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REG. N R /btfY

Udskrift-----------------
OVERFREDNINrtSNÆ'NETS læNDELSESPROTOKOL.------------------------------------~----

Aar 1948, den 25.oktober, afsagde overfredningsnævnet
pea grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 781/47 venr'ørende fredning af arealer. ved Hald kirke.

Den af fredningsnævnet for Randers amtsre81dskreds
den 22. marts 1947 afsegte kendelse er saalydende:

"De Arealer, der, san sae,ene%' for'løbet, l?nskes fre-
dede, er fØlgende AreAler af Hald By og sogn:

1) Matr.Nr. l2p tilhørende Murerarbej~8mand Chr.
Nielsen A~eal l5(~ m2

2) en Del af Matr.Nr. 120 tilhørende Gaardejer og
Slagtermester Chr. Berthelsen Are~l 1550 m2

3) en Del af Matr.Nr. 12h tilhørende naerdejer og
Slagtermester Chr. Berthelsen Areel 2590 m2

Det fremgaar af Sagen, et Murerarbejdsmand Ohr.
Nielsen har købt Matr.Nr. 12p ved Skøde af 19/1 1946 for 2.000
Kr. ef Geardejer og Slagtermester Chr. Berthelsen, og Murer-
arbejdsmand Ohr. Nielsen har allerede foretaget nogen TilPlantning
af Arealet. Han hævder, at han agter at bygge en Ville pae
Grunden, der efter et Overslag vil komme til at.koste 23.000
Kr., og han hævder at kunne sælge Villaen for 30.000 Kr., hen
knnver derfor 1 Erstatning 7.000 Kr.

Geerdejer og Slagtermester Berthelsen har oplyst, at
hen agter at udstykke hele Matr.Nr. 120 og l2h, og han forlanger
1 E~statning l Kr. 25 Øre pr. m2 foruden Udgifter til Sagfører og
Landinspektør •
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sogneraadet har protesteret mod Fredningen af Arealer-
ne, idet de gør gældende, at disse er velegnede til.Bebyggelse
og nødvendige hartil for Hald By.

Menighedsraadet har anbefalet Fredning af Arealerne
og tilbudt at udrede 500 Kr. af det Erstatningsbel0h, der maatte
blive udredte Aarnus stiftsøvrighed har i Skr. af 8/~ 1947 bl. a.
udtalt, "denne BebygBelse vil efter vor Formening komme til at
skÆmme den hØjt OB fritbeliggende 'HaldKir'ke i .overordent.lig
nre d " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

..........
Fredningsnævnet.maa mene, et den paat.ænkte Bebyggelse

af de nævnte Arealer vilde ødelægge det ualmindelig smukke lnrl-
tryk af Kirken med Omegn. særlig set fra Syd fremtræder Kirken
med en Ro, ,Skønhed og Værdighed, der er af uvurderlig æstetisk \.! • I

Værdi, hvorved,ogsaa maa taBes Hensyn til, at Kirkerne: 1 Alminde-
lig'hed staar som de vigtigste kulturhistoriske lUnder fra hen-
rundne Tider. hvorfor ,det er megtpasliggende, at den frie Beliggeh~
hed af Kirkerne, som i sin Tid har v~et.tilsigtet, ikke gaar
tabt. , • J

rtDe her nævnt a 'Hensyn skønnes da'ogsss at vare af den Art,
der gaar ind under Naturfredningslovens § l, Stk. 1.

o, Herefter bH ver Sp ørgsmealet 10m de Erstatninger, der sk{ - \
-

udredes, at behandle.
ad l) Nævnetilj(~lIimødekomme den nedlagte Erstatnings-

peastand pas 7.000 Kr.

\ '

i
!

