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Lokolitet

• Kommune

1\1:1:1. I~K. •• ~ ,

• Arealer omkring Fiskhæk kirke •

Viborg.

J.nr.

Areal

I Formål.

• Indhold

• Ejer

Påtaleret

1.25.000 - '~/S =&f
Fr.nr. p 5 1600 Fr. ll.

• Fredet: FNK
OFNK

16.7.1948
19.11.1949

ca. l ha.

Sikring ar udsigt til og rra Fiskbæk kirke.,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes bortset
haveanlæg med køkkenurt er og buske i højst 1,5 m's
Der må ikke anbringes master, skiltet boder, skure o.l.,
ligesom arealerne ikke må forstyrres ved afgravning el-
ler på anden måde.
Ovennævnte bestemmelser skal ikke
en udvidelse af kirkegården eller
videise af landevejen.
På matr. nr. lJE og lJ~
fra fredningen til evt.

Cra
højde!

være til hinder for
for regulering og ud-

kan fredningsnævnet dispensere
skoleudvidelse el. lign.

Private.

Fredningsnævnet.

FREDNING
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---------~-----------------------~-----

Aar 1949, den/9. november, afsagde overfredningsnævnet paa
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l e e

i sagen nr. 841/48 vedrørende fredning af arealer omkring Fiskbæk
kirke.

Den af fredningsnævnet for Viborg amt den 16. juli 1948 afsagte
(f-J kendelse er saalydende:

"Efter at Fiskbæk Menighedsraad og Vorde-Fiskbæk-Romlund SognG-
raad i Skrivelse af 18/12 1947 til Naturfredningskomiteen for
Viborg og Omegn havde anmodet om, at der maatte blive truffet For-
anstaltninger for at hindre, at Arealerne omkring Fiskbæk Kirkegaard
blev bebygget eller beplantet, saaledes at Udsigten mod og fra, Kirken forringedes, har Danmarks Naturfredningsforening ved Skrivel-
se af 9/3 1948 rettet Henvendelse til Fredningsnævnet for Viborg
Amtsraadskreds angaaende Fredning af Arealerne omkring Kirkegaar-
den, der er beliggende ved Skive-Viborg Landevej syd for Vejen.
Det fremg~ar af Skrivelsen,at Arealerne øst og Vest for Kirken ikke
er bebyggede, at der ikke er ret høj Bevoksning paa Kirkegaarden,
at den romanske Kirke med 'det ejendommelige Taarn ligger lidt
højere end Vejen og fremtræder smukt og karakteristisk i Landskabet
baade øst og Vest fra, at der fra Kirkegaarden er en smuk Udsigt
mod Vest og Nordvest, at Arealet Vest for Kirken har et ret stejlt



Om den nærmere Fastlæggelse af de Omraader, der ønskes inddra-
get under Fredningen, har Repræsentanterne for Naturfredningsfore-
ningen og Nationalmuseet erklæret sig enig i det nedenfor bestemte.

Nævnet har bes1gtiget Forholdene og forhandlet med de interes-
serede Lodsejere, der er gjort bekendt med den paatænkte Fredning.
a. Matr. Nr. 13h, er inddraget under Kirkegaarden.
b. Ejeren af Matr. Nr. 13b, Gad, 19m, Ild, Fiskbæk By og Sogn,

Niels Pedersen har protesteret mod den paatænktc Fredning og
~,ner,at Matr. Nr. 6ad, den Del af Matr. Nr. l3b, der ligger

4t) V.at tor Kirkegaarden og den Del af samme Matr. Nr., der ligger

,

'.

Fal~ mod et lavere liggende Areal, og at der her er foretaget Ud-
gravni~g og Planering af Skraaningen, hvilket virker skæmmende.

Nationalmuseet, hvem Sagen har været forelagt, har med Sympati
t11traadt Bestræbelserne for at faa de nævnte Arealer fredet.

