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Deklarationer 24-01-1962, 17-09-1971,



FREDNINGSNÆVNET>



•

•

•

År 1948 den 20/11 kl. l~~ blev fredningsnævnet for Randers
amtsrådskreds sat på kommunekontoret i Assens og administreret af
formanden, dommer E. Hiis, under nærværelse af provst Exner.

Der foretoges :
F.S.22/47 jfr.27/46 nr.lO. "Vindblæs kirke".

Yderligere var mødt sognerådsformand Anton Thygesen, der
erklærede, at hele skolelodden matr. nr. l Aistrup by, Vindblæs sog
der drives landbrugsmæssigt og er beliggende syd og øst for
Vindblæs kirke, fredes således, at der ingensinde må opføres be-
byggelse eller foretages udsigtsØdelæggende beplantning eller
hegning på lodden midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ej

_________ -iy heller_på __ar_eale_tmå--op-før-es-tL'ansf'-oL'ma-torst.a-t-ioner,-te-lefon- el-le-r-
telegrafpæle, derpå anbringes skur, udsalgssteder m.v.

Påtaleretten tillægges Randers amts fredningsnævn.
Dog forbeholder sognerådet sig ret til efter nærmere for-

handling med naturfredningsnævnet på arealet øst for kirken at
opføre skolebygninger, alderdomshjem eller andre kommunale bygge-
foretagender i passende afstand fra kirken.

Sognerådsformanden underskriver på Falslev-Vindblæs sogneråd s
vegne i henhold til bemyndigelse i vedlagte udskrift af sogneråds-
protokollen.

p.s.v.

Bestilling.
formular

D

Afskrift. REG. NR /dt:/:f"B ~li-i""yf V t,.. I .'..- _. <:)

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

I '

l Aistrup , ,.
Vindblæs sogn.

Akt: Ska~ nr.
(ødJyld~s af dommefJ..Olltoret)

Mtr. nr-, ejerlay, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands.

deJe) bd. og bI. i ting-
bog~n, art. nr., ejerlav,

sogn.

KøberS} .., . bopæl' ------Kredltors .

Gade og hus nr.:
(hvor IIdlDt findes)

"Anmelderens navn og bopæl (kontor):
. ~redningsnævnet for Randers amtsråds-

kreds c/o dommeren i Ebeltoft •
•L J:465 - 21/12 1948. Stempel: kr. -- øre.

,D d's k 11 :t f t
• a f

forhandlingsprotokollen for Rander~ amts fredningsnævn.

A.~'hygesen. R i i s. J .Exner.
Nærværende udskrift, hvis rigtighed bekræftes, bedes lyst

på matr. nr. l af Aistrup by, Vindblæs sogn~
Bekræftelsesvederlag 2,-kr. vedlægges i stempelmærker.

Dommeren i Æbeltoft m.v., den 15.december 1948.
N. Topsøe-Jensen

fm.
Hr.don~eren i Løgstør købstads og Aars-Slet herreder, Løgstør.
,Icnsea §o Kle!dskov, AfS, København.



•

• c

Tilbagesendes dommeren i Æbeltcft med bemærkning, at
Aistrup by, Vindblæs sogn ikke er beliggende her i rets-
kredsen.

Dommeren i Løgstør m.v., den ~7.dec~mber 1948.
W.Borberg

cst.
Oversendes til dommeren i Mariap;er kØbstad og Gerrild-

Ondsild herreder med begæring som foran.
Dommeren i Æbeltoft, den 20.december 1948.

N. Topsøe-Jensen
o fro.

I ""'_

Indført i dagbogen for retskreds nr.62, M~r~ager ~Øbsta~ m~v.,
den 21' decbr. 1948.

Lyst. Tingbog: Bd.16~ bl.2, akt:Skab B nr.364.
J. Haase.

-:- -:-,,) -:-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

El'cduingsllævnd for
Randc~'~Amt. ~1955

c ;;
, ( ---

u

1-------------- -(-- -) - ----~--

u
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Bestllllngs-
formular

D

REG. NR, AJ'~,B / tf/, ,I' i -

1,'\ -.) V

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

Fredningsnævnet for Randers Amt. F.S. 27/46 10.

