunde, som kommer til at ligge mellem den op-
rindelig projekterede Vejlinie og den forlangte. Man henstiller
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endvidere, om Vejlinien udfor Restauranten "Klondyke", hvor den
er projekteret meget yderligt, kunde forskydes nærmere ind imod
Restauranten, ses et den aebne Plads og Sandstrand i 8ae stort l'.'

'. ,,y:,
. ,.,:Omfang Bom muligt bevares.

I Henhold hertil
••' ,"! •

b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Aerhus Amtsraedskreds

den B.Juni 19)9 afssgte Kendelse vedrørende Projektet til en Vej
fra Moesgssrd til Norsminde Fjord ophæves.'

, I

I Det henstilles til de fornawnte Sognerssd at lade Vej-
linien forskyde paB to Steder som forsn anført og i det ene Til-
fælde pss de ovenfor nærmere angivne Vi1kaar.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.

(s1gn. )
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