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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Viborg

OPHBÆVET
Aar 1941, Lørdag den 5.Juli Kl.16 afholdt Nævnet Møde paa Gdr.

Søren Jensens Ejendom i Vindum.
Mødt var Formanden Civildommer Kiørboe, Viborg, Amtsvejinspektør

A.Dalberg, Viborg, og som stedligt Medlem for Vindum Kommune, Redaktør
V.Huus, Rødkjærsbro.

Der fremlagdes:
• Skrivelse af '.Juli d.A. fra Naturfredningsforeningen for Viborg og

Omegn med l Bilag •
Ejeren Gaardejer Søren Jensen blevantruffen og blev gjort bekendt

det'fremsatte Ønske om Fredning af den i Sagen nævnte Sten, hvortil
bemærkede, at han ikke ønskede godvilligt at indgaa paa nogen Fred-

ing. Han oplyste, at han havde været i Handel med et Firma i Aarhus
Salg af Stenen, men nogen endelig Aftale var ikke truffet. Endelig

emærkede han, at han laa i Forhandling om Salg af sin Eje~dom.
Efter at nævnte havde besigtiget Stenen og dens Omgivelser, afsagd

ævnet i Henhold til Naturfredningslovens § 9 saalydende
foreløbig Kendelse:

Under Hensyn til, at der er Mulighed for, at den i 'Sagen omhandled.
ten, beliggende paa Matr. Nr.l.h Vindumovergaard ..,Vindum Sogn, der tll-
ører Gdr. Søren Jensen af Vindum i Medfør af Naturfredningslovens § l
il blive fredet,

b e s t e m m e a :
Den i Sagen omhandlede Sten bør henligge som den ligger nu, saaledl

t ingen Foranstaltninger til dens Fjernelse eller dens Sønderdeling
eller i det hele nogen Foranstaltning, der kan modvirke dens Fredning
maa iværksættes.

Det vedtages at indhente en Erklæring fra Naturfredningsraadet, hv(
hOB det bestemmes, at den foreløbige Kendelse vil være at tinglyse paa
Ejendommen.

Sagen udsat.
Mødet hævet.

Otto Kiørboe A.Dalberg V. HUUB

1941, Onsdag den e.Oktober Kl.1430 afholdt Nævnet Møde paa Søren
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Der foretog~8: P' o r a n s t a a e n d e iS a g'>

L'l Mødt 'var Formanden Oivildommer Kiørboe, Viborg, Amtsvejinspektør
A.Dalberg, Viborg, og som stedligt Medi~mlfo;'Vlndum;K~~une, Redaktør
Huus, Rødkjærsbro.

J ~ : l \ I , • lDer fremlagdes:
," l. , ", . { ,

Tingbogsattest. '"

Skrivelse af 8.S'~·ptember'd'.A. frå Stat~ministe~let • .''.
2 Stk. Indvarslinger.

u ~ ,Id t : ..

For Naturfredningskomite~n mødte Viceskoleinspektør Kr.Peder .
Viborg.

Por' Vindum'SOgneraad mødte Gdr. Karl Vestergaard.
Ejeren: Gaardejer Søren Jensen, blev antruffen •

. . .llU(
'For Jydsk Husmandskreditforening mødte Repræsentant Søren

Fisker~ Funder.
For Vindum Sogns Spare-og Laanekasse mødte Gdr. Karl
Der kunde ikke opnaaa nogen Overenskomst med Ejeren at Matr.

Vindumovergaard.
Nævnet vedtog eenstemmigt at afsige Kendelse, hvorved 'Stenen

saaledea at der gives Almenheden Adgang til den.
Da det herunder viste sig, at det formentlig vil blive

at paalægge Færdseleservitut paa Søren Jensens Nabo-Ejendom Metr.
Vindumovergaard, blev Sagen udsat tor at Ejeren af dette Matr.Nr.
blive til varslet.

Sagen udsat.
Mødet hævet.

Otto Kiørboe V.Huua A.Dalberg.
1941, Tirsdag den 25.November KI.14 afholdt Nævnet Møde

angaaende Predning af "Vindum-Stenen". Mødested: Sognevejen
til Vindum i Udkanten af Vindum Skov.

'..
Mødt var Formanden Oivildommer Kiørboe, Viborg, samt Amtevejinspek-

tør Dalberg, Viborg, og som stedligt Medlem for V1ndum Kommune, Redak-
tør Huus, Rødkjærebro.

Der fremlagdee:
Skrivelse ~ra Statsministeriet af 24. Oktober d.A.
Tingbogsattest for Matr.Nr.15 Vindumovergaard, Vindum Sogn.
samt Skrivelse af 25.November d.A. fra A/S.Privatbanken for Viborg o~
Omegn.



For Danmarks Naturfredningsforening mødte~V1ceskoleinapektør Kr.
Pedersen, Viborg.

For Ejeren af Vindumovergaard mødte Inspektør O.Rømer-Bruhn.
Gdr.Søren Jensen, Vindum, var mødt.

"Nævnet besaa Aestedet.
Inspektør O.Rømer-Bruhn erklærer pea Ejerens Vegne, at han intet

imod, at der tillægges Almenheden Ret alene til gaaende Færdsel ad
arkvejen, der udgaar fra Bivej Nr.3 over den nordlige Side af Matr.Nr.
~ Vindumovergaard langs Skovdiget, under Forudsætning af, at der ikke

denne Færdsel stilles noget som helst Krav·om Vedligeholde
e af ·Vejen. Der gøres herefter ikke Krav paa Erstatning.