Nævnet har s~t at udvirke, at Murerarhejdsmand Nielsen
erhvervede et andet Areal, og vilde i sa8 Fald
være traadt til sasledes, at Murerarhejdsmand
Nielsen kunde være holdt skadesløs, men Nævnet
er blevet blankt afvist.
I Erstatning skønnes der at burde udredes KØbe-
summen med Fradrag øf Jordens landbrugsmæssige
Værdi, der for samtlige Arealer anslaas til
35 Øre pr. m2, eller 2.000 Kr. minus 1560 m2 :x

~5 : 546 Kr. eller i Erstatning 2000 Kr.
minus 546 Kr. : 1454 Kr. Hertil lægges for sket
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Tilplantning. Indhegning m.v.' 500 Kr!.• nltsaa i Erstatning

'-1954 Kr. " , l

od 2-3) I Erstatning til G~ardejer og Slagtermester Rarthelsen

skønnes der at burde udredes en Erstatning for Tah af

Adgang .til.salg som Byggegrund. denne s~Øhnes at kunne

. 'beste01lTles til 1 Kr. pr. rrft:. 'f.s .v. la'ng8sr '12Q •. der, ,

grænser ·til anlag1. Vej eller 1550 Kr •• l/og 70. Øre pr.

Tf? fos.v. angaar 12h af Areal 2590 rrfl-. der ,ikke, grænser

til. V~j ... al1er.181;i Kr •• islt.33(,3 Kr .... med Fradrag af

Jordens landbrugsmæss ige Værdi 35 Øre pr. 4140. ri
eller ,1449 Kr •• laIt 1914 'Kr. "

. Erstatningen udredes uden Afkortning til 'de nævnte

Lodsejere. , ,

Erstatningen ucll'"'edes med 500 Kr. af HaId Menlghedsraad

og Resten IS f' ·St.at~kassen .og Randers Amtsflond. hver med en Halvdel.
. , ,T h 1 b e s t e, m m e s:. .' ~. I

Følgende Arealer af Hald By·'og.Sogn:' ~)'l ':' ,

·,I.'Matll'.Nr.12P - I ,15(;0 ,m2,
2. en Del af MAtr.Nr. 12>.1550 m2

3. 'en Del af Matr.Nr. 12h 2590.m2

beliggende.op ttl RaId Kirkegaard sa~ledes 'som nærmere angivet

pa~ et Kendelsen vedhæftet Kort fredes mod 'enhver Form for

Bebyggelse og Beplantning. Pas Arealerne.msa ej heller anbringes

Skure. Plankeværker. Regn •. Vogne. Redskaber m.v. Derimod er der

intet til Hinder for ~lmindel1g landbrugsrnæssig UdnyttF3lee af

Area lerne.

I Erstatning til Murerarbejdsmand Chr.

Nie leen udr'edes 1954 Kr.
og til Gaardejar. Slagtermester

Berthel$en udredes 1914 Kr.

Af Erstatningerne udredes forlods af Hald Menigheds-

·raad 500 Kr.

3368 Kr.Restbe l ø'bet

udredes af Statskassen og Randers Amtsfond hver med HalVdelen.

paataleretten till~ges Randers Amts Fredningsnævn

og Hald Menighedsraa hver for Sig."
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Kendelsen er i Medfør. af Naturfredningslovens ~ 19,

2. stk. t forelagt Overfrec'lningsnævnet, som den ll. Aukd~~/har

besigtiget de fredede Arealer og forhandlet med de i sagen inter-

esser·ede.

Der fremsattes af Qaardejer A. Berthelsen (i Kendelsen

benævnt Chr. Bertbelsen) pas egne og Murerarbejdsmand Chr. Nielsens

Vegne ønske om Tilkendelse .af Renter af ErBtatningssummen fre

KendeIsens Dato den 22.Mar'ts 1947 at re~ne.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde det i Fe~delsen an-

førte, vi 1, denne være at stRdfæste. FredningsomraBdet er angi vet

paa den vedhæftede Plat} Ra. 103. Etter .Omsta:ndt:grederne t.illæg-

ges der Ejern~ Renter. af E'rstatnlngssummerne '4 , ,p.a. fra den 2~.

MArts 1947 at regne, indtil Betaling sker.

