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Aar 1950, den 2S. november, afsagde ov~rfredning~nævnet paa grund-
4t lag af mundtlig og skriftlig votering følgende I

I

af "HandruPdalen".1
l1949 afsagte ken-

kendelse
4t i sagen nr. 913/49 vedrørende spørgsmaalet om fredning

Den af fredningsnævnet for Randers amt den 3. juni• delse er saalydende:
"Medens sagen vedrørende fredning af arealerne mellem Femmøller og

"Haalenll blev behandlet fra efteraaret 1945, anmeldte Danmarks Natur-
fredningsforening den 5/9 1946 et fredningsforslag vedrørende "Handrup-
dalenll. Dette forslag blev ikke straks behandlet, da nævnet ønskede at
faa klarhed over, om sagen vedrørende IIHaalen"-Femmøller var gennemfør-

e lig.

•
Ved ovorfredningsnævnets kendelse af 28/10 1948 blev IIHaalen" fred-

ningsmæssigt sikret, og finansudvalget har siden bevilget de fastsatte
erstatninger, ialt 43.740 kr.

Herefter er Handrupsagen taget op til behandling d. 4/12 1948, hvor
det af Danmarks Naturfredningsforening blev krævet, at sagen, da area-
lerne overalt baade skønhedsmæssigt og videnskabeligt er meget værdi-
fulde, skulle fremmes uafhængigt af en plan vedr. fredning af hele
Mols, en plan, n~vnet intet kender til udover spredte udtalelser, der
navnlig faldt under overfredningsnævnets møde i sommeren 1947 under
f'Haalen.llFemmøllersagens behandling.

I nærværende sag har der været afholdt lodsejermøder den 3/1 og
9/4 1949 foruden flere møder mellem nævnets medlemmer.

Sagen angaar et areal paa ialt 78,85 ha. beliggende mellem lands-



byerne Handrup og Lyngsbæk. Arealet fremgaar nærmere af vedhæftede
kort. Fra nord mod syd gennemløbes arealet af "Stambækken", der paa

(~ sine steder har et kraftigt fald i det stærkt bølgeformede terræn.
I erklæring af 5/4 1947, bilag 12, har professor, dr. phil. Knud

Jessen bl.a. udtalt:
"Handrupdalen med Omgivelser udgør en karakteristisk Del af det

saa vel i geologisk som i vegetationsmæssig Henseende i høj Grad fred-
ningsværdige Omraade af Bakketerræn ved Æbeltoft Vig. Udvalgets geo-
logiske Medlem, Statsgeolog, Dr. phil. Keld Milthers udtaler sig saa-
ledes derom:

"Bakkebuerne omkring Æbeltoft Vig er af en Isstrøm fra Syd i Isti-
den presset op som en Art Endemoræne foran en Gletsjer, der har udgra-
vet selve Vigen under sig. Indenfor det foreslaaede Fredningsareal
ligger en hel Serie af karakteristiske Randmorænerygge, som er yderst
fredningsværdige.

Dalen, som gennemskærer Arealet, og som nu fører Vandet fra Nord
mod Syd ned til Æbeltoft Vig, har i Istiden ført Vandet den modsatte
Vej, idet Smeltevandet inde under' Isen har samlet sig her og er løbet

4t op ad Bakke for at komme ud i det fri.
Dalen freotræder som en overordentlig smuk og typisk subglacial

•
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Dal •
Handrupdalen belyser saaledes meget klart Bakkeomraadets geolo-

giske Historie, og dette i Forbindelse med, at Dalen med Omgivelser
i udstrakt Grad har bevaret en naturlig Vegetation, særlig af Hede-
natur, gør, at Partiet er meget værdifuldt i forskningsmæssig og
undervisningsmæssig Henseende. Udvalget kan derfor meget anbefale
Fredningsforslaget."

