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Asr 1946. den 10.Juli. sfsagde overfrednlngsnævnet paa

Grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgenne
Kendelse

i sagen Nr. 670/æ946 vedrørende Fredning sf Dregsmur og Ryes Skanser
samt tilstØdende Arealer.

Den ef Fredningsnævnet for Renders Amtsraadskreds den
23.Februar 1946 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i
Medfø,r af Naturfredningslovens § 19. 3.Stk.

Kendelsen er ssslydende:
"Af Danmarks Naturfredningsforening er der for

Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds rejst Seg angaaende:
Fredning af et omraade omkring Ryes Skanser og Dragsmur ved Helgen~.
hvilket omra8de strækker sig fra mod Syd 50 m syd tor Ryes Skanser
til Matr.Nr. 5d Be~,trup. Vlstoft sogn 1 Nord og Linier derfra vln-
~elret mod Kysterne - mod Zst og Vest begrænset ef,Ebeltoft og Beg-
trup Vig.

Omreadet. der hovedsagelig bestaar ef den 220 m brede
Tange. der forbinder Helvøen Hel~næe med Mols. er beliggende dels i
Helgenæs og dels i Vistoft Kommune. mellem hvilke Kommuner Dregsmur
danner Skel. og er metrlkuleret som Nr. 9c Borup By. Helgenæs Sogn.
tilhørende overlæge Axel Olsen. Aarhus. en Del ef Nr. 98 og 10 ibd ••
tilhørende Ga8rdejer c. Tvilum. og en »el af Nr. 58 Begtrup. Vistoft
sogn. tilhø,rende Gaardejer Niels B.Jensen.

Arealet er nærmere angivet og opmaalt paa et ef Landin-
spektør J.P.Rørholm Udfærdiget Kort. der vedhæftss Kendelsen.

Pas Omraadet findes f ølgende BebYggelse:
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Borup:.
1) ~ommerhus pee Metr.Nr. 90 Borup, Helgenæs Sogn, tilhørende

Grundejeren Overlæ~ Axel Olsen, Aarhus.
2) Grundmuret Hus paa lejet Grund (Matr.Nr. 98 Borup) tilhørende

Fiskerne Alfred og Carl Johansen, Begtrup, hvilket Hus er
beli8gende ud til Begtrup Vig mellem Strandbyggelinien og Havet
og Udelukkende envendes til Fiskørierhvervet.

Begtrup,
~) sommerhus paa lejet Grund (Matr.Nr. 58 Begtrup, Vistoft Sogn)

beliggende umiddelbart nord for Dragsmur i den Trekant, der
foruden af Dragsmur begrænses af Vejene til 90rup og Kon gigaerd.

Til sommerhuset, der ejes af Snedkermesuq'IlH.Hansen og H.Olsen,
Aarhus, hører et NØdtørftshus, der er bYBset op i selve Dragsmur.
4) Sommerhus paa lejet Grund (Matr.Nr. 5e Begtrup, Vistoft Sogn)

tilhørende Snedker N. Josiassen, Aarhus •l
.................................. ...................................
Aarhus Sten- og Gruskompagni har ifølge KontrRkt ef ~0/12 1940
lyst servitut- og pantstiftende for 25.000 Kr. behæft~ Metr.Nr.-
ge og.lO Borup, Helgenæs Sogn, Ret til at indrette Tovraner og en-
lægge Tipvognsspor til Tr~nsport ef Materiale fra et Stenleje ved
Ebeltoft Vig til et eventuelt Udskihningssted ved Begtrup Vig gennem
d~t beskrevne Areal, dog ikke over skanserne. Kontraktens Varighed
er 99 Aar. Kompagniet har protestere~ imod eventuel Fredning, men her
ikke· fremsat noget bestemt Erstetningskråv, idet de~ ikke vides,
hvor meget Stenlejet indeholder, ~ller hvorneer Udnyttelsen skel pee-
begyndes. Men ner anføres, et hvis Stenmaterialerne skel udskibes
ved Ebeltoft Vig i Stedet for ved Begtrup Vig, vil dette fordyre
Transporten med l Kr. pr. m], seafremt Stenmeterialerne skel føres
mod vest, hved der er mest Sandsynlighed for.