I '........ .
1

T h i \ b.e s t e m m El s:'

'Den e f Fredningsnævnet for RandElrs ..Amtsraadskreds den I
\ j

2~ .Marts 1947 afsagte Kende Ise vedrørende Fredning a t' Ares ler ved

~ald Kirke stad~æstes. , 1
, ;

I' ,..
""Uf

I Erstatning udbetales der Murlilrarhe~dsmand Chr. Niels~n <~
. 1954. Kr. og na arde je'r A. Bertha l ae n 1914' 'Kr'J • alt med Renter '( ~1i
4~ p.a. fra den 22. Marts 1947 at 'regne,' indtil BetRling sker. ,;.

. Af. EIIBtatningerne [med Renter:udreder'.FR1d Menlghedsraa~

500 Kr., medens Resten a!boldes:a.t' statskassen og Ranc'lers AmtsfO~'),

,'hver med Falvdelen~ .,
. \ I • P.O. V•

1'" f: 'Poul Andersed

I; • I

• f· \ I:" , '; ,'. I J

,I ,

t, I l' ol

I,' . 1'1,

. ' '\ ~, ,

.,
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,
. sogn.

Akt: SkaIJ nr.
(ød/Yl4es a' dom,.ørk4>nlor<O

Købers }
Kreditors bopæl;

Bestlllfngs
formular

Gade og hus nr.;
(hvor ddant ftndes)

Anmeldørens navn og bopæl (kontor);

Stempel: kr. øre.

B k S t r a le t

af

udskrttt
at

OVERFREDNINGSNÆVBETS Km~DELSESPRotoKOL •......... - __ .... .... • • - pr __

Ar 1948, den 25. oktober, &tøaede overtrednillgsDI'lDet pI.gr'Uad-

las at mundtlig og skriftlig voterln! tølgende
le • I'l d e 1 8 •.

1 sasea nr. 781/41 vedrø.ende treda1ft' at arealer .. d'Hald ktrke~
Den af fredningsnævnet for Randers amtsrAdskreds dea 22. marts

1947 afsagte kendelse er s~lyden4e1
••.•...............•..............•......•.•....•.......•.......•.•..

T h 1 b e 8 t e m m 8 • I

Følgende arealer at Hald by og sogn.
l.matr.nr. l2P
2 d l _# t 12°.en e DA ma r.nr.
3.en del af matr.nr. liD

1560 .-
1550 fl·

2590 m-
beUg«ende op t11 Hald Klrkegaarcl s11.1.48sBOIl nærmere angivet pA
et keDdel.en vedb8fte~ kort fredes mod enhver form for bebyggelae
oS beplantnlng.På arealeroe ml ej heller anbringes akure, planke-
værker, hegn, vogne, redskaber m.v. Derimod er der la'.' ttl htnder
for almindeliB lan4brug3mæsøls udnyttelse al arealern ••

1 eratatnlng tl1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Da ovørfredn1ngsnævnet kan t11t~de det 1 kendelaen anførte,

Jensen & Klddc;"ov, A/S, Kubl!nhavn



....~, ",..., .

vil 4ellne ~re a\ stadfE8ste. J'rednlngs6mrl4e' er anslv.' p& dea
vedhæftede plan Ha. l0'. Etter oms~ndlghederne tl11.81e. der
ejerne renter at erøtatnlngB8ummerne 4% p.a. fra den 22. mart_ '
~947 ., rasne, lnd\11 betaling sker.

r h 1 b e s t a m m e • I
I . J I.

Den af fredningsnævnet for Randers amtsrldstrede'4en 22~
lnarte 1947 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer ved!
Hald kirke etad.st8s.

I erstatning udbetales der murerarbejdsmand Chr. N1el ••n

1954 kr. og glrdejer A. Berthelsen 1914 kr., alt med renter
4~ p.a. fra den 22. marts 1947 at regne, lndtil betaling aker.

At erstatningerne med renter udreder Hald menighedsråd I

I

500 kr., medens resten afholde af statskassen og Randers amtafoDd
hver me4 halvdelen.

