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Kommune

REG. NR. 1)'51 1/

Kongenshus mindepark m.m.
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•
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1:100.000I ,~sno~ III, fil"v
J.m Fr.nr. p 5 - 200 Fr. 5.

ca. 1:}00 ha. Fredet: FNK 21.9.1945 +
OFNK 21.12.1953.

Areal

Formål

Indhold

Nindeparkens
arealer:

Øvrige
arealer:

Ejer

Påtaleret

Sikring af hedeareal og terrænformer.

Naturtilstand bevares, off. adgang i.h.t. reglement,
der må ikke opføres bygninger og anbringes indretninger,
som kan virke skæmmende, søer og vandhuller må ikke op-
fyldes, terrænændringer må ikke forekomme, ligesom be-
plantning ikke er tilladt. Grusgravning til eget brug
er tilladt. Lyngslagning, bærplukning, indsamling af
rensdyrlav o.l. er ligeledes tilladt.
Landbrugsmæssig dyrkning er tilladt, bortset fra skræn_
terne mod Resen ~k.Der må ikke foretages beplantninger
bortset fra læhegn. Der må ikke anbringes bygninger (bort
set fra do for landbruget nødvendige), eller andre ind_
retninRer, der kan virke skæmmende. Terrænændrincer må
ikke forekomme.
Offentlig institution + private.

FREDNING
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År 1953, den 21ødecember, afsagde ovurfrodningsnævnet p~ grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 884/49 vedrørende frednine nf Kon8enshus Mindepark og
omliggende arealer.

I den af fredningsnævnet for Vi borg amt den 21. septembf.::l'1949
afsagte kendelse hedder det:

"Efter at fredningsn::evnet fra statsministeriet havde modta€:.,et
sålydende skrivelse af 25/9 1947:

"Under henvisning til f'redningsnævnots skrivelse af l. juni 1942
skal man herved meddel e, <:;J,tden selvej ende insti tution "Kongenshus
Mindepark" har erhvervet ca. 2200 tdr. land af hedeejendommen Knngens-
hus vest for Grønhøj med dut formål dels at oprette en mindepark for
hedene opdyrkere oe dels at frede et stort stykke typisk hede. Til er-
hvervelsen uf arealet har statskassen ydet et tilskud på 100000 kr. un-
der den forudsætning, at beløbet vil v~re at afregne ved udbet~lingen
af den del af fredningserstatningen, der måtte blive pålibJ"llet~~tatskas-
sen.

Det er hensigten, at ialt 1300 tdr. land af arealet skal frGdes.
Spørgsmålet om don nærmere afgr~nsning af fredningsområdet har Vl~ret
drøftet af mindeparkens bestYl'olse, naturfredniner:lråc1ot,Danmark8 na tur-
fredningsforening og statsministeriet, og i vedlagte skrivelse af 4. no-
vember 1946 har mindeparkens bestyrelse fremsat et forslag hel'om, dEn:
i hovedsagen er tiltrådt af naturfredningsrådet og Danmarks naturfred-
ninesforening.

I ligeledes veålagte skriv81s8 ~f 15. maj 1942 har rådet og fore-
ningen fremsat et forslag til fredningsservituternes u1formning, imod
hvilket statsministeriet intet finder at erindre.

Under henvisning hertil skal man anmode fredningsnævnet om at
ville rejse fredningssag for det ommeldtc område på grundlag af det
i de n~vnte skrivelser anførte.