. ~"

,.........................................................
Foreløbig bemærkes, .et Dragsrnur og Ryes Skanser ~

ken l'etregtes som fredet i Medfør ef Lovens § 2 jfr. det af Grund-
ejerne Tvilum og J'~iiB!enf~te, idet Dragsrnurs Oprindelse ikke leder
sig udrede, og Ryes Skenser ikke ken betragtes som Fortidsminder
eller noget gammelt Befæstningsanlæg.

Fredningsnævnet finder. at det er Dragsmur og Arealet
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syd tor denne, der navnlig har fredningsmæssig Interesse, dels at hi-
storiske Grunde,. og dels tordi Arealet findes at have en saaden sÆr-
præ~t Skønhed og Ejendommelighed at det har væsentlig Betydning for
Almenheden.

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

Den Del ef Matr.Nr. 9a og 10 Borup, Helgenæs Sogn, der er
beliggende syd for Dregsmur og dennes Forlængelse til Kystlinierne

-~\ i øst og Vest indtil en Lin1e 50 m syd for Ryes Skanser, belægges med
Servitut om, et enhver Form for Bebyggelse og Beplentning forbydes,
og 'at Arealet kun mae envende s til alminde 11g lendbrugsmæs sig Udnyttelse

Samme Bestemmelse underkestes den Trekant et Matr.Nr. 5e

_ ......

Begtrup, der begrænses af Dragsmur og vejene til Borup og Kongsga8r~.
Ryes Skenser og Dragsmur skal henligge, bevares og bibe-

holdes uforandret- i sIn naturiige Tllstønd.
De paalagte Indskrænkninger vil dog være at opfatte med

Forbehold af den Aarhus Sten- og Gruskompegni ifØlge Kontrakt lyst
6/2 1941 behært~Matr.Nr. 98 og 10 Borup, tilkommende Ret· til at en-
lægge Tovbane og Tipvognsspor igennem Arealet, til hvilken Ret der først
vil være at tage Stilling, naar Retten bliver ektuel.

Det Overlæge Axel Ulsen, Aarhus, tilhørende Sommerhus pa8
Metr.Nr. 90 Borup, Helgenæs Sogn, og det Tømrer Josiassen, Aarhus, til-
hørende sommerhus paa lejet Grund Matr.Nr. 5e Begtrup, undergives _

I

- 'N~nets Kontrol m.H.t. Tilbygninger og ombygninger, saaledes at PIen og
Tegning forinden eventuel Bebyg~lse foreta~s, skal forelægges'Fred~'
ningsnævnet til Godkendelse. Kontrollen omfatter ogsaa de nuværende Be-
byggelsers Farve og Udseende.

Det Snedkermest81eH.Hansen og H.Olsen, Aarhus, tll-
hørende ~us pas lejet Grund, beligBende paa den Trekant ef Matr.Nr.
5a, der begrænses af Dra gsmur og Vejene til Borup og Kongsga8rd, rjer-
nes.

I

: I
i
I

I,
I

Den Del af Matr.Nr. 5e, der med Undtagelse af foran be-
skre~ne Trekant strækker sig fra Dragsmur og til Metr.Nr. Sd Begtrup

og Linier' vinkelret herfra mod Kysterne, belægges med Servitut, g~8ende
ud paa, Arealet ma8 ikke bepl8ntes, Anbringelse af Sporvogne, Jern-
banevogne, Omnibusser og andre Vogne og Plankeværker forringende Ud-
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sigten er ikke tilladt. Fremtidig Bebyggelse mae ikke være mere end i l
Ete~, og inden Bebyggelse foreta~s, skel Plan og Tegning forelægges
Fredningsnævnet til Godkendelse, hvilken God~endelse ogsaa omfetter
Bebyg~lsens Udseende, Farve m.v.

ForannæNnte Servitutter angear dog ikke de omreeder,
der OIrfett.esaf Bestemmel ser·ne i Naturfredningslovens ~ 25 Stk. 1.