Pas møderne den 4/12 1948 og den 3/1 1949 blev det fastslaaet, at
fredningspaastanden gaar ud paa forbud mod beplantning og bebyggelse
m.v. af enhver art af fornævnte areal, 78,85 ha, kaldet "Handrupda-
Ion" •

Randers amtsraad har i skrivelse af 18/1 1949 (bilag 43) prote-



steret mod fredningen og har anf0rt bet~nkeligheder af Jkonomisk art
samt fremført, at der ullerede er opf3rt 2 sommerhuse paa arealerne, oG

et at videnskabelige og undervisningsmæssige hensyn allerede er tilstrække-
ligt varetaeet, efter &t "Haalen"-Femmøller fredningen er gennemf'Jrt.

Draaby kommune har protesteret mod fredningen, idet den har frem-
hævet, at den ~nsker ret til Grusgravning, s~rlig paa matr. nr. 3aæ
Lyngsbæk by, Dr~aby sogn, tilharende læge Zwergius, Kobenhavn.

Her skal anf3res de beløb, der, hvis sagen cennemf0res, vil være at
4tudrede i 0rstatning. Erstatningsbe13bcne maa paa E,rund af arealernes

uensartethed fastslJttus særskilt for de enkel te 100/1er.
e l) Matr. nr. 7 Lyngsbæk af areal 0.5 ha

Matr. N:r • 7a Handrup af areal 3.2 ha• 3.7 ha
angivet paa vedhæftede kort med gul farve, tilhørende
gaardejer Holger M~ller, Handrup,

Matr. nr. 7 Lyngsbæk er en stærkt vandlidende
tørveparcel oG uegnet til bebyggelse, medens matr,
nr. 7a Handrup i og for sig kan bebygges, men paa
grund af sin beliggenhed dog kun i ringe grad er
egnet til udstykning.

I erstatning har ejeren kr~vet ialt 5000 kr., idet
lit han yderligere har betinget sig ret til at beplante

den sydlige dol af matr. nr. 7a Handrup med frugttræer.
Erstatningen findos ut burde fastsættes til 200 kr.

pr. ha af matr. nr. 7a eller ialt
I erstatningen er der taeet hensyn til, at ejeren

ikke faar l'ettil at plante frugttræer.

640.00 kr.

2) Matr. nr. lk, 2a samt nndel af 11 Lyngsbæk af samlet
areal 23.6 ha, pan kortet angivet med blaa skravering,
tilh0rende Anker cg Nilie Thorup.

Det skal bemærkes, at hele arealet med undta6else
af den sydvestlicste del af matr. nr. 20., 2 ha, der er

640.00 kr.



overfart 640.00 kr.
vandlidende, er egnet til bebyggelse.

r erstatning har ejerne krævet ,i!P1BVIiil=' 1.27 kr.
2pr. m svarende til forskellen mellem jordens værdi

som byggegrund og som landbrugs jord.
Vedr. en del af matr. nr. 2a er der i 1946 udarhej-

det en udstykningsplan (jfr. bilag 58), d er kun fOrSE.l/'.-
vidt angaar c.et paa kortet med blaa krydsskravering an-
givne areal ber:Jres af Yl'.Brværende83.g.Paa grundlaG" 'if

donne udstykningsplan har ejerne bortsolgt 2 parceller,
nemlig matr. nr. 2p ~f areQI 1018 m2 for 2400 kr. 0g

r"Jm~tr. nr. 20 af areal 887 m~ for 1125.50 kr., medens
der endnu cr en hel del usolgte parcoller tilbage, bclig-
gende syd o~ vest for fredningoomraadet.

Det paa kortet med krydsskravering angivne arenl
er beligGonde paa en bakkeskraaning mod vest og saalcdes,
at fredningen c'l.elvisforhi.ndrer udstykningsplanenFl cennem-
f0relse, idet 7 parceller bliver fredet, hvorhos projektet
maa omlngges til skade for en række andre parceller.

Da behovet for sommerhusgrunde m~a anses dækket, i
hvert fald en lang aarrække frem i tiden, vil der, saafremt

• fredningen gennemføres, kuu ku.nne tildeles ejerne en erstat-
ning pr. ha paa 500 kr. af 21.6 ha eller iRlt 10.800.00 kr.

3) Matr. nr. 3æ og 30 Lyngsbæk af areal ialt 4.1 ha, ~neivet
paa kortet med lyser0d farve, tilhørende g~ardejer Sofus
Svenningson, Lyngsb~k.