Det tilføjes, at der er fremsat ønsker om en udvidelse af fred-
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ningen til omr~der udenfor naturparken, og at beg~ring om sådan fred-
ning senere vil fremkomme,"
er spørgsmålet om fredning af de mindeparken til~orende hedearealer
af "Kongenshus hede" optaget til behandling af n':evneto

Under sagens behandling har n~~1et modtaget s81ydende skrivelse
af 12/11 1948 fra statsministeriet:

"I skrivelse af 18. maj 1948 har hr. formanden bedt om en udtalelse
herfra vedrørende spørgsm~let om fordelingen af erstatningsudgifterne
i sagen vedrørende fredning af Kongenshusarealornev

I denne anledning skal man efter brevveksling med bGstyrelsen for
Kongenshus mindepar'k og bovillingcmyndi6hoderne herved meddele, at

~ Viborg amtsfond fritages for at udrede den amtsfonden i henhold til
tt\naturfredningSlovens § 17 ellers p~hvilandG andel i udgifterne for så

vidt angår den del af Kongenshus ti.realernc, der tilh(F'er mindeparb:m."e Den i statsministeriets forannBvntc skrivelse omtu.lte udvidelse
af fredningsforslaget er indbragt for nævnet ved en skrivelse af 6/1 .
1948 fr'a Danmark8 no.turfredningsforening, sålydende~

111 tilslutning til de forhandlinger og besigtigelsor, som 08:S8-
sammen med hr. dommeren allerede har fundet sted vedr. supplerende
fredning af de arealer, der grænser op til de dele uf Kongenshus hede,
som tilhører Det danske hedesel skub og Buløka be t hedebr'uget, tillader
Danmarks naturfredningsforening sig h8rved med hjemmel i naturfrednings-
lovens § l, jfr. § 8 over'for det ""rede n:evn at rcjso sag om fredning
af nævnte arealer •

•

~ Med hensyn til disses afgrænsning skal vi henvise til aet vedlagte,
,I

I ) af naturfrcdningsrådet udarbejdede kort 1 hvor P;) de ti 1. fredning udsete
I,' arealer er indrammet med grønt, (medens :ted esolskabets :lrf~Ql(;Jr GI' ind-

rammet med rødt). Til dette forslag har man fra Danmarks naturfrE::dnings-e forening kunnet slutte sig. Samtlige disse fr'edningel' har, som det
formentlig er nævnet bekendt, til formål at søge bevaret utilsløret
en r~kke kc.::.rakteristiske og såvel videnskabelige som und ervisningsmæs-
sige værdifulde terrænfo rmer tildt:.:l s ogsl'J. vege ta tionsfonDoI'. Det-te
g:elder i sær'lig grad d·:lle og slugtl3r, som v81 nu ikke ur vi..mdførende,
men var ~lndførende under isens afsmeltning. I denne forbindelse sknl
særlig fr'emhæves terrænflader og skrænter s. v. og n. v. 'for Kongenshus
hede, terrænelementer, dE:r afgjort ikke m,~ tilsløres ved anlæg af
sluttede plantager, men som bør friholdes til uhindret udsigt. (Lignen·-

._,)1e betragtninger kommer til anven<:~lse overfor de hermed korrosponderon-
da terrasseflader i Hjortedal og slugter mellom mindeparken og Grønhøj).",
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Til det ærede nævns orientering med hensyn til omr~dernes
videnskub~lige betydning tillader vi os endvidere at v0dlægge en af
vort naturvidensID3.belige udva:Lg i sin tid tJdarbejd8t erklæring.

Med hensyn til frednlngens ind~.old skal vi tillade os at anføre,
at fredningen principalt bør eå ud PB, at de omhandlede nedenfor
nærmere specificerede områder fTCd0G under opretholdelse af status
quo, medens man med hensyn til den IT.Gre detnillerede behandling af
hver enkel t af ejendommene skal tillade sig u t foreslå, at endelig
afgørelse træffes under komJY,cnåe8s'G0dsforz'otninger..

