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I K K E F R E D E T
INDHOLDSFORTEGNELSE

- Kendelse af 20/10 1948 (ofn - 802/48) om ophævelse af
- Kendelse af 22/4 1948 (nævn - 3/48) om vilkår for beskæring

af beplantning (oversigt).

747 SØNDERHALD 1315 IV Sø

I

MATRIKE L FORTEG NEL S E

(ajour pr. 20/ 10 19 48)
,Jiædni1'P~ omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
la Fausing By, Fausing

•
Gældende matrikulært kortbilag: ...
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Se også REG. NR.:



OPHÆV'E-l

UDSKRIFT
af

Fredningsprotnkollen for Kendelser for Randers Amts
Fredningsnævn.

Aar 1948 den 22.April blev i FreJningssagen
F.S. 3/1948:

Servitutbelægning af Fausing Præste-
gaardshave efter Begøring af Randers

I

~
I

j

i
\ -.;iJf,f., afsagt saalydende
, • l ..

l ~ ., K e n d e l s e .:/'L '. 19)0/.
it.,; ,.·1 ". I Medfør af Lov Nr. 28 af 1 2 har Randers Amts Vejv~sentA.t·~ \ .
; l'J-,t~iden 28/1 1948 afh'1ldt en Besigtigelses- og F0rligsforretning i An-
, ':,;J;ledning af en Sikring af Vejmundingerne øst for Fausing.~;,:~& Til F0rstaaelse af Sagen skal det bemærkes, at F0rh~ldet

'. nærmere er det, at Amtsvejen Randers-GrenaB gaar lige øst-vest
"

" igennem Fausing. Ved dens n lrdlige Side ligger Præstegaardsboligen i \,;,~~ . ;.en stor Have, tildels bevokset med st0re, sClukke TI'ffier. Haven strækker
L· .; l:. "..' sig lige op til den qffE:ntlige Bivej fra Ørsted til Fausing, hvilken

,r2.~{.Bivej 0mtrent følger Linien s~ldvest - nf'lrdøst.
l~,; '7'. Det hedder i F0rretningen bl.a.;
',h "Matr.Nr. la, Præsteembedet ..••••.•.•..•.••••.
,', 2 2,l ". Servi tutbelægning ca. 750 m Mark + 675 m Have I:;l ca.

t!:'· 1425 m? Man ened e8 om en Erstatning ps a l uf, Kr. f or de t o Servi-l,y);
-' '-',": tutter samt llCJCJKr. ff)r de midlerti -:lige Ulemper ved Præstegaords-

A.mts Vejvæsen.

,;.;~J~~haven, ny Placering m.v.
:;~~~r! Under F lrbennld af ~,~enighedsraadets og Stiftsøvrighedens God-

~}I,o~::t.-...!:

, ::;f.':f ;'keLdelse. Pastor Bielefeldt ta~er p.,rbeh'1ld."
.. f ~ ••t;.~... ~...
, }~~;". Den 2.Februar 1948 mIldtog Naturfredningsnævnet fra Randers
I )~~~.fA.mten Skrivelse fra Fausing-Auning Menighedsraad, der indbrac;te
,~ • tj",~- ~

Sagen for Nævnet. Nævnet har h'lldt Møder paa Anstedet i Sagen den
1/2 1948 og 14/2 1948.

Paa sidstnævnte Møde henviste Amtmand Holck til, at Vejkrydset
er farligt for Trafikken. Vel er der endnu ikke indtruffet Ulykker
i Vejkrydset, men Fnrmaalet ved Sikring af Vejkryds er jo net0p paa
F'1rhaand at hindre Ulykker.

Biskop Skat-Hoffmeyer fremhævede, at der Syd fra op mod
Amtsvejen kun kom1er meget lidt Trafik, hV0rh~s Biskoppen henviste
til Præstebaardshavens alm. landskabelige Værdi.

Af Pr~stegaardsudvalgets 6 Medlemmer var 5 imod Pr'1jektets
Gennemførelse i de'1 l1u.v,,'JrendeF0rm; de fandt det tilstrækkeligt, at
Haven først blev beskaaret fra et Punkt 20 - 25 Vest f0r Vejkrydset.
l Medlem ~ik helt ind for ProjGktet.
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Præstegaardsknnsulent Larsen-Ledet mente, at man kunne nøjes med
en mindre Nedhuening end den projekterede.

Det er Fredningsn~vnets upfattelse, at det projekterede
Indhug gaar videre end strengt nødvendigt, og at det er af væsentlig
Betydning for Almenheden, at den smukke Præstegaardshave ska"nes i saa
vidt umfang som muligt, jfr. N~turfrednings10vens § l, Stk. l.

Herefter bestemmer Fredningsn~vnet, at Nedhugningen af Præste-
gaardshavens Bev0ksning først maa paabegyndes ved et Punkt 25 m
Vest for det nævnte Vejkryds, Randers-Grenaa Amtsvej og Ørsted-
Fausing offentlige Bivej, og saaledes, at Nedhugning følger en Linie
fra det vestlige Punkt op til det Punkt, der efter det nuværende Projekt
er angivet som Nedhugningsgrænsen mnd Syd ved den offentlige Bivej
fra Ørsted ~il Fausing.