Aistrup, Vindblæs. Akt: Skab ....
(udfylde, ti! domm.rkontoretJ

Mtr. lir., ejerlav, 80gn: 15a
(I København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen. art. nrl, ejerlav,

sogn.

Købera} .. bo ælKredltors p.
o.J __

Gade og hus nr.;
(hvor Blde.a.t finde.}

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers Amt.

152 - 14 Feb. 1955.
kr.Stempelfri • Stempel: øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gaardejer Jørgen Iversen, Aistrup.
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 15a af Aistrup by. Vindblæs sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

De tre lodder beliggende nord og nordøst for kirken,
vest for Hadsund-Randers landevej. nord og syd for Vindblæs-Norup
vej en.

Fr~dliillgt:lI hal' fØJgtHJ(je orniang:,
Arealerne må· ikke bebygges" eller beplante.s. mlO1dhøje~ træer, midlertidigt eller- vedvarende,. .

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej ops,~ttes skure, udsalgssteder, ishoder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbehol~~r mig dog ret til evt. at tillade opførelse af en skole pI
lodden nord for Vindblæs-Norup vejen. Inden opførelsen skal
tegninger og placering godkendes af fredningsnævnet.

Jensen & Kleldskov, AIS, København.



•

'For fredningenkræver'jeg logen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående.fred!1ing~tilbudtinglyses.på min ejendom matr.

nr. 15a by,Vind blæs sogn, dog uden udgift for mig.af Aistrup

Påtaleberettigeti henhold til foranståendeer fredningsnævnetfor Randers amt" menig-
hedsrådet og provstiudval~et .

nver for sIg.

Aistrup • den 11/ 2 1955 '

Jørgen Iversen •

Ide,t fredningsnævnetfor Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmesdet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 15a . af Aistrup c by,

Vind bll1lS sogn~.ltæ~kDmxxxxx.x)(daxxxxxxskJlxxxxxmlll.cx.xxxx~ hvilketmatr. ~r.

forbindelse med JKåt~ evt. andreibd. udgør et landbrug. ~~lWllK:l6DCkIl!t~

Fredningsnævnetfor Randers amt, den 14/ 2 1955

F O go
Gebyrfri
lov ~40137
§ 14 2,-
to kroner.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 62, Maria@9r
kØbstad m.vo, den 14 - 2 - 1955.
Lyst. Tingbog: Bd. I Bl. 15a. Akt:Skab B nr.618.

Ejendommen er behæftet med pantegæld og
servituter.

Fog.

Mariager Kjøbstads, Onsill
og Gje~leT Herreders Ret.

IKSlAK
.J

Oenparlens rigtightd belu(J!jtes

J<'redningsnævnet for SEP. '
Randers Amt. -7: . 1955;;;



•

År 1947 den 31.maj blev fredningsnævnet for Randers amtsråds-
kreds sat ved Vindblæs kirke og administreret af formanden uruler
nærværelse af provst Exner.

Der foretages:
Sag nr. 22/1947 jfr.27/46 nr.lO. "Vindblæs kirke".

Yderligere var mødt pastor Poulsen.
Gdr. Peter Hansen, der ejer jorden nord for kirken, matr. nr.

15~ Aistrup by, Vindblæs sogn, udtalte, at han på nærværende
~ tidspunkt, da han påtænker salg af sin ejendom, ikke kan indgå på

nogen fredning.
Sognerådsformand Anton Thygesen erklærede, at han ville fore-

-t - r· lægge sogneråde_t_spørgsmålet -om--fr-edning--af---- --- -- -
I l af Vindblæs by og sogn mod fremtidig bebyggelse og derefter give

provst Exner meddelelse.
Gdr. Valdemar Larsen. ejer af matr. nr. 1502.Aistrup by, VindhlæE

sogn, beliggende vest og nord for kirken, erklærede med bindende
virkning for sig og fremtidige ejere af nævnte ejendom, at han
indgår på, at det nævnte areal, 300 m vest og nord for kirken at
regne. fredes modenhver bebyggelse og udsigtsødelæggende beplant-
ning, dog forbeholdes ret til fortsat landbrugsmæssig drift. Det
forbeholdes tillige ejeren og eventuelle efterfølgere at flytte
selve landbrugsejendommens bygninger ud til Korup vejen nord
for bygningernes nuværende beliggenhed.