Matr. nr. 30 er en afvRndet eng og er ligesom m~tr.
nr. 3~ muligvis egnet til bebygGelse.

For frodningen har ejeren krævet en erstatning paa

3500 kr.
I erstatning findes der at kunne gives 200 kr. pr. 820.00 kl'.

ha olIer ialt 12.260.00 kr.



overf~rt 12.260.00 kr.
4) Matr. nr. 11, 3t og 813.Lyngsbæk af samlet

'-. areal 6.9 ha, angivet paa kortet med gul
skraveri1g, tilhørunde gnardejor Karl Søren-
son, Lyngsb1lk.

Matr. nr. 11 af areal 1.5 ha er en englod,
der genneml''''lbesaf "Stambækken" og er vandliden-
de, hvorfor den er uegnet til byggegrunde,
medens matr. nr. 3t og 8a af areal ialt 5.4 ha
er egnet dortil.

Ejeren har for ID8,tr.nr. 8a forlangt en erstt'lt-
ning paa 5.000 kr., idet han er i hs.ndel om area-
let, samt for matr. nr. 3t som under 2) 1.27 kr. pr.

2m •

N~vnct maa mene, at der vil kunne ydes ejeren
i erstRtning pr. ha 500 kr. eller i~lt for matr. nr.
3t og 8a 2.700.00 kr.
medens der for san. vidt angaar matr. nr. 11
ingen erstatning bør ydes.

5) Matr. nr. 3aa og 3r:l.b Lyngsbæk samt 2r Handrup
af samlot areal 13.9 ha, angivet paa kortet med

• X'1d Gkravering, tilh(~rende gan.rdejer Peter Jen;:Jen,
Handrup.

Hele arealet, der delvis er beplantet med nanle-
trolJer,er egnet til bebyggelse, idet arealet dof, pao.
grund af sin beliggenhed er mindre egnet til udstyk-
ning.

Ejeren har nedlagt erstatningskrav paa 2000 kr.
pr. td land og yderligere forbeholdt sig ret til bc-
plantning og bebyggelse.

I erstatning findes at kunne ydes ejeren 200 kr.
pr. ha eller ialt 2.780.00 kr.

17.740.00 kr.



overf~rt 17.740.00 kr.
6) Matr. nr. 13 Lyngsbæk samt 2a Handrup af

samlet areal 6.2 ha, paa kortet angivet med
blae farve, tilhorende gnardejer Jens P~ Ras-
mussen, Handrup.

Matr. nr. 13 Lyngsbæk i ha er en eng, der gennem-
10bes af "Stamb::ekken/1, der g0r den vandlidende,
hvorfor den er uegnet til bebYbbelse.

Matr. nr. 20.Handrup af areal 5.2 ha er beliggende
saavsl nord som syd for vejen Lyngsb~k-Handrup, der

__ I skærer sig i en slugt gennem arealet. Arealet er
delvis egnet til bebygg8lse.

Ejeren har forbeholdt sig ret til at rørlægge og
dræne matr. nr. 13 Lyngsbæk, idet han i modsat fald
kræver en erotatning paa 6000 kr. herfor. For saa
vidt nngoar matr. nr. 2a Handrup har han forlangt

21.27 kr. pr. m .
Da nævnet ikke agter at hindre den paatænkte r~rl~g-

ning, bliver der kun at yde i erstatning for matr. nr.
20.Handrup 200 kr. pr. ha eller ialt

7) Matr. nr. 30.og 3s samt anpart af 11 Lyngsb~k af
• s[..mlet areal 6. 5 ha, paa kortet g,ngivet med gr,-,n

skravering, tilhJrande gaardejer Marius Petersen,
Lynbsbæk.

Arealet, der delvis er beliggende paa en mod sy~vest
liggendo skraaning, er eb~et til bebyggelse.

Ejenm har i erstatning forlanr:;t2.000 kr. pr. td.
land.

P~a grund af arealets stærke hældning findes der i
erstatning kun at kunne ydes 100 kr. pr. ha eller

8) Matr. nr. 4a og 12 Lyngsbæk af 88.mlet areal ll.? ha,.'.. paa kortet anbivet med sort skravering, tilhørende

1.040.00 kr.