De omhandlede arealer er:
a) Område~_ omkri}y~.~?!.t~.:r:.hede,sv for mindepar-ken:

Matr. nr. Vester ::&'rederikshøjla, 20., 3a, 4a, 4d, 4f, le, 2c.
Rabes by: 2, 3a, 3b. Over Torp by: la, Ib, Id, 2a, 2b, 2c, 2d,
3a, 3b, Rusen by: 31, 3m, 4a, 40: 12a, 5e, 4b, 3c, 13, 14, Sb,
8c, 9g, 3n.

b) Områder n.v. for mindepurken.
!tesen: 2a, 2f,,6a, 'la, 4a, 5b, 5h~ 8g, 18, 6c, 7b, 2g, 3k.

o) Områder i Hjortedal:
Grønhøj by: 13b, 13f, 13c~ 13e, 12b, 12e, 12f, 12d, llb, Ile, IOi,
2ld, 12h, lOb, 2lg, 21f, ~lq, 211, 21~, 21t, 21b, 8c, Bn, 7f, 7x,
6e, Bh.

d) Områder mellem mindeparken og Grønh~~:
Grønhøj by: 6e, 5a, 4a, 3m, 2d~ Id, 13i, 12i, 7e, 5f.

Da vi gennem Det danske hedeselskab netop er blevet gjort op-
mærksom på, at sr~gen har megen hast) idet flere af 10dBejerne har
påbegyndt oppløjning med henblik på kommende plantninG - ult til :oræ-
',I

j'udice af den her for-eslåede fredning, vil man være taJmommeligø
for, at rejsning ~f denne sag Rnurest kommer til ejernes kundskah

f,med\ den derrued følgende virkning efter natuJ'fredningf~lovens § 22. II

ITil støtte for den forosl~ede udvidelse haJ' naturfrcdningsfore~
nin~en oplyst9 at dens naturvidensk~belige udvalg i en skrivelse nf
2o/~ ~942 har udtalt følgende:

\

"Renparken udgør en åeJ. lel! Alheden og h,:.trbedst bevaret dennes
gamle tilstand, således som Blicher kendte og beskrev den, og

-Alheden pr-ægedes gennem hans s~rni folkets bevidsthed som indbegrebet
af stors::t,.åetøde, den største dansk0 vildmark.

Ogs~ ,i n~Lturvidenskabelig henseende ind tager Alheden en særstil-
ling bla~dt danske landskabor. (}enetisk hører den uløseligt sa.mmen

\

med det nu, fr~dedeområde ved Dol1erup og Hald og illustrerer i for-

I
\

\
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bindeIse med dette p;\ i0jnefQ.ld8n~e æ{lde smel tevandsstr,21mmr,ms land'"
skabst'orrr;ende virkninG under ir-tiden. Sot un('Je:r eet UC[;C')l Doll(~rupeL':-
nen og Alheden et Geologisk ans;:uelGesLillede <...1' stor !;L;,rhecJ. Det
var' Ussing, som i beg:rndel~:en af dette fArhundrede f~~rst erkendte
dette, og hans beskri v8lse deraf fik ~run(n 't~b(~endebnt~TG.nj.ngfor i 8'"

tidsgeologien som h.31hoo. Alheden er ligvsom Dollerupomr,}c:0t int?r-
na tional t kend t ~

Stort set danner AlhE:den en lav kegleflade, hvis tOPJ.'unkt fin'5es
ved Skelhø j 1], hvor GI'L'clto v~.mdet fra indlandsi san bl'ød 1':1 um fra clet-
scherport~n. Herfra s~gte det, ladet med CLUS- og 8andmassoT, frem
mod vest og opbY[~-Gde derved d(·m stOl'G flodf:31ette, som Alhd',-jen ud8C'lT'
Jn del af. Som et minde om den ~mcste fase i denne v.XJldige proceG
finder man Hjortedal-Flajgnardsdulen, der blev skåret ned i d011
storG flodolette af pmeltev~nd, Gom bl'ad frem fra isranden nord for
Dollerup kort før isen trak Gig ti.lbage fra denne egn. Det vil den'-
for v~re af interesse, om o~s~ noget nf Hjortedulen, der nkBrer Ren-
pCi.rken, kan indgå i frcdn.i.ngen.