Påtaleret tillægges Vindblæs menighedsråd og Randers amts fred-
ningsnævn hver for sig.

r

8estll1lngs·
rormular

D

Afskrift. REG. NR, /d~fJ~/,/ .. IJr)
.I I."

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

Mtr.nr-,.ejerlav,sogn:l Vindblæ s by og sogp.,
liKøbenhavnkvarter)15a 15c Aistrup py

eller (i de sønderjydske lånds ,. (. KøberS} .
dele) bd.og bl.i ting-og sogn. Kreditors'bopæl:------ _bogen,art.nr.,ejerlav,

sogn.

AU: Skab nr.
(ødfyliUs af donllnttÅonloret)

Gadeog husnr.:
thyor ddanl findes)

Anmelderensnavnogbopæl(kontor):
Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds

'c/o dommeren i Æbeltoft m.v. -
I. ,

L 499-20/6 1947., • Stempel: ---- kr>.... - øre.

,.) . \

U d,s k r i f t

a f

forhandlingsprotokol for Randers amts fredningsnævn.

Valdemar Larsen
Mødet hævet

R i i s.
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Dommeren i Æbeltoft m.v., den 16.juni 1947.
N. Topsøe-Jensen, fm.

,Jensen a Kte!dslr:ov, AIS, København.



Nærværende udskrift bedes lyst som servitut på matr. nr.
lJ,QAistrup by, Vindblæs sogn med prioritet forud for allerede
lyst byrder og hæftelser, jfr.U.f.R.1930 pag.20l.

Bekræftelsesvederlag ?,kr. vedlægges i stempelmærker.
Dommeren i Æbeltoft m.v., den 19.jun~ 1947.

N. Topsøe-Jensen
ful.

\ .

Til herr dommeren i
M a r i a g e r.

Indførtvi ~a~bo~en for retskreds nr~6g, Mariager købstad m.v.,
den 20'juni 1947.

Lyst. Tingbog: Bd.16a bl.63;akt:Skab C nr.213,.\,
med hensyn til matr.nr.15c Aistrup.

J Haase.
-:- -:- -:-

Afskriftens rigtighed bekræftes.
FredningslliCvllet fur- 7. SEP. 1955

R~der8 Am~ ~ .

, '

,---- - --------- -- ---- - - --- - - ---

li

( ,

, ..
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rednir.;;,,::r-~',;i-rt 1('
1\::lIIILi_ : ,"; REG.NR.aVl~

~6bY
I•••

Ma'r. D~. 40å Ala'r~p b7,
Vladblaa aop. A.eld.r.

Ir.4D1D....VO-' tor RaDd.r. aat.

1916
25.ok'ob.r 1962. St.ap81t,l.

lr.aplg. 'Ubød.
UDde,t.,D.4. l.rer E. Tr1er Ud"D, Ba4a~Dd, tl1bTde. herYed .0.

e~.1'at atr. u. 40.2at A1atrLlp bI, V1Ddbl•• aOID. at lade D.d'D_VDh
&1'••1 at ov.nDWYDte ..tr. nr. tr.d••

Ar.al., b,akrlv••• Al.de•• h.l... 'r. Dr. 401 At.'rap b7, Vln4-

Ir.dna"D Dl' tal.aDda omtaDC'
Ar.al., aA lkke b.bT'''., a141.r'141 ••• 11ar .edval'aada, øAl.da.

a' adel,'eD 'U Ol tra klrkaD hindr•• , 11,..0. d., hallel' ikke pl ar.a-
1.rna al erave. ,ru. .11.r anbrlnc'. 'raastor.. '0,.'.'10.er, ,.l.toa-
o. 'ele.rat... '.r 0.11ga •• dar _l lkk. op••"e •• kGr., ."&la••,.dar,
løbod.r, vo..- tl1 b.boels•• ller opbavariDe at .eAltaber eller lign •
•k.Dhadetor.t7r~eDde ,...tande.