650.00 kr.

19."'0.00 kr.



•
gaardejcr Christen M~ller Jensen, Lyngsbnk.

Arealet er for saa vidt ungaar matr. nr. 4a be-
liggende paa skr~nterne af en ostvest gaaende bak-
kekam i et meget sandet terræn, medens matr. nr. 12
el'en st!JT'ktvandlidende eng, hvorigennem "Stamb13k-
ken" 1::'Jbbr. Matr. nri 4a er delvis eGnet til bebye-
Gelse for saa vidt angaar den sydostligste del.

Ejeren har fdrbeholdt sig rat til at r3rlægge "Stam-
bækken I' paa matr~ nr. 12, idet han i modsat fald har

4t krævet 5000 kr. i erstatning. For 3 tdr. land belig-
gende i den syd3stlige del af matr. nr. 4a har han
paastaaet sig tilkend~ 1500 kr., medens han for den
resterende del af matr. nr. 4a har forlangt 1.27 kr. pr.
rn2• Han har forbeholdt sig ret til at beplante "Gaase-
bjerg1ut"s sydlige sk:raaning.

For S:lavidt angaar I"0rl:Bgningenpaa matr. nr. 12
skal bemærk8s, at fredningsn~vnet ikke mener at kunne
1:Bgguhindringer i vej8n for en intensiv 1andbrugsm~s-
sig udnyttolse ,lfarealet, hvorfor fredningen ikke vil
omfatt~ et forbud mod rorlxgning.

~ Vedr. matr. nr. 4a 11.1 ha maa nævnet mene, at dcr i
erstatning for hele arealet b0r ydes 100 kr. pr. ha
eller L 110. 00 kr.

9) Matr. nr. lq, 3u og 3x Lyngsbæk af sumlet ar8al 1.07 ha,
paa kortet angivet med gr3nt, tilh~rende ganrdejer H.
Harmsen, Aabyhaj.

Arealerne, der er beli~t::c;:ndopaa b8gge Gider' af "stam-
b:nkken", 01' st'JJrktvandlidende og uee;net til bebyggelse.

Ejeren er gaaet med til fredning uden erstatning. 0.00 kr.
10) Matr. nr. 3an, 3ao og 8b Lyngsb::Bkaf samlet areal 0.81 ha,e paa kortet angivet mod bourgogner3d farve, tilh',rende -------

20 •.5'-0.00kr.



overfart 20 .blo. 00 kr.
hotelejer W. Mathisen, Randers.

Ejeren er gaaet med til frivillig fredning
ud.en erstatning.

11) Matr. nr. 3aæ Lyngsbæk af areal 0.27 ha, paa kortet
angivet med rad farve. tilhørende læge Erik Z~ergius,
S21borg~

Ejeren har den 23. maj 1949 ladet tinglyse en fred-
ningsdeklaration paa arealet, hvorefter det paa arealet

0.00 kr.

v~rende hus inden 10 aar cfter nærv~rcnde frednings gen-
4t nemførelse skal fjernes moc, at der gives tilladelse

til opf~relse af et Bndet hus, hvis pl~cering og udform-
ning vil v::ereat godkende af fredningnn'Bvnct. Yderligere
f.t't:desarealet i sin nuvÆrende tilstand, ligesom afgrav-
ning og pasfyldning ikke man finde sted.

]'01' fredningen kræves ingen erstatning. 0.00 kr.
12) Matr. nr. 3az Lyngsbæk af areal 0.225 ha, paa kortet

angivet med graa farve, tilh;:,X'endesmedemester N.J.
JJrgcnsen, Femm011er.

Arealet er beliggende langs med "Stamb:Bkkenti s fald,
saaledes at der er opstaaet 2 smaaparceller, don ene

~ beliggende ved Lyngsbæk-Handrupvejen, den anden et
stykke nord for denne, kun forbundet med en jordstrimmel
paa nogle meters bredde.

Nævnet maa mene, at arealet er uegnet til bebyggelse.
Ejeren har paa det kraftigste protesteret mod fred-

ningen og oplyst, at han agter at opfore 2 sommerhuse
paa grunden. Han har trods opfordring ikke nedlagt
noget erst~tninbskrav.

