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OVERFREDNINGSNÆVNETS REIIDELSESPROTOKOL.---- --- ---------- ------- --- ------------:----

Aar 1947. den 30.December. afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s·e
i sagen Nr. 686/46 vedrørende Fredning af Matr.Nr. 26b m.fI. af
Gedsted By og Sogn;

Den af Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds den 6.
Juni 1946 afsagte Kendelse er saalydende~

"Efter :I1!Ildstl1linga f Danmarks Naturfredningsforening
blev Spørgsma8let om. at det Qmraade af Matr.Nr. 26b og 6b Gedsted By og
Sogn tilhørende Gaardejer Alfred Vinther og bestaaende af Bakker
og strandbred belægges med Fredningsservitut. saaledes at det
udlægges til Brug som Friluftsareal med Ret for Alme~heden til
OPhold og Badning ?g saaledes.at der tilvejebringes Adgang, til
Arealet fra den otfentlige Vej, forelagt for Fredningsnævnet.

Efter at Nævnet havde besigtiget forskellige andre
Arealer i Egnen, der dog ikke skønnedes, brugbare for Formealet.
blev der paa et Metie den 27 .Juni 1944. hvor Spørgsmaalet drøf-
tedes med Gdr. Alfred Vinther tilført Nævnets Protokol fØlgende:

"Man enedes med Ejeren om at indtage til Fredning et
. Areal. hvis Syd-Granse er Ejendommens Skel mod Chr. Sørensens

Ejendom og hvis øst-Grænee gaar igennem de Punkter, der 11~~r
ca. 5 m øst for Slugternes Overkant hen til Vinthers Frugthave.
derefter lanes denne til et Punkt paB Vejen ned mod Engene ud for
det Sted. hvor Manufakturhandler Nic. Christensens Lysthus tid-
ligere har ligget, og hvor der endnu findes et Fundament, og
derfra' i lige Linie vinkelret paa Strandbredden ud til denne.

Man enedes med Ejeren om en Erstatning herfor paa
ialt 10000 Kr., idet der heri er indbefattet saavel Ulempe som
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Afsteaelse af de fredede Areal i Juni-Juli-August og September
"Maaneder hvert Aer, Hegning ef disse efter nærmere Bestemmelse

i Kendelsen og Afsteeelse af Areel 'til en 2,5 m bred sti fra Skel-
• j I • _ l ::. : < ':. I

let mod Dybdal til dat fredede Areel, eventuelt efter Anvisning
• I ~ ( 1 "; , ,

af Fredningsnævnets Formand. Ejeren er endvidere forpligtet til
, ~ l f . J ,at foretage den nødvendige Udhugst. sasledes at der bliver Adgang

til Slugterne.
l r' 1 r

Det vedtoges derefter et forhandle med Sogneraedet
om Anl~ af en sti - 2.5 m bred - lengs Dybdalgaerds sydlige
Skel og over Vinthers Ejendom til de fredede Arealer."

Pas et MØde den 9.Januar 194h. hvor Næwnet forhandlede
med ,et,Udvalg ,af,SOBnereadet. blev der tilført Proto~ollen:

"Efter Forhandling enedes man i Stedet for Udlæg af
Gangsti om følgende ordning,

Adgangsvejen til det udlagte fredede Areal _gaar. sa8-
vel for gr-aende som cyklende og k~ende Færdsel ad den Vej. der
fra sognevejen fører til Dybdalgaerd. syd om denne og til Skellet
ned mod Ma tr .Nr. 2 6b •

Ejeren af Dybdelgaard forpligter sig til at udlægge den-

! :
- .

I',
I-,

,-,

ne Vej i 5.65 mIs Bredde og vedligeholde denne i Maanederne Juni.
Juli. August og September. Endvidere udlægger han pea de vestligste
15 m ind til Skellet mod 26b en 12.50 m bred Parkeringsplads til
Anbringelse paa de paagældendes Ansvar af Motorvogne, Cykler og
andre Befordringsmidler. Ejeren af Dybdalgeard ~r berettiget til
at heBne Vejen og parkeringspladsen, fra sin øvrige Ejendom.