Je. torbehold.r .1g dog r.' tl1 at opt.~. 1i1' 3 "D taal1le.hu..
1 ee' plaa 0l k~ '11 b.bo.l••• t'e~ torad".a4. '''1''4 ••4 tr.tal.,a-
aIIVDe'tor Raade~••• t tor.'vld' aDcAr bflDla.ra •• aUaralaa Ol pla-
oarlDe. Pi .a... mAda torbehold.. r.' tl1 opt•••l•• at ..ra.. '11 Av.r'

-- -T -------- -hueasiaT-ja to r-.k-ovb ral' , -tor-a.dD.-r.bkai8jiu.~------- -------- .- ---
lor t••dDlncan kNv.r ~e. lD,eD .r.'a'UD"
Jeg '1'ladto••".' ••d, at ovenøt"Dd. tr.dDlall'11bad tlacl7l"

pA alD '~.Ddo... tr. Dr. 401 at Al.trGp bl, Vladble••• ga, dog Gd.a
1l4eUt tor al,.

PI'al.b.r."l,.. 1 haGhold tl1 toraDl"e.d. ar tr.dalD11DeYDet
tor laDder. .., oe lLl.lev-V1Ddbl.. ..al,A.dar'. hv.r t••• 1••

HadlGR4, 4'D.l1. ok'ob•• 1962.
Eac. Trl.r Udle ••

14., t••4Dl.lI~a.' tor BaD4... .., .od'...r oa IOclk.ad.rtor-
aaa".nd. t••dnlagetl1bRd, b••'..... d••• a' tilbad., .ka1 l,.e•• 0•
•• nl'R' p' _'r. Dr. 40J!.at ,U.etrtlpbT, Yllldble.'0,., at .r'kor •

•



•

•

o t4r. o skp. l td. li alb.
1re4nlDg8 .... e' tor landers a.' 4eD 24/10-62

Hallenber,.
Geblrtrl
lov 140/37
§ 1411 1,- kr.
lal' J.- kr.

lDU.rt 1dacbo,eD tor re".D 1Wal'la,er
deD 25. ok'. 1962.
L7·'·
Tlngbog. Bd. l bl. 40b.

, o B.
Akt_ Skab l D•• 340.

/ KS

-----------
Afskrlttenø rl.tlBbed bek ..tte ••
'rednlDSBa-YDe' tor Bandere •• t. I

-. ClvUdoa.rkOlltoret 1 Banders, deD ,9-15· b'!J

~.

liU
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HZlrnU8 Amts nordlige
,":r,oJ'n ingsk rod s

Hatr ..nr. 1 Vindblæs by og soen;
l.5a··og1.5c Aistrup by 0« sogn.- -

Kt:bc NIt /t?J'7 ~
F.s. 38.5/70

/?1~?/

Anmeldor: FredninGs-
nævnet for Aarhus amt

Till'~l:til del=lal."otion vedr. Vindblæs
l=irke, lyst 20/6 19l~7

Ifølge eu af lli:JV110tdOll 30. uocQmbcr 19/0 tl·uffet
afGorelso skal foranst~ende deklaration ikke vmro til hinder
for, at ejeren af' ejendommen matr.nr. 15E. Aistrup by, Vind-

'\bJ.ws sogn, l stouet for det nu nodbrrondte stuehus opføror et
nyt stuellUD til ejcnLLoml:lOl1,beligGende Bom vist 1'.1 vedlD.cto
rids, 0e; uu1'ort i overonsstcJ.:uilelsomod 011 "lf Frodningsnævnet

'l'illclllolsoner [;leudelt pLI. følgendo betiu30lscr:
l) plnuorlD~ af bygGestedet skal ske på on sudan mildø, at

by::;ninc:oI1:;;:.:;ulvkote bli vor liC don nuværonLio torrænhojde
ptt do t ::;tod, hvor' b)'cnin.'3'ensdi;1COll~ l1inior (i1erererhinandou.