Ligeled es vil det Vllre v:Erdi fuld t, om fredni.ngen kan komme t:Ll
at omfat t e en d el af Resen bæk, El trækningen mell em Overhede og R~:;sel1-
f~lde. Denne b''Bks dr.:..lel' af en IIIoget yngre oprindelse en d AlhedG~l,
idet den fOl'medes nf et tilLlb til Karup~-dulen~ som p~ et f:-;enere
trin af udviklingen dunnedes ~tf mlGI tevand fra gletschGl'poi' Gun ved

Moselune • Den frell~tr"Bd8r med Rin vogattl tion i I'it~ konti.~:ist til Ren-
pnrkenn lyngflade og vil i lnnd8kabelig hensoento give en væ~difuld
af{;Tænsning mod syd '-:.J.f cet fredede områoe, ir'le:ern8r ogs~ dens sydEJkr:cn-
ter komrr.er til at indt:å i dette. II

Fredningsfo rslaget e:c end vi dere til tr Ild t \.tf na turfr'(~dningsråd et.
N~vnet har besigtigot de p8':':;Bldende ,1.realcr oG indk:"Lldt de inter-

esserede lodsf'jere, der har haft lejli[lwd til at udtale oig.
Efter nævnets anmodning er der fr'u. p,tatsministl;;:riet i'ors8vidt

angår' de fl.real er, der tilh0rer æine eparken n tillet følg.:mde forslag
til EJervitut P~l disse 8.1·oalor':
"l) Arualerne fredes sllledes, at t ilGt:mdel1 p.:: dem ikke m:) fOt'andres.

De skal ~:jledes henliece som hidtil i n(Lturtilstanc1 fortl·inGvis
som lync;hede.

2) Der- gives almenheden ret t il <-etf::erdes P~3 ay'ealet i dot omfang
o€, vfter de bestemmelser, sor; L:tf.1tS~BttU8.i. (~t t':tf mlndepark€ms
bestyr~ls~ uaarbcjdut rOB18mont. Reglemontet nkal Lodk8ndes af
frc::dningsn:evnet fo r Vi bo rg :im t.
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3) Det er n~vnlig forbudt=
a) at opføre bygninger af enhver [).rt, heruncer boder, BJ'"ure eller

anbringe andre indretninger1 der kan virko misp:rydende herun-
der ledningsmaster og lien, J

b) at opfylde søDr og vandhuller' ellbr at benytte c3iss(;s bredder'
til henk"';otning af affald,

c) at foretage afe:ravning, opfyldning eller oppløjn:lnt; af det
naturlige jords~on,

d) <:l.tfjer'ne den p~ arealc)t etåenr:!e naturlige h:;dovegetation,
e) at for'\~tage bepl'.n tning af ar,.::al et •

Fru _ di 8§.EL~Q~!~IP..l!2el~§.t._g~-:'3 fl?llil:d!Q.L~!l<i:t abel roOl'.

FredningHn omfutter ikke de arealer, Gom er u~lagt til til-
plantninG som fredskovspl~.mtage, r~emlig Kong8nshus plantage nr', l
ved Gr'~nh:'lj oe Kongenshus plan t age 2 vod KO:1zems..'1usl-3umtde t al'f:ul
ved Kongennhus, som eX' udlagt til opdyrkning. G.nmsernf:.l for disse
al ealer fremg;~r' af et original kendelf3en vedlu~ftt;t plan.

Det er tilladt på ot passende sted ut anl Bgc:~C en mincE;plads
med mindesmErker for h~dens opdyrkere og iovrigt omfattende de for~
nødne veje t sti er, palkcring~'JI11adser og bygningen Ir. v, Pl.::.l.uerue
vedr. mindeplA,dsens ud i'orm:1ing ~"jkal godkendes :~f f'orm::3l1dGufor frf!d-
ningsn.:evnet for Viborg EJ,mt,

GrusgI'r~vning til eget brug er tilladt, Grus&ruvenG rlG,c"n-j.ne;
~kal godkendes af mindeparkens rJ"~r.118debestyrelse. Evontuel tilladel-
so til t,r'uogH.l.vning udover til eget brug sk'1.1 tillige godkendes af
fOlm~:mden for fredn.i.ngsn:Evuet for Viborg amt.