Paatale tilkommer Randers Amts Fredningsnawn og Danmarks
Naturfrednings forening hver for sig.

I Erstatning udredes til Geerdejer Carl Tvilum
som Ejer ef Matr.Nr. ge og 10 Bprup, Helgenæs Sogn: 6.000 Kr.

Til Geardejer Niels B.Jensen som Ejer ef Matr.Nr. 58 Beg
trup, Vistoft Sogn, 1.000 Kr.

Til Snedkermestrene H.Hansen og H.Olsen som Ejere af et
Sommerhus pae MAtr.Nr. 5e Begtrupa 500 Kr.

Erstatningerne udredes med Halvdelen ef Rendere Amtsfon~
og Helvdelen ef statskassen."

Overfredningsnævnet her den l8.Maj 1946 bes1gti~t de
, !>

fredede Arealer og har herunder forhandlet med de i Sagen intere&Be~~
,"I.'
;rede.

.' (
/"Men me~ hereft.er finde det rigtigst, et den Del ef Metr,.
~'i

Nr. 9a, som ligger mellem strenden og den ar strandfred~ingskommisslnnen
rastsatte Byggelinie, og som ikke grænser op til Vejen, jfr. Neturrrel )

••ningslovens § 25,' l.Stk., 2 Punktum, Og&88 bliver omfettet e f Fred-
ningskendelsen. Ejeren, fornævnte Geardejer Tvllum, frefaldt Erstat,:t.
ning for denne Udvidelse ef Fredningen OB fremsatte samtidig ønske
om, at Kendelsen ogsaa kommer til at omfatte den af ham pae Ryes Skan-
ser opsatte Mindesten, hvilket Over fredningsnævnet tiltre8dte.

Da man iøvriBt ken tiltræde den omhandlede Fredningsken-
delse, vil denne være et stedfæste med de ef det forenstaaende føl-

gende Ændringer.
T h i b e s t e m m e s:
Den ef Fredningsnævnet for Renders Amtsreedskreds den

23.Februar' 194{)~fsegte Kendelse vedrørende Fredning ef Dregsmur og'
Ry'es Skanser semt tilstødende Arealer stedfæstes med de af, det for-

anstaaende :tfø:lj~endeændringer.
P. o. v.

Poul Andersen.
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Forhandlingsprotokollen for FredninJsnævnet for
Randers AmtsraAdskreds.

KENDELSE

afsagt den 23.Februar 1946.

Af DanmArks Naturfredningsforening er der for Frednings-
nævnet for Randers Amtsraad8kreds rejst Sag angaaende Fredning
af et Omraade omkring Hyes 3kanser og Dragsmur ved Helgenæs,
hvilket Omraade strækker sig fra mod Syd 50 m syd for Ryes Skanser
til Matr.Nr.5d Begtrup, Vistoft ~ogn i Nord og Linier derfra
vinkelret mod Kysterne - mon øst og Vest begr~nset af Æbeltoft
og Begtrup Vig.

Omr~adet, der hovedsagelig bestaar af den 220 m brede Tange,
der forbinder Halvøen Helgenæs med Mols, er beliggende dels i
Helgenæs og dels i Vistoft Kommune, mellem hvilke Kommuner Dra~s-
mur danner Skel, og er matrikuleret som Nr.9c Borup By, Helgenæs
Sogn, tilhørende Overlæge Axel Olsen, Aarhus, en Del af Nr.9A og
10 ibd., tilhørende Gaardejer C.Tvilum, og en Del af Nr.5a Begtrup
Vistoft Sogn, tilhørende Gaardejer Niels B.Jensen.

Arealet er nærmere angivet og opmAAlt paa et af Landinspektør
J.P.Rørholm udfærdiget Kort, der vedhæftes Kendelsen.