Med Fredningenævnets samtykke kan Eje,ren. hvis han
Øbsker det. flytte Vejen mod Syd.

'Denne Forpligtelse vil vere at tinglyse paa Matr.Nr.
16a. 5b som'Fredningsforhæftelse.

For den nævnte Forpligtelse vil der være at til~ægge
Ejeren af Dybdalgaerd en Erstatning af 5000 Kr."

,

"'I

Nævnet bestemmer he'refter. at de'r'med Hen~yn til den
rejste Fredningssag vil være at forholde i Oyerensstemmelse
med de indgaaede Aftaler. at Kendelsen foruden paa Matr.Nr. 168.
5b Gedsted By og sogn vil være at tinglyse paa Alfred Vinthers
Ejendom Matr.Nr. 26b OB 6b Gedsted By og sogn. ~~mt at de fredede
Arealer 1 Juni. Juli. og AUBust o~ September hvert Aar skal være



•

,.-

I

I
I r--
I'

I
I

I

I
I
I'
I
\
I

i
I

I:

-5-

hegnet med et Hegn besteaende af 3 Rækker e1at Hegnstresd pes
solide Hegnspæle med ca. 6 m indbyrdes Afstand. eventuelt efter
narmere Anvisning ef Fredningsnævnets Formand. Elektrisk Hegn el-
ler.Pigtraadshegn mas ikke anvendes nærmere ved Hegnet end 2m,

For Benyttelse af de udlagte Arealer og Adgangsvejene.
der' sker pes eget Ansvar. kan der efter Begæring af Sogneraadet eller
en af Ejerne af de med Servitut belegte Ejendomme af NÆWnet udfær-
diges et Reglement.

IDe til Fredning indtegne Arealer vil v~e et Udstykke
ved Fredningsnævnets Forenstaltning.

Af de tilkendte Erstatningsbeløb ialt 15000 Kr. udrertes
5000 Kr~ af Gedsted-Fjeldsø Kommune. medens Resten udredes af stats-
kassen og Viborg Amtsfond med Halvdelen for hver.

psataleretten tillægges Fredningsnævnet for Viborg Amts-
raadskreds ."

Kendelsen er forelagt for Overfredningsnæwnet i Henhold
til Naturfredningslovens § 19 Stk. 3.

OverfredningsnÆWnet har den 19.August d.A. bestgtiget
Arealerne og forhand let med de i Sagen interesset ede Perter.

Et Flertal af Næwneta Medlemmer finder. at det paagælden-
de Fjordlandskab - der ikke frembyder nogen særlig Skønhed eller
Ejendommelighed - ej heller efter dets Natur og Beliggenhed eller
Strandens Beskaffenhed er ef en sa8dan væsentlig Betydning for Al-
menheden. at der af Hensyn til Befolkningens Friluftsliv er t llstræli:-
kelig Grund til gennem Fr'edning at aabns Adgang til Arealet i Medfør
ef Naturfredningslovens ~ l. 2. Stk.- Flertallet vil derfor ophæve
den afsagte Kendelse.

2 Me~1e~~er bemærker:
"De Fredningens Formes1 er at skaffe Almenheden Adg!'lng

til at opholde sig pas og hade fra den p8a~ældende Strandbred. attsaa
begrundet i Hensynet til Befolkningens Fril~ftsliv. jfr. Neturfred-
nings,lovens § 1. 2.Stk •• er Spørgsmealet om Stedets sEII'egneNetur-
skØhhed ikke af afgørende Betydning. Da derhos Almenhedens fornævnte,

Adgang skØhnes at være af væsentlig Betydning for Omesnene Befolk-
ning. der gennem en lsng Aarrække har badet pas Stedet. stemmer vi
for at stedfæste Kendelsen. dog efter forud~f'aende Taksation."
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Kendelse vil v~e at afsige efter Fler-ta11et.
T h 1 b e s t e m ro e s~
Den af Fredningsnævnet for Viborg Amts~a8dskreds den

6.Juni 1946 8fsa~te Kendalse vedrørende Fredning af Matr.Nr. 26b
m.fl. af Ged sted By og Sogn ophæves.

P.o. V.
POUl Andersen.
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