Danmarks Naturfredningsforening har indstillet, at Fredningen
kommer til at gaa ud paa Forbud mod Bebyggelse eller Beplantning
samt mod Anbringelse af noget, som hindrer Udsigten mod Kirken
eller virker skæmmende. Endvidere har Foreningen indstillet, at
det med Hensyp til Omraadet Vest for Kirken yderligere bestemmes,
st Terrænet, derunder Skraaningen ikke maa afgravcs eller paa anden
Maade f~rstyrras, og at der sker en Retablering af den foretagne
Afgravning af Skraaningen.

øst tor Kirkegaarden er egnede til Salg som Byggegrunde. De
Arealer, der egner sig som Byggegrunde andrager ca. 1 Td. Land.
Hv1~ Predningsforslaget gennemføres, paastaar han sig tilkendt
en Eretatning paa 6000 Kr.

c. Ejer4n af Matr. Nr. 131, smsts. Alfred Jacobsen har ligeledes
protesteret mod Fredningsforslaget. Han har købt Ejendommen, hvis

Størrelse han har angivet til ca. 2 Skp. Land, med Bebyggelse for

-. -~ --------------------
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øje for ca. 1100 Kr. inc1. Omkostninger. Hvis Fredningsforslaget
gennemføres paastaar han sig tilkendt en Erstatning paa 2000 Kr.
d. Ejeren af Matr. Nr. 19d, 19p, srnsts. Jens Laurs en , har ikke

givet Møde under Sagen. Ejendommen bestaar af Engarealer.
e. Ejeren af Matr. Nr. 19b, 19i, smsts. Alfred Frederiksen, har og-

saa protesteret mod Fredningsforslaget. Hen har købt Ejendommen
for 1167 Kr. og har begyndt psa at planere Skraanine,en. Han har i
Sinde at beplante det planerede Areal med Frugttræer og even-
tuelt tillige at bygge et Hus her. Saafromt Fredningen gennemføres
som planlagt, paastaar han sig tilkendt en Erstatning paa
3000 Kr.

~. Et Areal af fælles Gadejord Syd for Kirkegaardcn. Det meste af
Arealet henligger udyrket, medens en mindre Del af Arealet er
indtaget til Dyrkning af forannævnte Niels Pedersen.

Under Besigtigelsen konstaterede Nævnet, nt de Arealer, der
paatænkes fredet, er ubebygget, bortset fra det nordøstlige Hjørne
af Matr. Nr. l3b, hvor Forsamlingshuset er beliggende, og bortset
fra, at der paa den Del af samme Matr. Nr., der ligger Vest for
lirken findes et Træskur, der dog er anbragt bag ved en mindre Be-
plantning, snaledes at det ikke er synligt fra Landevejen. Paa de
omtalte Arealer findes ikke andre Beplantninger end den lige nævnte.

Idet der indenfor Nævnet er Enighed om at gennomføre Fredningen
1 det væsentlige i Overensstemmelse med den foreliggende Indstilling
har Nævnet vedtaget at paalægge de nedennævnte Arealer Servitut som
vedt~jet og at tillægge Ejerne i Erstatning de for hver især n~vnte
Beløb.
b. Matr. Nr. 13b, 6ad, 19m, Ild, Fiskbæk By og Sogn, Ejer Niels

Pedersen.
Der paalægges Matr. Nr. 6ad og Matr. Nr. Ild, den Del af Matr.

Nr. 19m, der ligger øst for Bækken, der gaar gennem denne Parcel,
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Ide~ Del af Matr. Nr. l3b, der ligger umiddelbart Vost for Kirke-
gaarden, den Del af samme Matr. Nr., der lieger Syd for Matr; Nr.
19m og Nord og ~$t for forannævnte Bæk, samt endelig den Del af
Matr. Nr. l~b, der ligger øst for Kirkegnarden, saalydende Ser-
"itut:

De nævnte A~ealer man ikke yderligere bebygges eller beplan-
tes udover Haveanlæg med Køkkenurter og Buske af højst 1'/2 m's Højde
og der maa ikke varigt eller midlertidigt anbringes Master, Skilte,
Boder, Skure eller andre Indretninger, der kan virko skæmmende
eller hindrende for Udsynet. Arealerne maa heller ikke forstyrres
ved Afgravning eller paa anden Maade.