PAA OmrAadet findes følgende Bebyggelse:
Borup:
l) Sommerhus pA.'lMatr.Nr.9c Borup, Helgenæs Sogn, tilhørende
Grundejeren Overlæge Axel Olsen, Aarhus.
2) Grundmuret Hus ,paa lejet Grund (Matr.Nr.9a Borup) tilhørende
l!'iskerneAlfred og Carl JohA.nsen, Begtrup, hvilket Hus er belig-
gende ud til Begtrup Vig mellem Strandbyggelinien og Havet og ude-
lukkende anvendes til Fiskerierhvervet.
Begtrup:
3) Sommerhus paa lejet Grund (Matr.Nr.5a Begtrup, Vistoft Sogn)
beliGgende umiddelbart nord for Dragsmur i den Trekant, der for~
uden af Dr2.gsmur begrænses af Vejene til Borup og Kongsgaard.



Til Sommerhuset, der ejes af Snedkermestrene H.Hansen og H.Olsen,
Aarhus, hører et Nødtørftshus, der er bygget op i selve Dragsmur.
4) Sommerhus paa lejet Grund (Matr.Nr.5a Begtrup, Vistoft Sogn)
tilhørende Snedker N.Josiassen, Aarhus.)

Danmarks Naturfredningsforening har ved Skrivelse af 12/6 1939
rejst Sagen, men efter at Nævnet dengang havde foretaget
se af Arealet og faaet oplyst, at en Udstykning ikke var umi<
bart forestaaende, bl~v Sagen stillet i Bero til efter KrigeJ~
Overensstemmelse med Statsministeriets Skrivelse af 13/4 1940

I Efteraaret 1945 er Sagen efter Henstilling fra Danmar\.
Naturfredningsforening atter taget op til Behandling, og
Fredningsnævnets Formand havde orienteret sig med Hensyn til
ejernes Stillingtagen til en eventuel Fredning, har der være1

lholdt Møder i Fredningsnævnet den 2/2 og 16/2 1946, til hvil
Møder der har fundet Indvars~~ng Sted i Overensstemmelse med
ningslovens § 10.

Under Møderne har Danmarks Naturfredningsforening ved d
lokale Repræsentant, Skovrider Thyssen, begæret det foran be
Areal fredet mod enhver Form for Bebyggelse og Beplantning o
gæret det, Snedkermestrene Hansen og Olsen tilhørende Sommer
dertil hørende Nødtørftshus og det Snedker Josiassen tilhører
Sommerhus fjernet. Fredningen motiveres med æstetiske og his1
Hensyn, jfr. Fredningslavens § l, idet Danmarks Naturfredninfl

" Iening dog hævder som sin Opfattelse, at selve Dragsmur og RYEI
Skanser eo ipso er underkastet Fredning i Medfør af Lovens §

Trap, Danmark, indeholder i 4.Udgave følgende Omtale af
ItSogneskellet mellem Helgenæs og Vistoft dannes af "Dragsmur
str~kker sig tværs over den lange Tange, dog saaledes, at de
begge Sider ender en Snes Meter fra Stranden (Tangen har mul
~ldre Tid været smallere). Det er et Stendige af raa Kampesten, ind-
til l m store, der ligger løst ovenpaa hinanden, ret uregelmæssig og
højst i 3 Lag. Højden er indtil l m, Bredden omtrent 1,8 m, Længden
190 m. En Præsteberetn. til O.Worm fra 1623 lader Diget være opf. af
Marsk Stig for at afspærre det ham tilhørende Helgenæs ("saa er der
gjort en Stenmur af øster Havet og udi det vestre Hav, med Plankevær
ovenpaa, saa at ingen kunde komme ud af Landet uden Marsk Stigs Mind
hvilket Muren, som endnu staar af det ene Hav og ud i det andet,nok-
som vidner, endog Plankerne er bortraadnede"). Sandsynligvis er Sten
diget blot et kgl. Vildtbanehegn af særlig høj Alder. Under den '
første slesvigske Krig blev Digets Nordside dækket med rrord, og
noget S for Muren anlagdes en befæstet Stilling, der ses endnu og
kaldes Olaf Ryes Skanser, fra Helgenæs gik 1849 Olaf Rye med sin
Afdeling over til Fyn, faa Dage før han faldt ved Fredericia. Ved
Skanserne er 14/9 1924 afsløret en Mindesten for Olaf Rye (Natur-
sten med rimet Inskription)."

