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OVE.RFPEDNINGSNÆV1'lli T S lffiNDBLSESPROTOKOL.------------------------------------------

Aar 1946, den 16.0ktober, 8fs8t,de Over'fredningsnævnet

pM3 Grundlag af skriftlig Voter'ing føleSende

K e n d e l s e

i S8€;en Nr. 677/1946 vedrør'ende Fredning af "KliPperne" i Grejs.

Ved Kendelse af 23.April 1946, afsagt af Frednin8snævnet

for Vejle Amtsrasdskreds, frededes de paa Ejen~ommen Matr.Nr.50e af

Grejs By og SOen belige;ende "Klipper". I Erstatning tillagdes der

Ejendomrr.ens Ejer 300 Kr., der ifØlge Kendelsen vil være at udrede

med 2/3 af statskassen O&; 1/3 af Vejle Amtsfond.

I Skrivelse af 9.'Maj 1946 har Statsministeriet med Be-

mærkning, at denne Fordeling af Erstatningsude;iften under Pensyn til

Erststningsbelø'bets Stør'relse forrrentli§: er i strid med N8turfred-

nings10vens ~ 17, 2.Stk., Jfr. § 21, indpnket Kendelsen for Overfred-

nin~s~ævnet fors~evidt sn§:asr dette S~0resmeal.

Da Overfredninesnævnet finder, at Betingelserne for

Anvend ~lse s f For'de line;sr'ee;,len i Ne t11r fredningsl nvens ~ 17, 2. Stk.

ikke er opfyldt, vil Erstatnin§:sud~iften være at udrede med Halvdelen

ef statskassen 0e Balvdelen af Vejle Amtsfond •

T h i b e s t e ~ m e s:
Den af Fre~nin~snævnet for Vejle Amtsreads~r~ds den

• 23. 4pr'il 194f, afs'"ete Kendelse vedrør'ende Frer'lning af "In1pper'ne" 1

Grejs ændres i Overensstemmelse med det foranstaaende.

P.O.V.
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U D S K R I F T
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Vejle Amtsraadskr~ds.

Aar 1946, den 23.April Kl.16 holdt Fredningsnævnet for Vejle
Amtsraadskreds Møde i Grejs.

Nævnets Medlemmer Dommer C.Rudbeck, Amtsraadsmedlem, Maskin-
handler Therkel Jørgensen, Hedensted, og Proprietær Elias Karlsen,
"Højgaard" var mødt.

Der forhandledes:
J.Nr.21/l946.

Sag om Fredning af "Klipperne" i Grejs.
Der fremlagdes:
Skrivelse af 12.April 1946 fra Naturfredningsraadet, hvori der

rettes Henvendelse til Nævnet om Fredning af "Klipperne" paa Ejen-
dommen Matr.Nr.50~ af Grejs By og Sogn.

Ejeren af Matr.Nr.50~ af Grejs Smedemester J.R.Jensen, Grejs,
var mødt, og der foretoges Besigtigelse.

Ifølge Naturfredningsraadets ovennævnte Skrivelse beskrives
Klipperne i "Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening" Bd.lO,S.58,
saaledes:
"Disse Klipper er opstaaede ved en Udskillelse af Kalk i Diluvialsand
og -grus. Kalken er udvaaket fra det over Sandet og Gruset liggende
Moræneler, men Sammenkitningen af Sandet har været "løst", de er
senere blevet fjernet af Vandstrømme gennem Dalen, hvorved de nu-
værende Sprækker og Huler er opstaaede. "Klipperne" bestaar altsaa

I af sammenkittet Istidssand og har intet med Kalk at gøre.
Naturfredningsraadet udtaler, at det drejer sig ikke alene om et

særpræget og smukt Naturfænomen, men ogsaa om et meget sjældent
Fænomen, og tilraader, at "Klipperne" fredes mod Bebyggelse, Øde-
læggelse og Anbringelse af skæmmende Indretninger.

Nævnet fandt herefter at burde søge Fredning fremmet, og der
fandt Forhandling Sted med Ejeren herom.

Ejeren erkendte sig lovligt tilvarslet .
Nævnet søgte at opnaa en forligsmæssig Ordning, som ikke med-

fører Udgift for Statskassen, men dette lykkeden ikke.



Spørgsmaalet optoges derefter til Kendelse, og.efter For-
handling vedtoges enstemmigt en Kendelse, der afsagdes straks
saalydende:

_!_~_~_~_~_!_~_~_l

Af Naturfredningsraadet er der fremlagt Begæring om Fredning
af de saakaldte "Klipper" paa Ejendommen Matr.Nr.50..Q.af
og Sogn.

Ejeren af Matr.Nr.50~ af Grejs
været tilsagt til Forhandling.

Af Naturfredningsraadet er det anført, at Klipperne
af sammenkittet Istidssand og danner et"særpræget og smukt
der tillige er sjældent forekommende.

Som Følge heraf er Nævnet enedes om, at Fredningen fore
saaledes at Ødelæggelse af Klipperne, Bebyggelse eller skæ
Indretninger i en Afstand fra Klippens Fod af 5 m til alle
ikke maa finde Sted, og saaledes at Fredningsmyndighederne e
rettigede til at foretage Indhegning af dette Areal.

Denne Bestemmelse tinglyses som Hæftelse paa
Grejs forud for al Pantegæld og med Paataleret af
Vejle Amtsraad, Naturfredningsraadet og Statsministeriet.

I Erstatning til Ejeren udredes 300
kassen med 2/3 og af Amtet med 1/3 under Hensyn til,
Interesse for AI~enheden, medens der ikke er knyttet
lokal Interesse til Fredningen.

T h i b e s t e m m e s :
Der paalægges Matr.Nr.50..Q.af Grejs By og Sogn

vitut som foran bestemt.
C.Rudbeck Th.Jørgensen Eilas P.Karlsen

Det tilkendegaves Ejeren, at Kendelsen inden 4 Uger kan ind-
ankes for Overfred~ingsnævnet saavel af ham som af det Offentlige,
og han erklærede, at han for sit Vedkommende ikke ønskede at paa-
anke Afgørelsen.

Det tilkendegaves endvidere Ejeren, at Erstatningen vil blive
udbetalt ham mod Forevisning ar f1ngbogaatteat og Samtykke fra
eventuelle Panthavere, saafremt Kendelsen ikke paaankes af det
Offentlige.



Sagen sluttet.
Jena R.Jensen

C.Rudbeck Th.Jørgensen Eliae P.Karlsen
. .
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