Der tillægges Ejeren en Erstatning. paa 3000 Kl'.
c. Matr. Nr. 13i, smsts. Ejer Alfred Jacobsen.

Der paa1ægges denne Ejendom saalydende Servitut.
Ejendommen mas ikke bebygges eller beplantes udover Haveanlæg

med Xøkkenurter og Buske af højst 1'{2 m's Højde, og der maa ikke
varigt eller midlertidigt anbringes Master, Skilte, Boder, Skure
eller andre Indretninger, der kan virke skæmmende eller hindrende
for Udsynet. Arealerne maa heller ikke forstyrres ved Afgravning
elle~ paa anden Maade.

Der tillægges Ejeren en Erstatning paa 2000 Kr.
4. Natr. Nr. 19d, 19Pt smsts. Ejer Jens Laursen.

Der paalægges den Del af denne Ejendom, der ligger øst for
den Bæk, der gennemskærer Parcellerne saalydende Servitut:

Ejendommen maa ikke bebygges eller beplantes udover Haveanlæg
med 1Cøkkenurter og Buske af højst 1'/2 mIs Højde, og der maa ikke
verigt eller midlertidigt anbringes Master, Skilte, Boder, Skure
~ll.r anC?9 Indretninger, der kan virke skæmmende olIer hindrende
tor Udsynet. Arealerne maa heller ikke forstyrres ved Afgravning
eller pas anden Maade.
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Der tilkendes ikke Ejeren nogen Erstatning.
e. Matr. Nr. 19i, 19b, srnsts. Ejer Alfred Frederiksen.

Der paal~gges denne Ejendom saalydende Servitut:
Ejendommen maa ikke bebygges eller beplantes udover Haveanlæg

med Køkkenurter og Buske af højst 1'/2 m' s Højde, og der maa ikke

e•
varigt eller midlertidigt anbringes Master, Skilte, Boder, Skure
eller andre Indretninger, der kan virke skæmmende eller hindrende
for Udsynet. Arealerne maa heller ikke forstyrres ved Afgravning
eller paa anden Maade, hvorhos det paalægges Ejeren, der har paabe-

tt, gyndt en Afgravning af Skraaningen, at retablere den derved forvoldte
Forstyrrelse i Terrænet, ved at beklæde den afgravede ikke tildækkede
Del af Skraaningen med Græstørv, saaledes som han allerede har beklædt
en Del af Skraaningert.

Der tillægges Ejeren en Erstatning paa 3000 Kr., der dog ikke
kan udbetales forinden Retableringen af Skraaningen er godkendt at
Nævnets Forman.d.
f. Den Del af fælles Gadejord, der mod Nd~d begrænses af Kirkegaar-

~, den mod øst af Matr. Nr. l~h og 6ad mod Syd af B~kken og mod
Vest af Matr. Nr. l3b og 19m.

Der paalægges dette Areal saalydende Servitut:
Ejendommen maa ikke bebygges eller beplantes udover Haveanlæg med
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Køkkenurter og Buske af højst 1'/2 m's Højde, og der maa ikke varigt
eller midlertidigt anbringes Master, Skilte, Skure eller andre Ind-
retninger, der kan virke sk~mmende eller hindrende for Udsynet.
Arealerne maa heller ikke forstyrres ved Afgravning eller paa anden
Maade.

e
e

Der tilkendes ikke nogen Erstatning.
De Arealer af Matr. Nr. l3b, 19m, 19d og 19p, der i H.t. foran-

staaende er paalagt Fredningsservitut, vil være at udstykke sær-
skilt. Ved Tinglysningen af nærværende Kendelse vedl'Bgges Rids over
den Del af Gadejord, der i H.t. Post f er paalagt Frudningsservitut.

e, De paalagte Fredningsservituter skal ikke være til Hinder for en
Udvidelse af Kirkegaarden eller for Regulering og Udvidelse af Lande-
vejen. Saafremt Sogneraadet ønsker at benytte en Del af Matr. Nr.
13b eller Matr. Nr. 13i til Udvidelse af Skolen eller til andet
kommunalt Formaal, kan Dispensation m.H.t. Fredningen meddeles af
Fredningsnævnet.