Gaardejer Søren .Jensen erklærer som berettiget til Færdsel ad den
orannævnte Markvej, at han intet har imod, at der nedlægges Færdsels-

ad Vejen som forannævnt.
Inspektør Rømer Bruhn erklærer, at han vil finde det ønskeligt, at

er'~ved Markvejens Indmllnding i Bivej Nr.:3 opstilles et Skilt, hvoraf
et fremgaar, at kun gaaende Færdsel til Stenen er tilladt ad Mark-
ejen. Opstilling og Vedligeholdelse af Skiltet ,maa være Ejeren af
atr.Nr.l~ uvedkommende.

Sagen blev optaget til Kendelse, der straka afsagde. saalydendel:
Da en Fredning af den paa Matr.Nr.lh Vindumovergaard, Vind~ Sogn,

eliggende Sten,· Vindum-Stenen kaldet, iflg.Nåturfredningsraadets.Er-
læring maa antages ,at være af væsentlig Interesse, bestemmes, at Stene

al henligge som den ligger nu, saaledes at ingen Foranstaltning til
den nuværende Tilstand uden Fredningsnævnet s Tilladelse mas

Der tillægges Almenheden uhindret Adgang alene til gaaende Færdsel
den Markvej, der fra Vejen Vindum-Vinkel-Bivej Nr.:3- fører over den

. ordlige Side af Matr.Nr.l~ Vindumovergaard langa Skovdiget til Matr •
................... 'JF

Nr.lÅ smst. og over dette Matr.Nr. ad en 2 m bred Sti langs Skellet mod
Matr.Nr.l~ til ud for Stenen og derfra ad en :3 m bred Sti til Stenen,
ligesom et Omraade af :3 m fra Stenen omkring denne ud lægge s til Færdsel
for Besøgende. Den udlagte Færdselsret medfører ikke noget KraT paa Ved
ligeholdeIse af Veje og Stier.

Der tillægges Ejeren af Matr.Nr.l~ Erstatning s8alede8:
For Fredning af Stenen

Færdselsret
Kr. 500,00

~150,00
- Ulempe,derunder for evt. selv at ~egne 200,00

Kl'. A~().nn



Ejeren af lk har ikke krævet ErB~atn±ng.
Kendelsen vil være at tinglyse pas Matr.Nr.lh,l~ Vindumovergaard,

V1ndum Sogn .•. - " '.•. J,

Stien over Ih og Arealet,omkring.Stenen vil være at afmærke og
~ indtegne paa Matrikulskortet.

,i'I~edIndmundingen af Ma!kvejen over Måtr.:NrH,k i· Bivej'tNr.3 opsætte
et Skilt til Vejledning for Besøgende~
l', . Pastaleretten tillægges Predningsnævnet 'for Vi borg Amt.'

~IJ-_ .~~.: . : . I I,' T h i '8, r ,a g' t e, s ':

I,: "

l.

Paa Matr.Nr.lh og l,k Vindumovergaard, Vindum Sogft,' lægges .p
ningsservitut som foran bestemt. L l

l . , ~agen.'sJJuttet.
Mødet hævet.

Otto Kiørboe
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

Aar 1944. den ;.November, afsagda verfredningsn~et paa
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 481141 angaaende Fredning af • Vindum Stenen".

Sagen er af Fredningsnævnet for Viborg Amtsraedskreds
forelagt Overfredningsnævnet i Medfør ef Naturfredningslovens
§ 19. hvorhos den ef Nævnet den 25.November 1941 afsagte Kendel-
se er indenket af Landsretssagfører A. Sorv8d. Viborg. for Ste-
nena Ejer, Geardejer Søren Jansen. Vindum.

Nævnets Kendelse gaer i Hovedsagen ud paa. at stenen skal
henligge, som den ligger nu, saaledes et ingen Foransta~tning til
Ændring i den nuv~ende Tilstand uden Fredningsnævnets Tillad.løe
maa træffes. og at der tillægges Almenheden uhindret Adgang til
gaaende Færdsel ad en Markvej. som fører til Grænsen at den Mark.
hvorpae stenen ligger. semt ed Stier. som udlægBes over Marken
og rundt om stenen.

Ved Kendelsen er der tillagt stenens Ejer en Erstatning
paa ialt 850 Kr.

Ejeren har pr1ncipalt kr.ævet Kendelsen ophævet. subsidiært
Forhøjelsen af Erstst~ntil ;000 Kr.

Overfredningsnævnet har den 16.September 1942 besigtiget
stenen og forhandlet med dennes Ejer, som efter nogen Drøftelse
af sagen erklærede. et han i det aller mindste maatte kræve en
Erstatning pea 2000 Kr.

Da man vel maatte indr~., at Fredningen under Henvisning
til Stenens Beliggenhed kunde blive til ikke rin~ Ulempe for
Ejeren. 888 at den krævede Erstatning næppe vilde vær. for
hØj, medens man dog ikke kunde tillægge Fredningen af SteQen, der er
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ret afsides beliBBende. en dertil svarende Betydning. besluttede
men et ophæve Kendelsen.

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

Den ef Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds den
25.November 1941 afsagte Kendelse sngaaende Fredning ef "Vindum
nenn ophæves.

P.o.V.
,

Frederik V.Petersen.
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