LynGDlagn iu e:; , bærplukning, indsamling af I":mGoYlluv og liUl,
(tr tilladt. Det or' ligeledes tilladt at fjerne r:-:elvsfiet bevokcniYlL,
som ikke tilhør'er don naturlige hedevegeta tion.

Det er (·:mrJvidere tilladt at anl~gc:e do for arealernes dl-·ift og
t.ilr.:yn fOf'!w(lne vejfol'ldnde18er.

Dot Ol' tilladt at udf~re de forn0dn~ foranpteltnincer til 8ikring
mod brandfare langs v(~je og andre stoder~ hvor det m,~tte vi~e '3ig
p;jkrllvet.
4) P8tale:ret [lar fredningsnl1vuet for Viborg dmt,
5) Ænolincr.:r i eisoe fl'edningsb<::stemmels8r kan foretages mud nam-

tykke fl'fi statsministeriet og overf:r:'edn.ingsl1'"Bvnet.1I

Ntlvnet har deref'tel' drøftet r~agE;nog enstemmigt V t'; dtaLet, tit 00
mindeparken tilhørende arealer ",f Kon~enshus hede mod en el'statning
ra 100.000 kr., jfr. forann~vnte skrivelse af 12/11 1948 fra statsM
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-(ministeriet, vil være at belægge med servitut som foreslået således,
at erstatningen for fredningsservitutten alene udredes af statskassen.

De Kongenshus mindepark tilhørende matr. nr'., som den Godkendte
fredningsservitut angår, er efter stedfunden sammenlægning og udstyk-
ning følgi;nde:

Matr. nr. la,
" " Ih,
" " l c,

Kendelsen vil
di sse ma tr. nr.

Hvad ang~r fo~slaget om fredning af arealerne udGn for selve minue-
ttparken skal fredningsnævnet bomærke følgende~

.. : Under besigtigelsen indgik de for naturfredningsrådet og Danmarks
naturfredningsforening mødte repræsentanter på at fr:lfalde frednings-e kravet f.s.v. angår de nor'dligRte og sydligste pal'cGller i Grønhøj ,
Frederiks sogn, nemlig matr~ nr. 13b, 13f, 13e, 13c, l2d, Id, 13i, 12i,
samt for så vidt angår mutr. nr. 8g og 3n, Rasen by og sogn og matr.
nr. 2a, Over Torp, Resen sogn, ligesom fredningskravet modificeredes
m.h.t. enkelte andre ejendomme.

Langt den overvejende del af de interesserede lodsejere har prote-
steret mod den påtænkte fredning og har påstået sig tilkendt erstat-
ning, hvis forslaget gennemføres.

Fredningsn'Evnet finder ikke, at fredningen af arealerne vest og øst
for mindGparken har en sådan betydning, at den står i et rimeligt

•
forhold til de omkostninger, der vil ~æro forbundet hermed, hvorimod

'I nævnet skønner, at skr'Enterne på begge sider af nosGn b~k, der gennum-
løber terrænet i retninben øst-vest umiddelbart syd fol' de Kongenshus
mindepark tilhørende areal er, er af en så ejendommelig skønhed og land-

4t skabelig værdi, at fredning af disse arealer bør gennomføres.
Nævnet bestemmer derfor, at de nævnte'" nedenfor nærmere betegnede

arealer vil v~re at pål~gge fredningsservitut som vedføjet, og at der
vil være at udrede i erstatning i anledning af servitutp~lægget de ved
hver ejendom anførte beløb.
l. Et areal på ca. 2"50 ha (ca. 4·,50 td land) af mat!'. nr. 31 Resen by

og sogn, ejer sognefoged Jens M.L.V. Clausen, nemlig den del af
nævnte matr. nr., som ligger nord for en over parcellen i retningen
vest-øst gående markve j, og hvis nærrrereafgrænsning er indt egnet påel et sagen vedlagt matrikulskort p~l':eggess:?1lydendeseY'vi tut:,