De foran tilkendte Elstatninger vil blive udbetalt til de iflg.
det foranstaaende berettigede, medmindre Fredningsnævnet inden Er-

~. statningsbeløbenes Udbetaling har modtaget Meddelelse om, at andre
er berettigede til Erstatningsbeløbene.

Bortset fra de som Ejere i Tingbogen indtegnede er der ikke af
nogen i de forannævnte Ejendomme berettigede stillet Krav om Udbe-
taling helt eller delvis af eventuelt tilkendte Erstatninger.

De tilkendte Erstatninger udredes af Vorde-Fiskbæk-Romlund Kom-
mune med 3000 Kr., medens Resten udredes sf Statskn.ssen med 2/3 og
af Viborg Amtsfond med 1/3.

Paataleretten med Hensyn til de paalagte Servituter tillægges
Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds."

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af ejeren af
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matr.nr. 19d ig 19p Fiskbæk by ~g s~gn, kurvemager Jens Laursen.
(Jverfredningsnævnet har den 17. august 1949 besigtiget de 0m-

handlede arealer ~g f~rhandlet med den ankende 10dsejer 0g andre
i sagen interesserede.

Der 0pnaaedes enighed med kurvemager Jens Laursen nm en erstat-
ning paa 250 kr. f0r fredningen af det ham tilhørende'areal.

Det vedt~ges, at der af den parcel af matr.nr. l3b, snm ligger
øst f~r kirken, kun fredes det areal, der ligger vest f'r f~rlængel-
sen af matr.nr. 13i's østskel ~g n0rd f~r f0rlængelsen af matr.nr.
13h's sydskel, ~g at matr.nr. 6ad helt udgaar af fredningen. Der 0pnaa-
edes paa dette grundlag enighed med ejeren, husmand Niels Pedersen ~m
en erstatning paa 2 'jl)!) kr.

Da 0verfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vil denne være at stadfæste med de af det f0ranstaaende følgen-
de ændringer. Et k~rt nr. Vi l j2 visende grænserne f0r det fredede 0ID-
raade er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet f,..,rVib,')rgamt den 16. juli 1948 afsagte

kendelse vedrørende fredning af arealer ~mkring Fiskbæk kirke stad-
fæstes med de af det fMranstaaende følgende ændringer.

I erstatning ud~etaies der
Niels Pedersen .1 •••••••••• 1 ••••••••• 2000 kr.
Alfred Jacobsen ...•.........•... '... 2000
Jens Laursen ~no ••• o •• ".o ••• O 25CJ
Alfred Frederiksen ................•. 3000 - ,
der først udbetales, naar samtykke fra fredningsnævnets f0rmand
foreligger.

Af erstatningsbeløbet 7250 kr, udredel' Vorde-Fiskbæk-Romlund
kt')mmune3 C)(J{J kr., medens resten udredes med 2/3 af statskassen '1g
1/3 af Vib0rg amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræftes;

---:;?
~,<1'-~"'&'7'1~'"'":1 / ..? A ""I '/ ( C)f h' ...~..,-----~~~ .........~,,-·7

.' love rf r ednings nævne ts··'sekre tær.
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F0rhandlingspr,.,t-1knllen fnr Fredningsnævnet f'1r Vibl1rg
Amtsraa1skreds.

Aar 1948, den 16.Juli Kl. 1430 afholdt Fredningsnævnet
for Vibnrg Amtsraadskreds Møde i Fiskbæk Skole.

Der f "'Iretl')ges:
Sag ang. Fredning af Arealerne
nmkring Fiskb~k Kirke.

Mødt var NÆvnets F'1rmand, Civildnmmer (}tto Kiørboe,
Viborg, detamtsvalgte Medlem, Amtsvejinspektør Dalberg, Vib0rg ng
det s 0gnevalgte Medlem fnr Vorde-Fiskbæk-R'1mlund Kommune, Amts-
raadsmedlem Christian Pedersen, Rogenstrup.