Ejeren har ved skade lyst 17/3 1947 k0bt matr. nr.
3az for 2.000 kr. og har for 1.200 kr. ved skade lyst
14/9 1948 bortsolgt matr. nr. 3bb, 400 2m , se nedenfor _

20 .~lo.00 kr.



overfJrt 20.5'1°.00 kr.
under 13), der er Udstykket fra matr. nr. 3az

tt ved landbrugsministeriets skrivelse af 17/8 1948,
saaledes at parcellen staar ham i 800 kr.

N:'tlvnetmaa mene, at der man ydes ejoren en erstat-
ning, der, da grunden er uegnet til nO~Gt andet for-
maal end gr~sning, kan fasts~ttes til

13) Matr. nr. 3bh Lyngsbæk af areal 400 m2, paa kortet an-
'4t

100.00 kr.

givet med brun farve, tilbørende i~8nkr~mmer Finn
Hornbech, Ebel~oft.

e Faa oj endommen, der mod vest gr'Jmser op til "Stamb"Bk-
ken", er beliggende et mindro hus, der ikke virker
skæmmende paa landskabet.

Ejeren har ikke nedlagt erstatningspaastand.
Nævnot moner ikke, 3.tder for fred.ning af arealet

b0r ydes nogen erstatning, men at man ved en evt.
fredning bar forbeholde sig ret til at bestemme,
hvilke farver huset skal males i

20."0.00 kr.
En dol af panthav~nei forn~vnte ejendomme har krÆvet de

eventuelle erstatningsbel~b indbetalt som hel eller delvis betaling
11' af panteh~ftelserne.

N~vnet er enig i, at arealerne er smukke og ogsaa frembyder in-
teresse af naturvidenskabelig art.

Forholdet er imidlertid det, at det offentlige i h0j grad har
paataget sig ofre for at frede arealer i umiddelbar n,13rhedaf "Han-
drupdalen".

Ved overfredningsn~vnets kond8lse nf 17/10 1934 frededes area-
ler omkring Ebeltoft Vig og ved overfrodningsnævnets kendelse af
28/10 1948 gennemførtes den af overlæge Klindt rejsto sag om fredning
af arealerne "Haalen,l'-FemmJller,cirka 310 ha mod en ersta.tning af

ialt 43.740.00 kr.



Ved disse frednineer Gr der taget et vidtguocnde hensyn til be-
_ folkningcno friluftsin teresscr , ligesom der ved s~15cn IIHaalen"-Fem'!

m~ller tillige i h~j grad er taget naturvidenskabelige hensyn.
"Handrupdalen" kan i sammenligning med "Haalen "-Femm·311er kun

siges at have sekund:::erinteresse, og "Handrupdalenil er kun i ringe
grad af betydning for befolkningens friluftsliv, bl. ~. pqa grund
af vanskelige tilk~rselsforhold.

Efter det anf0rte skannes de hensyn, der skal tilgodeses ifalge
naturfredningslovgivningen, ikke at gJre sig g~ldende i en saadan

_: grad, at sagen vedr'1rende frodning af "Handrupdalen" b'1r fremmes."
NTvnet bestemmer herefter:
"Den fremsatte beg'X:Jringom fredning af "HandrupdalEm" tages ikke

til f01[;e."
Kendelsen er af Danm2rks naturfredningsforeninc indanket for over-

fr8dningsn:nvnet, som den 14. augus t 1950 har besigtiget de ps.ag·:eldenae
arealer og forhandlet med repr~sentanter for foreningen og andre i
sagen interesserede.

Overfrl)dnin[,sn:Bvnethar herefter ikke fundet tilstrJ3kkelig begrun-
delso for ~t fremme don rejste fr\~dningssag. Fredningsnævnets kendelse
vil durfor v~rc at stadf:::este•

• Thi bestemmes:
Den af fredningsn~vnet for nanders amt den 3. juni 1949 afsagte

kendelso vedrfJrende Sp''H'gsmaaletom frodninf';af "Handrupd ulen" stad-
f'X:Jstes.

Udskriftans rigtighed
bekrs:ftes.

~~
ov~rfredningsn~v.n?~s sekret~rC/
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