På arealet må ikke etableres beplantninger af nogen art, bortset

"
I (

"

'r'

)

6•

Kongenshus~ 2e Resen, lk; Rabes alle af Resen sogn
3f, Grønhøj, Ib Rosenfuldo, Frederiks sogn
Sejbæk, Daugbjerg sogn~
derfor' V'13re at ':'jlnglysesom servitutstift8nde på
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fra l~hegn, og der må ikke varigt eller midlortidigt anbringes byg-
ninger eller skure, bort set fra sr3danne som ros tt o vc-are nødvendige til
ejendommens benytt else Flomland bl'ugse jondom; boder 1 skil te elI er
andre indretninger, der kan virke skæmmendu olIer hindrende for udsy'"
net. Telefon'" og elektrici tetsrnaster rn~~ kun opstilles i det omfang,
det er' nødvendigt, til forsyning af ejendommG iudcmfor d e fredede
arealer med telefon og e18ktricitet. Arealet m~ ikke forotyrres ved
afgra vl1ing eller p8 c:md en milde, hvorimod almindelig landbrugom13ssig
dyrkning af jorden er tillad t.

For servi tutp81::egct fastsættes en erstatning på 225 kr'.

2. Arealer p8 ca. 1,20 ha (oao 2,17 tdj land) og ca. s,eo h& (ca.
15,50 td land) af hhvo matro nr. 3m og 4e ResGTI by og ROen: ejer
Vald, Pedersen, nemlig den del af' nævnte matr. nr. 1 som ligger
nord for den over parcellen i retningen vest-øst g~cnde makvej
(fortsat fra matr. nr. 31 smst.), og hvis nærmere aferænsning e~
indtegnet p8 et sag0n vedlagt matrikulskort, pulBggus cålY~0nde
servitut:
p~ arealet må ikke etableres bepl~ntninger af nO~8n art bortset

fra. læhegn, og der må ikke varigt eller midlurUdigt anbr..Lnges bygnin-
ger eller skur0, "bortset fr'a s8dannG, som måtte være nødvenrJige til
ejendomlliens benyttelse som landbrugsejendom, boder, skilte eller
andre indretninger, der kan virke skæmmend(;)eller hindrende for udsy,·
net, Telefon- og elektricitetsmR~tcr md kun opstilleo i det omfang,
der er nødvendigt til f'o:rsyning af ej endomme indenfor d e fr'edede area-
ler med telefon og elektricitet. Arealet m~ ikke iorotyrres ved af-
gravning Gller på anden måde, derimod er· almindelig lanc.brugsmxssig
dyrkning af arealerne tilladt, dog at ekl'æntf.;rne n;l mat:cc nr. 4e ned
mod Rasen bæk ingen8inde må opdyrkesr men skal forblive liggende i
deres nuværende tilAtand.

For servi tutp;,]J..:XJget fasts:13ttec en ~':l·statning Pf~ 900 kr.
3. Et areal p!.l ca. 32,40 ha (ca. 58,6 td. land) af' macr. nr. 12a,