Udskrift.ns rigtighed bek~tte8~
l. trap.

overtredntngstllltvneteselereter"

-0-0-0-0-0-0-0-

Ekstrakt-afskriftens rigtighed beknøftes~
Fredningsnævnet for Randers amt, den 8.9.1955.

K

Lys' i Rougsø m.v., den 2. november 19481
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A f s k r i f t.

J ustitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). ~

Mtr. nr., ejerlav, 80gn: En del af 1a
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands Hald by og
dele) bd. og bl. i ting., sogn
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt:' Skab nr.
(udfyldes af dommtrkonloret)

KøberS} ~
Kreditors bopæl:

u

Gade og hus nr.:
(hvor sidøDt ODdes)

, Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Ra~rers ~tsrådskreds
ved dommeren i Æbeltoft m.v •

.. _w,-i , u

4474 - 6/11 1947. Stempel: kr. -- øre.

U d' S' k r i f t
a f

forhandlingsprotokollen for Randers amts fredningsnævn.

År 1947 den 18/10 blev fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds sat i Hald og administreret af formanden, dammer B. Riis,
Grenaa.

Der foretoges:
Sag nr. 31/46 nr. la jfr. 27/46. Fredning af en del af matr. nr.

la af Hald by og sOgn.
MØdt var l) formanden, dommer E. Riis, Grenaa.

2) provst Exner, Hald
3) formanden for Hald sogns menighedsråd, rentier

Anders Kristensen, Hald.
Formanden for Menighedsrådet udtalte, at menighedsrådet

eenstemmigt havde vedtaget at frede den del af matr. nr. l~, nemlig
den trekant af matr. nro l ~, der begrænses i nord-syd af den nye
amtsvej, i nord-øst af den gamle amtsvej, samt i vest-øst af mark-
vejen, der forbinder disse to veje, hvilken markvej kaldes Vester-
søvejeno

Arealet må ingensinde bebygges eller beplantes midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der ej heller på arealet må opføres
transformatorstationer, telefon- eller telegrafpæle, derpå anbringes
skure, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
R i i s. Anders Kristensen, ~md. J. Exnero

Nærværende udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes lyst på
matro nro l~ Hald by og sogn med prioritet forud for allerede
lyste servitutter og pantehæftelser, jfr. U.foR.1930 pag. 2010

Bekræftelsesvederlag 2 kr. vedlægges i stempelmærke.
Dommeren i Æbeltoft m.v., den 4. november 1947 •

N. Topsøe-Jensen
Fln.

Til
Jensen !r Kle~dsto"" AIS, København.
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Dommeren i
R a n d e r s.

Tilstilles med bilag dommeren i R~ugsø m.fl. herreder som
samme vedrørende.

DOIllIæreni Randers kØbstad, den 5/11 1,~47.
S. Arffmann.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 Rougsø herred og en del
af Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder
den 6' novb. 1947.
Lyst. Tingbog' Fol: lkt:Skab K.nr.625.

J H a n s e n.
-- I \ I

-:- -:- -:-
Afskriftens rigtighep bekræftes.

ef !Vw"'. j<'l'edllingsnævnet for • 7: SEP. 1955
'I' . llimd'rJl AmL ~ ,)

\ -

- l

I~--

~.. ,

1-

u ~ J
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.~
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Fnrhandlingspr't'k~llen fnr Fredningsnævnet fnr Randers
Amtsr8 .dshreds

Arecler af Hald By 'g Sngn:
l) ;,1a tr. Nr. 12.Q li) høreIlde

Murerarbejds:nand Chr. Nielsen Areal l56(J m2
2) en Del af f\1atr.!Ir.12.2 tilhørende

K e n d e l s e
afsaGt den 22.Marts 1947

dag Nr. 27/1940; Fredning
Syd-Vest

i Medfør af Lnv Nr.

af Areeler
fnr Hald Kirke.
140 afDen 25/1 1947 afsagdes

1937 § 911 saalydende
K e n d e l s e;

Det f()rbydes Murerarbejdsmand Chr. Nielsen, kaldet
~lIoulberg, Hald, r)g Jlac,termester Berthelsen at bebyege, anbringe
~~kure, Plankeværker, Hegn, Vogne, Redskaber m.v. paa Arealerne Syd

Vest for Hald Kirke og Kirkegaard.
R i i s.