Grundejerne Gaardejer Carl Tvilum og Gaardejer Niels B.Jensen



har protesteret imod Fredningen og har i et fremlagt Indlæg (Bilag
19) n~rmere motiveret deres Paastand. Det gøres her gældende, at
hverken Dragsmur eller Ryes Skanser falder ind under Naturfrednings
lovens § 2.

I Indlæget anføres bl.a., at hvad Dragsmur angaar beror det
udelukkende paa et Sagn, naar denne henføres til Marsk Stig, jfr.
Ohr. Erslevs Artikel tIDragsmur" i Salomonsens Leksikon 2. Udgave.
Dragsmur er antagelig et Vildthegn og opført som Skel,eventuelt
som Sogneflkel.

Ryes Skanser, der er opført i den slesvigske Krig 1848~50,
kan ikke opfattes som et Fortidsminde eller et lignende gammdlt
Befæstningsanlæg.

Det bestrides endvidere, at historiske Hensyn kan medføre
Fredning i Henhold til Lovens § l, da der ikke er Tale om historisk
llensyn af væsentlig Interesse.

Det kan - ligeledes ifølge Indlæget - ejheller erkendes, at
der er Tale om, at Arealerne ved deres Skønhed, Beliggenhed eller
Ejendommelighed har væsentlig Betydning for Almenheden, da det for
en stor Del er flade og ganske almindelige Arealer, og der heller
ikke kan siges at være nogen storladen eller sjælden Udsigt, i
hvert Fald ikke i Sammenligning med mange ufredede Arealer paa Mole

Saafremt Fredningen 6ennemføres, bemærkes, at Gaardejer C.
Tvilum ved Landinspektør J.P.Rørholm, Aarhus, har foranlediget ud-
arbejdet en Udstykningsplan paa en 25.375 "m2 stor Del af Arealet.
Udstykningsplanen er fremlagt til Sagen (Bilag 15). Gaardejer
C.Tvilum har til Overlæge Axel Olsen ved Skøde lyst 10/11 1939
overdraget Parcellen 9c Borup, Helgenæs Sogn, stort 1685 m', for
l Kr. pr.m2• Gaardejer Tvilum vil dog ikke opgøre sit samlede Er-
statningskrav til mere end 30.000 Kr. Gaardejer C.Tvilum er villig
til uden Erstatning at frede selve Skanserne, saafremt Fredning
iøvrigt undlades.

Gaardejer Niels Jensen anfører, at han 1935 har frasolgt
Parcellen Matr.Nr.5d Eegtrup, stor 3500 m2, for 1500 Kr., og at en I

anden Grund i Nærheden, Matr.Nr.8g Begtrup, af Area1 Knap 2 Tdr.
Land, for nylig er afhændet for 8800 Kr.

Gaardejer Niels Jensen kræver hereftpr Erstatning for det ham
tilhorende Areal, der omfattes af nærværende Fredningssag, stort



77000 m2. Han opgør sit Erstatningskrav til 40.000 Kr.
De to Grundejere har endvidere protesteret imod, at Arealet

belæ5ges med Servitutter om, at fremtidig Bebyggelse skal godkende:
af det offentlige, da Salg herved faktisk let forhindres.

Fiskerne Carl og Alfred Johansen har henvist ~il, at deres
Hus falder ind under Naturfredningslovens § 25, St. 3, og som'"

ikke vides, hvor meget Stenlejet indeholder, eller hvornaar ul
,,,....p

at hvis Stenmaterialer,

ikke berøres af nærværende Fredning.
Overlæ5e Axel Olsen har erklæret sig enig i, at hans Ej

Matr.Nr.~c Borup underkastes Byggeservitut.
Snedkerroestrene Hansen og Olsen har protesteret imod, a I

dem t·ilhørende Hus fJernes og kræver i bekræftencie Fald i Ed

ning 500 Kr. De har erklæret sig villige til uden Erstatning
fjerne det op i Dragsmur byggede Nødtørftshus.

Tømrer Josiassen har protesteret imod, at det ham tilhø
Sommerhus fjernes, men har, hvis Naturfredningsforeningens P
tages til Følge, ikke formuleret noget Erstatningskrav. Han
erkl~ret sig villig til at underkaste Huset Nævnets Kontrol
Hensyn til Udvidelse og Udseende.