2) vect for LYGGopladsen rn~ kun foretages don rydning, som
er noL1vcnuic for bYGGeriots GOllnor.lfor01ne,hvilkot er ons-
be tyclou~lo t:!od, ::1 t uer s tedae oI~al bi 'bolloIde n og vedliGo-
hollIo::>011 boplal1tnine til slaril1~;Llf bYG'Goriot mod indsiet
vost fra, svarOllde til de nuværende 9 vostliCDte plantniuGs-
rmkkor (ialt ca. 11 meters brOdde).

3) adGD.acen til a t fly_t_t_o_oj_ondommolls-b.:y.f:,'"llin{3-o-r-uu-t-i-l-No-rup---

vej on bor tfuIdor, således a t G'ollner!lfor~1sac: f .)vlsb:;'G'11intSer
sl<:ulske på deres nuværendo pL..lds, oC ej hallor nyt stuehus
udon do p&tnloborotticeues snmt~d,o ~a opfares andotsteds
end det nu tilladte eller det opril1doli~o stue~~s' boliG~en-
hed.

Doklarationens bestemmelser sleul iovrigt uCJndret v~re
gældende.

Nmrværendc til1me beg-wres tinGlyst på. ejendommen mod
priori tot forud for pantocoo1d jfr. naturfrednincslovens § 64.

FredninGsnævnot for Aarhus amts nordligo fren~inga~rod~
den 17. september 1971

J' ~.Holck-Chri5t:f 'lllr· ....n
l"v:r.mallUenstJ tdd!' or\·r.'a;,loj·

,'l i" ......



,

,

:-'skri:rtano t-ictiehed
Fredningsnævnot for
Civildommorkontoret

bekræftes.
Aarhus amts nordlige frodningskreds,
i Randers, den 30. Sop. 1971.

J~. IIolck-Ch,ris tiUl1sen
Formandens stodf'ortrrodor
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01089.02

Dispensationer i perioden: 01-07-1980 - 03-09-1986



'~ - ..... "-

~ tU/'11;k~id:'~~~1~~/ltatiJCi:y,J .
- F. s. 330/7e,~ " J

T I L L Æ G

til- \ '

tinglyst den 25. oktober 1962 på ejendommen matr. nr. 40 b Ai-..
strup by, Vindblæs sogn.

e I overensstemmelse med et af den nuværende ejer af oven~
nævnte ej~ndo~~Jrem~~~

---_.--S~ledes:
e)

ønske-ændres_for~nstående ~reaningstilbud

Det tillades ejeren i stedet for at opføre
2 eetplanshuse på ejendommen at forsyne det eksisterende eetplans-
hus med udnyttet ~agetage m~d etagea~eal ialt ca. 153 me i over-
ensstemmelse med tegninger, godkendt af fredningsnævnet.

Tilladelsen er betinget af, at den omkring huset eksi-
sterende beplantning vedligeholdes og til stadighed fornyes i et
sådant omfang, at byggeriet er mindst muligt synligt '·udefra.

Nærværende tillæg vil være at tinglyse med priori et
• .J

forud for pantegæld.
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•
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•

Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige frednings-
kreds, den 26. juni 1980.

-

Tiltrædes af :M:s-bfttp-VindblæsMenighedsråd, den O/.fD7./9&o .

.--,
. ~7
/ ...' -1./1A ,1 I ".--,(j' .' - " ',,'./'. .

Tiltrædes af ejeren af matr. nr. 40 b Aistrup by,
Vindblæs, den <z/r, - 1980 •

;' ,.

... ... '.~

:!.I,~!, ,.18. AUG 1980 - 0822 O
, :., Uf) J ,., G! J" .f /7 /) .Æ,/~ l' . y,~,-u

, ,

I
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REG.NR. /08'1 B
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordlige Fredningskreds

•

Sandgode 12 • 8900 Randers
Telefon 06-437000

Randers, den 16. j U ni l 9 8 6 •

HC/vl f.S. 175/8~.