Kendelsen blev stadfæstet af det samlede Nævn d. 8/2 1947 "e
Møde blev 3agen nærmere behandlet.

Den 15/2 1947 f0rlængede Statsmini'steriet Fristen i Natur-
fredningslovens § gI1 til den 22/3 1947.

Paa et Møde afh,'ldt den '2/2 1947 nedlagde 'de interesserede
r~arter endelig Erstatningspaastand.

"1 De Arealer, der, snm Sagen er forløbet, ønskes fredede, er

;
(

?Gaardejer ns Sla;terTIester Chr. Berthelsen Areal 1550 m-
3) en Del af Matr.nr. l'.h tilhørende

Gaardejer 'e SlaRtermester Chr. Berthelsen Areal ?59Gm?
Det fremgaar af Sogen, at LTurerHrbejdsmand Chr. Nielsen

~" /har købt Matr.Nr. 10~ ved Skøde uf 19 l 1946 f~r 2.000,- Kr. af Gaard-
ejer ng Slagtermester ehr. ~erthelsen, 19 Murerarbejdsmand Chr.
Nielsen har allerede f )retaget n'lgen Tilplantning af Areulet. Han
h..evder,at han agter at byc:;,e en ViJ la paa GruIlden, der efter et
uverslag vil komme til at k,.ste ~3. (JU(), - Kr., 'g han hævder at
kunne sælge Villaen f"r 3().')()(),_ Kr., han kr'ever derfor i Erstatning
7.000,- Kr.

Gaardejer 19 Slagtermester Berthelsen har oplyst, at
han agter at udstykke hele M8tr. Nr. 1::>..2f'Jg l')h, og han f,)rl[lll,~er
i 8rstatning l Kr. 25 Øre pr. m2 f0ruden Udgifter til Sagfører 0g
JJanuinspektør.

.3lg1wraadet hur protesterl;t mOg Fredningen af Arealerne,
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idet de gør g~ldende, at disse er vclegn8de til Bebyggelse ~g nød-
vendige hertil f0r Hald By.

Meni.:;hedsra:.det har anbfofulet Fredning af Arealerne 0g
tilbQdt at udrede 50G,-Kr. af det ErstatninGsbeløb, der maatte blive
udredt. \arhus Stiftsøvrighed har i Skr. af 8/3 lq47 bl.a. udtalt,~denne
Bebyggelse vil efter V<1r F n'menine k lmme til at skæmme den højt
og fri tbe~iggcnde H81d Kirke i Iwer<1rdentlig r::;rad~, yderligere
Qut1:l1er :3tift:= ).rrigheden, at det an:nlder N.evr.et ~t)m at ville
søge udvirket ikke bI ,t j deLte k 'nkreLe 'l'ilf:elde men i al Alminde-
l ighed, at, der træffes effektive ]i' lrh'lldsreJ,ler m'"ldskær.lmende B~-

by~~elser nær Kirker 19 Rirkogaurde eventuelt Jerigennem, at der
lyses en Fredningsdeklaratiqn paa Kirkernes qg Kirkegsardenes tll~
stødende Arealer.~

Fredniagsn~vnet maa menu, at den paatenkte Bebyg~else
af de nævnte Arealer vi lue ødelægge det uulmindelir; smukke Indtryk
af KiJtken med ljl1lecn. Serli(; se t fra Syd fre1ntr "der Ki'rken med en

"R", Skønhed "g V,r,rdighed, der c)r 'lf uvurderlig æul,etlsk V..erdi,
hv '~ved "gsaa 'll'1f-J to<ses IJenayn ti.l, nt Kirkerne i Almilldelighed
staaI' sl1m dt:: vigtigste kul turhistr1riske minder fra henrQ1Jdne 1'ider
hv,rf0r det er magtpaali~~ende, at den frie Belig~enhed af Kitkerp
sl1m i sin Tid har v~ret Lilsigtet, ikke gaar tabt. i