T h i b e s t e m m e s:
Nedhugningen af Bevoksningen ved Fausing Præstegaardshave maa

først paabegy,ndes ved et Punkt 25 m Vest fnr det n:evnte Vejkryds, <. )

Randers ...Grenaa Amtsvej og Orsted-Fausing offentlige Bivej, og saa-
ledes, at Neuhugningen følger en Linie fra det vestlige Punkt i)pt~·
det l~nkt, der efter det nuværende Projekt er angivet som Nedhug- 1

t "Syd ved den ,ffentlige Bivej fra Ørsted til Fausing. l
t

E • t\ ndersen. . :"'1:- .'t
t ';/~,,~,

~~:it·:::
r ~r.~~~r·

ningsgrænsen mnd
Chr. Laursen. R i i s.

(
L "

i
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Udskrift

af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KNDELSE SPROTOKOL.---------------------------------------
Aar 1948, den 20.oktober, afs8/:!;de overfredningsnævnet p8a

grundlag af mundtlig og skrift.lig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 802/48 vedrørende Spøt'g,smaeet om a t l!eBge en over-

sigtsservi tut p8a præstege e rd$l:l.<'>Ve (l', i :ll'1;L~aig.

Den af fredningsnævnet for Randers amtsrp~dskreds den 22. epr!l

1948 8fsagte kendelse er saalydende:

"I medfør af lov nr. 28 af 1/2 1930 har Randers amts vejvæsen

den 28/1 1948 afholdt en 'besigtigelses- Og for'llgsforretning i an-

ledning af en sikring af vejmundin~erne øst for Feusing.

Til forsta aelsa a f se gen ska l det bemærke s, et forholdet

nærmere er det, at amtsvejen R~nders-Grenaa gaar lige øst-vest

igennem Feusing. Ved Qens nord1ige side lic~r præetegaardsholigen

i en ~.~ stor heve, tildels bevokset med store, smukke træer.

Haven strækker sig 11ge op til den offentlige bivej fra Ørsted

til F8tJsing, hvilken bivej omtrent følger linien sydvest-nordøst.

Det hedder i forretnin~en bl.a.:

"Metr .•Nr. 18, Præsteembedet •••••..•••

Servitutbel~ning ea. 750 rrf Mark + ea. (,75 uf. Have: es .1425 fil
Man enedes om en Erstatning pas 100 Kr. for de to Servitutter

samt 1100 Kr. for de midlertidige Ulemper ved Præstegaerdshaven,

ny Planering m.v.

Under Forbehold af Menighedsrasdets og stiftsøvrighedens rrod-

kendelse. pe stor Bielefeldt te ~er Forbehold."

Den 2.februar 1948 modtog naturfre~ingsnævnet 'fre Randprs
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amt en skrivelse fra ~using-Auning menighensraad. der indbragte
sagen for nævnet. Nævnet har holdt møder pae aestedet i sagen den
7/2 1948 06 14/2 1948.

Paa sidstnævnte mØde henviste amtmand Holck til. et vejkrydset
er farligt for trafikken. Vel er der endnu ikke indtruffet ulykker
i vejkrydset. men f.ormaalet ved sikring af,vejkryds er jo netop
psa forhaend at hindre ulykker.

Biskop Skat-Hoffmeyer fremhævede. at der syd fra op mod
amtsvejen kun kommer meget lidt trafik. hvorhos ~iskoppen hen-
viste til præstegaardshavens .; elm. landskabelige værdi.

Af præstegaardsudvelgets 6 medlemmer var 5 imod projektets
genn~mførelse i den nuværende for'm;de fandt d.ettilstrækkeligt. '
at haven f~st blev beskaeret fra et punkt 20-25 m vest for vej-
krydset. I medlem gik helt ind for projektet.

præstegaardskonsulent Larsen-lenet mente. at ma'h kunne nø-
jes med en mindre nedhugning end den projevterede.

Det er fredningsnævnets opfattelse. at det projekterede ind-
hug gaar videre end strengt nødvendigt. og et det er €If.væsentlig
betydning for almenheden. at den smukke præstecaardshave skRenes 1
sa8 vidt omfang som muligt. jfr. naturfredningslovens) l. stk. ~

I

. ~erefter bestemmer fredningsnævnet. at nedhugningen er pr~t.-
gaardshavens bevoksning først maa paabegyndes ved et punkt 25 m
vest for det nævnte vejkryds. Randers-Grenaa.amtsvej og Ørsted-
~using offentlige bivej, og saaledes. at nedhugning følger en
linie fra det vestlige punkt op til oet punkt. der efter det
nuværende Projekt er angivet som nedhugningsgrænsen mod syd ved
den offentlige bivej na Ørsted til Faus1.ng."

Kendelsen er indahket for overfre~nlngsnævnet af Randers amts-
raad.

Overfredni'ngsnævnet har ..den'lo.august 1948 be sigt!get det
omnCil;Q!tQ"~ area.l og forhandlet bl.s. nIed repræsentanter for min1ste,·
riet for offentlige arbejder. Randers amtsraad. og Fauslng-Aun1ng
menighedsraad.
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Det oplystes. at den af amtsvejvæsenet u~~hejdede oversigts-

servitut er 1 overensstemmelse med reg1er._ fastsat af ministeriet.

for offentlige arbejder.

O vel'fr'edningsnævnet finder ikke. et det i nagreh 1 præst. e -

gasrdshaven. som nævnte over'sigtsservit.ut vil medf~e. er af en

seeden bet,dning. at der er tilstrækkelig 'tegrlJnde1se for fred-

ningsmæssige forholdsre ~ler i henhold t.il' naturfredningslovens

§ 9. jfr. ~ lo

Den indenkede kende1se vil derfor være et ophæve.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Randers amtsraenskreds den 22. april

1948 afsagte kend-else vedr'ørende præstef:;88rdshaven i FBusing op-

hæves.

P.o.v.
\

Poul Andersen.
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