Hr. Ib larsen,

Frederikshøjvej 4;

9560 Hadsund •

Den 21. december 1948 blev der på ejendommen matr.nr. l Aistrup

tt by, Vindblæs sogn, beliggende syd og øst for Vindblæs. kirke, tinglyst
bestemmelser om, at arealet fredes, således at der ikke på arealet måt-

te opføres bebyggelse eller foretages "udsigtsødelæggende beplantning"

m.v.
Ejendommen er senere udstykket i matr.nr. l ~ og l b •

Efter at De har erhvervet matr. nr. l ~, har nævnet fra menig-

hedsrådet for Vindblæ~_~ogn modt~get_~nder!~tning o~ at De indenfor
det af fredningsbestemmelserne omhandlede område beliggende syd for

kirken har foretaget tilplantning af et større areal med juletræer.

handlet i 2 møde~ første gang ud~n Deres tilstedeværelse, idet De

ved en fejltagelse ikke fra nævnets side var indkaldt til mødet, anden

gang den 6. juni 1985 med Deres tilstedeværelse.

I det sidstnævnte møde deltog repræsentanter for menigheds-

rådet for Vindblæs sogn, Provstiudvalget og Arhus Stiftøvrighed samt

Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret og Danmarks Naturfrednings-

forenings lokalkomite.
De oplyste i mødet, at De ganske rigtigt har plantet juletræer-

ne uden at spørge nævnet, idet det har været Deres opfattels~ at jule-

træerne, som forventes solgt,når de er blevet ca. 1,5 m høje,. ikke
kan karakteriseres som en "udsigtsødelæggende beplantning".
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Det fremgik af besigtigelsen, at beplantningen er foretaget

på begge sider af et læhegn, som i nord sydlig retning går gennem

arealet. for så vidt angår den del af beplantningen, som ligger vest

for hegnet, var der blandt samtlige fremmødende enighed om, at den

efter terrænets karakter ikke vil virke udsigthæmmende, såfremt be- '1

plantningen ingensinde når en højde over 2,5 m.

for så vidt angår arealet øst for hegne~ var det menigheds-

rådets opfattelse, at beplantningen skulle kunne bevares indenfor en
. ,\" .

skråttrukket linie over arealet med udgangspunkt i hegnets nordlige

ende. Dette synspunkt er tiltrådt af Provstiudvalget. Begrundelsen

er, at man herved vil sikre en rimelig udsigt sa~t en indsigt til

kirken gennem den højstemmede bevoksning, som ligger syd for denne.

, I • Såvel stiftøvrighedens repræsentant som repræsentanterne for
,

DanmarKs Naturfredningsforening og Arhus amtskommune; amtsfrednings-

'kontoret, udtrykte betænkelighed ved 'hele beplantningen øst for læ hegnet

og 1ndstillede til nævnet, at beplantningen her blev-fjernet. Sagen

blev herefter optaget til afgørelse i nævnet.--------------------------~~ . ~~for så vidt angår det vest for hegnet tilplantede areal, var
,I

e
e
ti

der blanat nævnets med~emmer enighed-om- at tillade, at -beplantningen

bibeholdes, og at genplantning foretages, efterhånden som afdrift

finder sted.

Denne dispensation er betinget af,

at de til enhver ti~ værende træer skal fældes, når de når en højde

af 2,5 m.
,

Sådan fældning skal ske, også selvom træerne, når de har nået
I

'.
maksimalhøj~en, ikke kan sælges som juletræer.

'l

for så vidt angår det østfor hegnet beliggende areal, var

. ,der blandt nævnets medlemmer enighed om, at beplantningen, også selv-

om deR ikke opnår en større højde end 1,5 m, vil medføre sådanne genere

såvel for udsigten fra kirken som fra indsigten til denne fra Randers-

Hadsund landevejen, at en permanent tilladelse til arealets tilplant-
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ning ikke kan meddeles.

Nævnet har dog efter omstændighederne vedtaget, at til+ade
.'

bibeholdelse af den eksisterende beplantning på betingelse af,

~ den skal være fuldstændig afviklet inden 8 år fra denne skriveises
dato.

Genplantning på arealet må, også selvom afdriften måtte være

afslutte~ før det nævnte tidspunkt ikke finde sted.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K,af bl.a.

ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.
: l , l :_ '

Vilkårene for dispensationen vil efter ankefristens·,udløb'

i medfør af naturfredningslovens § 64 blive tinglyst på ejendommen.

e
e
•

Nævnet forbeholder sig"i denne forbindelse at stil~e krav om,

at tinglysningskalke ~f det rids, som nu vil blive udfærdiget af
" ~./ :).