De her l10evnLeHensyn skønnes da 0~saa at v.ere af den A~

der baar ind ulH:ler jJ[tturfrednlr,gsl -vens § 1 Stk. l.
Heref"er bliver S00rgsmaalet 0m de Erstatninger, ~rr

udredes, at bel1m,dle.
ad l) Nævnet kan ikke im0dek'lInme den nedlagte Ersta tningspaas tand;,

poa 7. ()\)!J,-Kr.
Nævnet har søgt at udvirke, at MQrerarbejdsmand

erhvervede et 3.~ldGt ArGbl og vilde i saa Fald Vil~re traadt ti
S8a] edes, at ]1,1urerarlJejrl<1:nandNielsen kunde være hl1ldt skadte
men Næv et er blevet bl~nkt ufviet.

I Erstatning skønlles der at bLlrde udredes Købesummen file
Fradr[jg af Jr,rdens ,landbrugsm.lJ::JGice V.erdi, der for samtlige :
AreCJler ~:mslaas til 35 ,ure pr. m2, eller 2. (j(J(),-Kr. minus )
1560 m2 x 35 = 546 Kr. eller i Erstatning 2CJCJCJKr. minus '546
= 1454 Kr. Hertil l~~~es fnr sket Tilplantning, IndhegninB
m.v. 5u0,-Kr. altsaa i BI' tatning 1954 Kr.
I Erstatning til ~oarJeje~ ng Slagtermester Berthelsen skønnes
der at burde udredes en Erstatning fr'r 'rab af Adgang til 0alg

S0m By~.;ecrund, der'ne skønnes at kunne bestemmes til l, -Kr.
pr. m2, f. s. v. angaar 1?~, der erænser til anlagt Vej

')

ellen 155() Kr., og 70 0re pr. m f. s. v. angaar 12 h af Arevl
259CJm2, der ikke gr'snser til Vej, eller 1813,- Kr. i alt 3363
Kr., med Fradrug af J1rdens landbru~smæssige V~rdi 35 øre. pr.
4140 m2 eller 1449 Kr. ialt 1914 Kr.

ad 2 -3)

Erstatnincen udredes uden Afk'rtning til de nævnte L1dsejere.
Erstatllirie;en ~d.ceJes m"d 50n Kr. af Hald MeniGhedsraad (lg Re-

sten af Statskassen 0g R[3nder" A:ntsf 'nd, hver ffi,oJ un Halvdel.
T h i b e s t c rn ill lO a:
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'FølGende Ar e,-"ler A f Hald By )g S "gn:
2l. Matr.Nr. 12 R l56n m2? en Del af Matr.Er. 12n 1550 m23. en Del af Mutr. }Jr. 12h 2590 m

beliggende op til Hald Kirke~aard saaledes 80m nærmere angivet paa
et Kendelsen vedhæftet K'"lrtfredes mod enhver F"rm fnr Bebyggelse Og
Beplallt ing. PB~ Arealerne maa ej heller anbringes Skure, Plankeværker,
HeGn, V·)gne, Redskaber In.V. Derimnd er der intet til Hinner f,)r
almindelig landbrug8m~sGig Udnyttelse af Are81erne.

I Erstatning til Murerarbojdsmand Chr. Nielsen udredes
\
hg til Gaardejer, Slagtermester
~erthelsen udredes
I

1954 Kr.

19~-4 Kr.
Af BrstatninGerne udredes f"rll)ds af Hald

I ileniO'hedsraad, o

I :Restbel",bet
l~dredes af Statskassen og Randers A~tsf"nd hver med
!ralvdelen.
l
J Priataleretten till,B::;,~esRa'lUeI'S Amts Fredningsnævn '"lgHald

• i

~enighedsraad hver f"r sig.

500 Kr.
3368 Kr.

R i i s.
N. Mrmdrup.

I

j
I
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