R~sen by og f.10gn. Ejer: Ped.el"' Albrektsen, nemlig helo matr. nr.
12a med undtagelse af den dnl af n:OV11tematr. nr., fJOrnligGor oyd
for skrænten ned mod Rasen bæk, og hvis nær'mere afgrænsning el" ind-
tegn(~t p4 et sagen vedlagt matrikulskor-(j, pålmgges s&lydende servi-
tut:
På ar8alet må ikke etableres beplantninger af nogen art bortset

fra læhegn, og der må ikke varig~., eller midlertidigt anbringes bygnin-
ger eller skure, dog bortset fra sådu,nnc, roUl m:~tte væ:l:"enødvendige
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til ejendommens benyttelse som landbrugsejendom~ boder, ~kiltc eller
andre indretninger, der kan virke sk:Bmmende eller hindrende for ud-
synet. Telefon ...og elektrtci tet8IDastcr m;~kun opstilles i det omfang,
det er nødvendigt til forsyning af ejendomme indenfor de fredede area'-

ler med telefon og elektricitet. Arealet må ikke forstyrres ved af-
gravning eller p~ anden m8ds? hvorimod almindelig landbrugom:Essig
dyrkning af jorden er tilladt, dog bortset fra; at de på ejundommen
værende lyngk12d te skrc~n.inger,skråningerne ned mod Hesen b:.Bkog
ned mod den herfra mod nord-nordvest løbende sidedal samt fremsprin-
get mellem n~:evntesidedal og Resonb:Xlkdalen okal bevares i dens nu-
værende tilstknd og må ingensinde opdyrkes.

For servi tutp8læge·c fastsJ3ttes en erstatning på 2930 kl'.
4. Et areal p4 5,60 ha (ca. 10 tdr. land) af matr. nr. 5e, hesen by

og sogn, ejer: Knud Kristi~l.nscn,nemlig den vestlige del af nævnte
matr. nr., hvilket areal er indtegnet p~ et s~gen vedlagt m~tri-
kulskort, p~l~gges sålydende servitut:

PA ~realet md ikke etableres beplantninger af nogen art bortset
fra l~hegn, og der m8 ikke varigt eller midlertidigt anbringes bygnin-
ger eller skure, bortset fra. sadanne som mi3tte v:nrenød vendige til
ejendommens benyttelse som landbrugsejendom. Boder og skilto G1..ler
andre indretninGer, ~er kan virke sk~mmGnde eller hindrende for udsy-
net, telefon- og elektricitetsmaster må kun opstilles i det omfnng,
det er nødvendigt til forsyning af ojendomme indenfor de fredede area-
ler med telefon og elektricitet. Ar8alet må ikke forstyrres veJ aferav-
ning eller p:i anden måde, hvorimod almindeflig landbrugsrnæssig dyrk-
ning af jorden er tilladt, dog bortset fra, at co p8 ejendommen
værende skr~nter mod R~sen bæk samt sidoklofterne beliggende på det
fredede areal skal bevares i deres nuværende tilstand og inGensinde
må opdyrkes.

For servitutp8l~get fastsættes en erstatning p8 500 kr.
5. Et areal p~ ca. 1,50 ha (ca. 2,70 td. land) af matr. nr. 4b, RGsen

by cg sogn, ejer: Jens Chr. Pedersen, nemlig skrnnterne på begge
sider af tilløbet fra syd til Re8en bæk, hvilket urGals nærmere
afgrænsning er indtegnet på et sagen vedlagt matr'ikulskort, på-
l~gges s~lydende servitut:
P:~ arealet må ikke etableres beplantninger af nogen art bortset

fra læhegn, og der må ikke var-igt eller midlertidigt anbringes byg-
ninger eller skure, bortset fra sådanne som mi3tte være nødvendige
til e jendommens benyttelse som l <mdbrugsG jendom f boder) sId lte eller
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andre inrJr-etntngel', der kan vir-ko sk1'lmmundeeller hindrende for udsy"
not. Tel eron" og elektx'ici tetsmaster m;'~kun opstilles i d.et omfang,
der e r W'JC;ven di gt til forsyninG af e j onclllmmeinå.enfor de fred ede area-
ler med t81efon og elektrici tete Arealet m;~l ikJi:e forstyrres vej nfgrav"
ning e lIer p;~ anden l!l~.1de, hvorimod almind el ie land brugsID'Bssig dyrkning
af jor'den er tilladt. Skrænterne ned mo(l tlllr,bet til Hosen b:ek, der
er gl.Bsbevoksede, 8kal cog forblive henltggendE:l ~)OIDcr':Bsbt?vcks8Sl~.