Aarhus Sten- og Gruskompagni har ifølge Kontrakt af 30/1',.
1940 lyst servitut- og pantestiftende for 25000 Kr., behæfte~'
Matr. Nr. 9a og 10 Borup, Helgenæs Sogn, Ret til at indrette;'0j.

/ ~.
og anlægge Tipvognsspor til Transport af Materiale fra et StejL
ved Ebeltoft Vig til et eventuelt Udskibningssted ved Begtrup~'

Igennem det beskrevne Areal, dog ikke over Skanserne. Kontrakt,'
J

Varighed er 99 Aar. Kompagniet har protesteret imod eventuel :,
ning, men har ikke fremsat noget bestemt Erstatningskrav, idefl

nytteIsen skal paabegyndes. Men der anføres,
ne skal ud8kibes ved Ebeltoft Vig i Stedet for ved Begtrup Vig, vil
dette fordyre Transporten med l Kr. pr. m3, saafremt StenmaterialerJ
skal føres mod Vest, hvad dElr er mest' Sandsynlighed for.

Skønsmæssigt anslaer man, at Lejet muligt indeholder 500.000 m'
Stenmaterialer. Helgenæs Sogns Spare~asse, der er Panthaver i Matr.
Nr.9a m.fl. Borup, Helgenæs 30gn, har meddelt, at man intet har at
erindre imod en eventuel Fredning.

For øvrige Panthavere eller servitutberettlgede er ikke givet
Møde.



Foreløbig bemærkes, at Dragsmur og Ryes Skanser ikke kan be-
tragtes som fredet i Medfør af Lovens § 2, jfr. det af Grundejerne
Tvilum og Jensen foran anførte, idet Dragsmurs Oprindelse ikke lade
sig udrede, og nyes Skanser ikke kan betragtes som Fortids~inder
eller noget gammelt Befæstningsanlæg.

Fredningsnævnet finder, at det er Dragsmur og Arealet syd for
denne, Jer navnJ ig har fredningsmæssig Interesse, dels af historisl'
Grunde, og dels fordi Arealet findes at have en saadan s~!præget
Skønhed og Ejendomme]igh~d, at det har v~sentlig Betydning for Al-

-------------- ---------------
menheden.

Forsaavidt angaar dette Areal, hvortil naturligt ogsaa hører
den Trekant i Begtrup, der begrænses af Dragsmur og Vejene til
Borup og Kongsgaard, bestemmes i Medfør af Naturfrednin~slovAn8
§ 13, at enhver Form for BebyggeJse og Beplantning forbydes, at
Ryes Skanser og Drsgsmur skal henligge, bevares og bibeholdes i
deres naturlige Tilstand, at det omliggende Areal kun maa udnyttes
til almindelig landbrugsmæssig Drift, at det Snedkermestrene Olsen
og Hansen tilhørende Sommerhus fjernes, og at eventuelle Tilbyg-
ninger og Ombygnincer vedrørende det Overlæge Axel Olsen tilhørendl
Sommerhus skal godkendes af Fredningsnævnet. De paagældende Byg-
ningers Udseende underkastes ligeledes Frednin5snævnets Kontrol.

Det bemærkes dog, at denne Fredning ikke tager Stilling til
den Ret, Aarhus Sten- og Gruskompagni maatte have ifølge Kontrakt
til at indrette Tovbane og anlægge Tipvognsspor, idet Spørgsmaalet
om, hvad der j denne Anledning vil være at foretage udskydes, til
Retten bliver aktuel, og det Omfang, hvori den ønskes udnyttet,
nærmere kan bestemmes.