Der fremlagdes som Bilag 13~ Arealberegning.
N"Bvnet drøftede Sagen ng afs9gde dere l'ter saalydende

K e n d e l s e:
Efter at Fiskbæk Menighedsraad "'gVf)rde-Fiskbæk-R'1mlund

Sogneraad i Skrivelse af 18/12 1947 til N2tur~redningskomiteen for
Vi bnrg og Gmegn havde anm'1det nm, at der maatte blive truffet FiHan-

~~~:c:~~~ctc;;:c:::~l:gæ~
ken fnrringedes, har Danmarks Naturfredningsf'1rening ved.Skrivelse
af ji3t-~ettet tvendels~Fm!'.ntnet f()f~g
Amt~~s angua de Fred~f~~~~ 1mkrin~e-_
gaarden, der er beliggende ved Skive-Vib,rg 18ndevej syd f0r

~:~ ~:;m:::~bj:~:~;n~~eA:;all~s~:~:aK~rden. atde~0m.n~~rle medd~ ejend~igeraarn
ligGer' højere end V2jen ng fremtI'"der smukt og karakteristisk -i
Landskatet baade øst ng Vest fra, at der fra Krikegaarden er en
smuk Uusigt m0d Vest I')gN1rdvest, at Arealet Vest f0r Kirken har et
ret stejlt Fald mnd et 18vere liggende Areal I')gat der her er
fl')reta~etUdgravning 0g .lanering af Skraaningen, hvilket vir-
ker skJJffilllende .

Natil')nalmuseet, hvem Sagen har været f.relagt, har
med Sympati tiltraadt Bestræbelserne f~r at faa de nævnte Are-
aler fredet.

Danmarks Naturfredningsf"rening har indstillet at
Fredningen k'1mner til at gaa ud paa F0rbud m,d ~ebyggelse
eller Beplantning samt m~d Anbringelse af n1get, snm hindrer
Udsigten mod Kirken eller virker skæmmende. Endvidere har ~or-
eningen indstillet at det med Hensyn til Omraadet Vest for
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NATU RFRE DN I N GS NÆVN ET
for VIborg amts sydlige fredningskreds

ADR. »lANDBOGÅRDENc, FÆlLEDVE../ 1
TLF. (06) *621228

Kontortid 9·12, lørdall lukket

8 8 O O V I B O R G. den 29. aoYGbe I"l~6,

REG. NR. l/t 7

I akrlftl .. at 16..... lae .. 19'2 UI" k_ .... __ a., fft4ftlapUYD.'
- tUlao..l•• '11 a' tlJ''- ",41_"' 1.. ,. ft ..... J J •• wr .04 •• ,.
YIMre ,,"ak_uDe. , .. Gal , hU" l •• tl1 aap. lactbellta' ad' ..
lel ... pll-'. a' 4e' aftal. 4.1" nn. at .at.I1.D"D ... Ina ... Nll,..."Dd.l •• , _ri ••, ur .~'''6.' ft •• nrt.n4rsl.~.,. k.adel •• at
19. aona"'" 1949 (Plub8k kirke. _11.. 1.. 1"), e« !ly.rene .. aftal.ru

-'1 ••• lkk._ I.r"'r ...... , at"...••lq .lle .. p&. .. 4'. d4e.

»a eea •• p.ud.. t1Itala, at "I'It.D4lelte' ikke aLRO'. a' nl1. k... l _'rld
, ••• tft4UapU r.raIl. «1"" tftuft1a.!:8UYDe' la'rY,e I a.4t.r ar "'III'-

r..4alagal .... a , ). '111&061.. \11 flJ'Dlft"D.
ØJ*arkeOGbllo •• 1l.Dl-'•• pl, at t.ll1a~.la.A _Or\(&14.,.. altnat (teDikk.
e..adQl"e\ ~4'D ~ Ar Ir- a.,o.
upaerkeoahe4eo ual.d •• &D4Yl6e ... p&, at !'racnlA.I.""8UYDe\s ar_R1s. kUl
plkla,.. '11 o.f::t't'rcrGlllar-auYD*'.Aaallep<t. 7. 1256 l..beahaw L•• bl.a.