Arhus amtskommune, amtsfredningskontore~ udfærdiges ved Deres foran--- ----- ------f;--------~.J ---- -- -- -- ------ --I

staltning •

A. Holck-Christiansen.

KOPI til:

l. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kbhvn. K.

2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,Arhus C.
J.nr. 5403-10-10-70.

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l, 8270 Højbjerg.

e 4. Mariager kommune'~, Fjordgade 5 , 9550 Mariager.

5. "Vurderingsrådet" i Mariager kommune.

6 . Mariager-Nørhald Provstiudvalg v/Arne pedersen, Råby ,r.; 8970 Havndal .

. (
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7. Vindblæs sogns menighedsråd v/Jørgen Iversen, Burholt 19, Hadsund.

8. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, Kbhvn. ~

9. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/ overlæge Ove Guldberg,
Oks~ndalen 24, 9550 Mariager.

10. Arhus Stiftøvrighed, Fuglsangs alle 2, 8210 Arhus C. (42/0808)

ll. Hr. elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, Randers.

"12. H r. g å rde j e r L au r s Somme r, ~,Go d t h å b " , Ve 11 ing g å rd s v ej 15, H a vn d a l •
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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Sandgade 12 • 8900 Randers
Telefon 06 ·43 7000

o 4. SEP. 1g B 6 * 9652
Randers, den 3. S e p t em b e r l986 •-.

HC/eml. FS. 175/84

Tinglysningskontoret,

dommerkontoret i STE M PE LMÆ RKE
9550 Mariager. r:':~-c':';·CJ!::~r~·,:t

KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF ""~ \ l'
DOMMERKONTORETS K~SEKONTROLAPPAJO.T l. ~

x o 18562 f

" -:.';tqan ~~~O'fI Lr,~00 b 5 ii
I ll._ .... .rtf "7 o U U .....J.

- - -
Ved en den 16. juni 1986 truffet afgørelse har frednings-

nævnet meddelt dispensation fra den den 21. december 1948 på matr.

nr. l ~ og l ~ Aistrup by, Vindblæs, tinglyst deklaration vedrø-

rende fredning af Vindblæs kirkes omgivelser.
Dispensationen omfatter tilladelse til hel eller delvis

bibeholdelse af en i strid med bestemmelserne foretaget tilplant-

ning af en del af matr.nr. l b Aistrup by som vist på vedhæftede

tinglysningsrids, og vedrører dels et areal vest for et på ridset

vist nord/syd gående hegn (afmærket med priksignatur), dels et min-

dre areal øst for hegnet (afmærket med vandret skravering).

For dispensationen er fastsat følgende vilkår:

l) Vedrørende arealet vest for hegnet.
Beplantningen kan bibeholde~ og genplantning foretages,
efterhånden som afdrift finder sted,på betingelse af, !l
de til enhver tid værende træer skal fældes, når de når
en højde af 2,5 m.
Sådan fældning skal ske, også selvom træerne, når de har
nået maksimalhøjden, ikke kan sælges som juletræer.

2) Vedrørende arealet øst for hegnet.
Beplantningen på dette areal skal være fuldstændig afdrevet
inden den 16. juni 1994. Genplantning på arealet må, også
selvom afdriften måtte være afsluttet før det nævnte tids-
punkt, ikke finde sted.

Vilkårene begæres i medfør af naturfredningslovens § 64
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SIGNATURFORKLARING (udfyldes af dommerkontoret)
- in ) , 'fl....t.?i'.3)Arealeromfattet af tinglyst kirkeomgivelsesfredning' .

• • -Eksisterende hegnm Beplantning der kan bi~holdes indtil en højde af 2.5 m
~Beplantning der skal afvikles inden 8 år

Udfærdiget i juli 1986
ARHUS 'AMTSKOMMUNE AMTSFREDNINGSKONTORET
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Rids i 1:4000 vedrørende

Matr nr 1b Aistrup by
VindbiæsI

~
Udfærdiget til brug ved tinglysning af
vilkår for dispensation fra tinglyst
k irkeomgivelsesf redning
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