For saa vidt angaar den Del af ~realet, der ligger nord for
Dragsmur, findes denne at have en saodan Tilknytning til.det øvri~
Areal, ~g en saadan Ejendommelighed, at det maa betragtes som have
de væsentlig Betydning for Almenheden, hvorfor i Medfør af Lovens
§ 13 bestemmes, at Arealet vil være at paalægge en Servitut med sao
lydende Indhold:
Arealet maa ikke beplantes, Anbringelse af Sporvogne, Jernbanevogn
Omnibusser og andre Vogne og Plankeværker forringende Udsigten er
ikke tilladt. Fremtidig Bebyggelse maa ikke v~re mere end i l Etag
og forinden Bebyggelse foreta~es, skal Plan og Tegning forelæbges



Fredningsnævnet til Godkendelse, hvilken Godkendelse ogsaa omfatte
Bebyggelsens Udseende, Farve m.v.

Det Snedker Josiassen tilhørende Sommerhus underkastes - som
af Josiassen indvilget i - Nævnets Bestemmelser m.H.t. Udvidelse o
Udseende.

Forannævnte Servitutter angaar dog ikke de Omraader, der om-
fattes af Bestemmelserne i Naturfredningslovens § 25, 1.Stk.·

Paataleberettiget ifølge Servitutten er Randers

Samme Bestemmelse underkastes den Trekant af Matr.Nr.5a

kreds' Fredningsnævn og Danmarks Naturfredningsforening hver
For de paalagte Indskrænkninger ydes følbende Erstatnin 1

Til Gaardejer Carl Tvilum, Borup, udredes 6000 Kr. - Til Gaatl,
Niels B.Jensen, Begtrup, udredes for Forbud mod Bebyggelse af
foran beskrevne Trekant 500 Kr. og for Byggeindskrænkning ve~
de det øvrige Areal 500 Kr. Til SilJdkermestrene H~nsen og
Aarhus, udredes 500 Kr. Erstatningerne udredes af Randers
og Staten med Halvdelen til hver.

T h i b e s t e,m m e s :
Den Del af Matr.Nr.9a og 10 Borup, Helgenæs Sogn, der e

liggende syd for Dragsmur og dennes Forlængels~ til Kystlini
øst og Vest indtil en Linie 50 m syd for Ryes Skanser, belæg
med Servitut om, at enhver Form for Bebyggelse og Beplantnin
bydes, og at Arealet kun maa anvendes til almindelig landbru
sig Udnyttelse.

trup, der begrænses af Dragsmur og Vejene til Borup og Konge
Ryes Skanser og Dragsmur skal henligge, bevares Og bibe

uforandret i sin naturlige Tilstand.
De paalagte Indskrænkninger vil dog være at opfatte

hold af den Aarhus Sten- og Gruskompagni ifølge Kontrakt
1941 "behæftende Matr.Nr.9a og 10 Borup, tilkommende Ret til at an-
lægge Tovbane og Tipvognsspor igennem Arealet, til hvilken Ret der I

først vil være at tage Stilling, naar Retten bliver aktuel.
Det Overlæge Axel Olsen, Aarhus, tilhørende Sommerhus paa MatI

Nr.9c Borup, HeJgenæs Sogn, og det Tømrer Josiassen, Aarhus til-
hørende Sommerhus paa lejet Grund af Matr.Nr.5a Begtrup, undergives
Nævnets Kontrol m.H.t. Tilbygninger og Ombygninger, saaledes at
Plan og Tegning forinden eventuel Bebyggelse foretages, skal
forelægges Fredningsnævnet til Godkendelse. KontroJlen omf8i tp~



ogaaa de nuværende Bebyggelsers Farve og Udseende.
Det Snedkermestrene H.Hansen og H.Olsen, Aarhus, tilhørende

Hus paa lejet Grund, beliggende paa den Trekant af Matr.Nr.5a,
der begrænses af Dragsmur og Vejene til Borup og Kongsgaard,fjernes.

Den Del af Matr.Nr.5a, der med Undtagelse af foran beskrevne
Trekant strækker sig fra Drngsmur og til Matr.Nr.5d Begtrup og
Linier vinkelret herfra mod Kysterne, belægges med Servitut,gaaende
ud paa: Arealet maa ikke beplantes, Anbringelse af Sporvogne, Jern-
banevogne, Omnibusser og andre Vogne og Plankeværker forringende
Udsigten er ikke tilladt. Fremtidig Bebyggelse maa ikke være mere
end i l Etage, og inden Bebyggelse foretages, skal Plan og Tegning
forelægges FredninGsnævnet til Godkendelse, hvilken Godkendelse
ogsaa omfatter Bebyggelsens Udseende, Farve m.v.