at J)araarke 1.~llrtJl'irtcftlllfl!".rO"'lll., .~ allJ_lnlewreD. L'1.aptl"løka ar
4 8Ø'er fra t:.en 'a&. aan har rht ••edelel .. _ at_Nl ••n, o, t.l11a4el .. 1l
kan ikke ,uiDT'tea, t.r kla,.tr!.t_. er .~l.be'•• ~4ælllt:" C.D .,retholt ••
at .la~.7D61~.C•••
Geapart af C~IlM .~r1ftlD •• r øDå' 'll._ 'IC,.~.annicfttteD, Y.Ii.Etn.DU'h~2,). Llba« pr. Tbt,~llro'&1,
~eDe Doll~nap, o,NlC"ROpt 2, Bale. li.p, 6800 Y1bOrth
'1 bort' _'ø~OæIQDfI. tl'\:flnlll-nk:oD~or or plan.tor;\or - •.~w.~.~~"~791-1~2.e 'lber,. kOmlillDCbS nrdt;;r1ar;.rl4, -,,_.

=-- (I l· .......,..,,.
'" t... I,c""4Dlll~f f 'I'n1".c, Mall.sari. 13, 1256 J;..benhr.m ~. , . h.'

Itanae..rk.E laturthdnlft~roNnllll'", .F"~der1k8,b,u·f RIlDc5ae.l1.2000 t..Mnha .... P I

I'
i: ..\,!~

R.ruu·

V1bo I'R k O.l.im •.n)••
Y.t.ftlak lldyalF. kHmUDe"'ODto~\.
&00 Vibor,_



NATURFREDNIN GSN~VN ET
for Viborg amts lydlige fredningskreds

ADR. -UNOBOGÅROENc, FÆLLEDVEJ 1
TLF. (08) -&2 12 28

Kontortid ;.12, 'erdeg lukket

•• OO V II O R G. den 6. december 1984
Fredn.J.nr. H - 9/1984

Efter forhandlinR med Nationalmuseets 2. afdeline ~iver frednincsnævnet
herved i medfør af naturfrednin~slovens § 34 tilladelse til den beplant-
ninrrved Fiskbæk kirkeRårds nord- Og østdige, som frem~år af meni~heds-
rådets forslag af 27. september 1984. Det skal oplyses, at Nationalmuse-
et har akcepteret, at de~ plantes egetræer som enkelttræer.

~pmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
~r udnyttet inden 5 år fra dato.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at frednin~snævnets afgørelse kan
~åkla~es til overfredninp,snævnet, AmalieRade 13, 1256 København K., bl.a.
~f Danmarks Naturfrednin~sforenin~ o~ miljøministeren. Klagefristen er

4 u~er fra den da~, man har fået meddelelse om af~ørel8en, o~ tilladelsen
kan ikke udnyttes, før kla~efristen er udløbet, medmjndre den opretholdes
af klapemyndi~hedeno
Kopi af denne skrivelse er Rendt til
In~emann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Brodal,
Carl Lan~vad, Hernin"vej 5, 8800 Vibora,
Vibor~ kommune o~ komnunens vurderin~sråd, kommunekontoret, 8800 Vibora,
Viborr amtskommunes plankontor OP frednin~skontor, Postboks 21,8800 Vibor~,
Frednin~sstyrelsen, Ama1ie~ade 13, 1256 København K.,

~~arks Naturfredning~f~~enin~~~ederiksb:rp, Runddel 1,2000 Kbhvn.F.,
tiationa1museets 2. afdelin~, Frederiksholms Kanal 12, 1220 Kbhvn.Ko

Modtaget I fredningsstyrelsen

:- 7. DEC. 1984 I~.( •.~
Rørdam

Fiskbæk meni~hedsråd
v/Svend Vestergaard,
Brændhøje 2,
8831 Lø{!strupe

\I"'iJ:l
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