Forannævnte Servitutter angaar dog ikke de Omraader, der om-
fattas af Bestemmelserne i Naturfredningslovens § 25, Stk.l.

Paatale tilkommer Randers Amts Fredningsnævn og Danmarks
Naturfredningsforening hver for sig.

I Erstatning udredes til Gaardejer Carl Tvilum som Ejer af
Matr.Nr.9a og 10 Borup, Helgenæs Sogn: 6000 Kr.

Til Gaardejer Niels B.Jensen som Ejer af Matr.Nr.5a Begtrup,
Vistoft Sogn, 1000 Kr.

Til Snedkermestrene H.Hansen og H.Olsen som Ejere af et Som-
merhus paa Matr.Nr.5a Begtrup: 500 Kr.

Erstatningerne udredes med Halvdelen af Randers Amtsfond og
Halvdelen af Statskassen.

Riis
Chr. Laursen J.Pederasen Mt. Jørgensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Modtø.~e~:t
Skov ..og NatUlll'stYli'31!j~Xi\

~7 MØd 1~~~)

15/05-96

Ebeltoft Museum
Juulsbakke 1
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 47/1996 - Vikin2'earrangement ved General Ryes Skanser i dagene 28-
30 juni 1996.

~ ~ J ~ j ._ • :: l T' • _. ...' ... ' •
", .' .;

Den 29. april 1996 har Århus Amt fremsendt en fra Museet modtaget ansøgning om til-
ladelse til at afvikle et eksperimentel arkæologisk arrangement ved General Ryes Skan-
ser - "Vikingernes færd over draget mellem Mols og Helgenæs" i ovennævnte periode.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1946 om fredning af
Dragsmur og General Ryes Skanser.

I skrivelse af 29. april 1996 har Århus Amt meddelt dispensation efter naturbeskyttel-
seslovens § 3.

Da arrangementet ikke er i strid med fredningens bestemmelser, meddeler Frednings-
nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til arran-
gementet, således som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Klagevejlednin2'

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:'
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
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telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-2-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Åihøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, Ebeltoft

I~
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Peter Seltoft Yde
Regensburgs Plads 3, 2. tv.
8000 Århus C

Vedr. j.nr. 94/2001 - lovliggørelse af udhus ved sommerhus på matr.nr. 9 c Borup
by, Helgenæs, beliggende Olaf Ryes Vej 4, Dragsmur .

Den 17. oktober 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af udhus ved sommerhuset på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1946 om fred-
ning af Dragsmur og Ryes Skanser samt tilstødende arealer.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. november 2001.

De oplyste at skuret, der er 26 m2 stort, er opført til erstatning for et mindre faldefær-
digt skur samt et brænde skjul.

Der er frit indsyn til sommerhuset og skuret fra Skanserne og det omgivende terræn.

Det blev oplyst, at et eventuelt vindue i skuret vil blive placeret på sydsiden af skuret,
idet denne væg vender ind mod et mindre gårdrum ved sommerhuset. Siderne på udhu-
set er malet sorte, svarende til sommerhuset, og taget er beklædt med gennemsigtig
Sunlux-PVC. De anførte, at De er villig til at male taget, så det fremtræder sort og ik-
ke reflekterende.

Repræsentanter for Århus Amt og Ebeltoft Kommune erklærede, at man ikke har ind-
vendinger mod lovliggørelse af huset på vilkår, at taget fremtræder i sort og ikke re-
flekterende.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da skuret erstatter et tidligere skur på ejendommen findes det opførte skur ikke at være
i strid med fredningens bestemmelser, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, meddeler godkendelse af det opførte skur på vilkår, at taget kom-
mer til at fremtræde i en sort farve, der ikke er reflekterende. Denne ændring af taget
skal være foretaget senest den l.maj 2002.



Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klagebereuigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-18-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal , Stenledvej 11, 8400
Ebeltoft
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Arne Pedersenb, Tved Bygade 41, 8420
Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft e,
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