For 2elvitutp~1~get faRtsBttes en erstatnin3 p~ 135 kr.
6. Ar(;8.ler p~1 ca. 1,10 htOi. (C:::l .• ::: td. land) o; ca. 0,80 ha (ca. 1,50

td. land) af hhv. matr. nr. 3c og 13, Re8en by c~ sOGn, ojer:
Jesper S""rensen, nemli:~ skr.Bnt erne pi, begge si deT !J.f tilløbot
fra syd til hes(:;:n buk, dog kun P':l st r'1lknin[.en no rd fo r komæul1ovej en
Grønh"lj-hesen, hvilke arealers n"'Jlmere af't:;r'.YJnening er indtd6net
p~ et sagen vedlagt matrikulskort, p~læegos s~lydende 30rvitut~

P~J areal et m;3ikke eta bIerr.; s bepl<-Jlltninger L.f nogen nrt bort8et
fra læhegn, og del' m:3 ikJ:-e varigt eller midle:rtidigt anbrin/?c;s bygnin"
ger ell(-)[' skure, }')cr-tset fra s!.tuc.-"nne,som n::1ttC være rHH,vonlige til
ejenaommenA benyttfjlRe 30m landbrugs8jendnm, bodo.l.', :JJdltf~ eller- andre
indr-etnint;or, ')81' kan vil-ke f3J.ceum;r_.mde el1e1 hindrenl~e for udsynet.
Telefon- og elektr'ici tetsmastel mfi kun opstill~;s i 'l;;t vmfand, de.t
er u'''dv(;ndigt ti.l fOl'syning af <-JjendnmmeindGnfoI' eJe fredede ,.~realer
med telefon og olektl-ici tot. Arfjalet må .ikke for ctyrl'es ved A.fgrav-
n:ing ellE~r p{l anden ru;~c'e. Opdyrkning må ikk:e findu f'JtFJt)i ct,rre om'"
fang und s1{,.;;t,men slugterne skal forblive lic;cnr1u i eJeres nuv::erunde
tilstand.

For servitutp~læget fasts~tteG en erstatniut r~ 175 kr~
7. Matr. nr. 4h, Vsoter Frederikshøj eller hesenfeld8, Frederiks P0~n,

areal cu. 3,81 ha (ca. 7.00 td. land) og areal p6 cu. 7,50 ha (Cu..
13,60 td. land) af matr. nl. 4a 0[; 4gj Vester ]lrederil.;'f'h'lj eller
Hesonf'elde, l!'rederiks sogn, eje:c: Marinus Bitsch, nemlig arealer
belie€cnd e mod nord C'p til Koncenshus mind eru.rk p~J begge .li (1 er af'
Rescm b:ak-dalcn, hvilke ~::l.Tealer er :Lndtcgnet p:~, et sagen vedlaGt
matrikulskort, p~lEgges salydende servitut:
Der m4 ikke etableres be~lantninger af nogen art bortset frA læhcbn

og der m~~ikke var'igt <:;ller mid lertid.igt an bringes b~;cninger eller
skure, bortset fn,:, s~danne som m~tte v::ere nødvendige til ejendomm~m8
benyttelse som landbrugf1ejend0m, boder, skilte eller 1.nd1'OinrJretnin"
ge:r', aer kan virk0 skæmmcnde elle: hindl'ende fer u,:;synet. T81efon-
og elektrici tetsm:~ster m~,kun opfltilles i dc;t .,mfclng, det IH' nr'Jrlvcndict
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til forsyning af ej endomme indenfor de fredede arealer med telefen
og eleJ>.tr'ici tct. Arealet m8 ikke fo:rstyrreD ver] afl~ruvnine eller pR
anden måde, hvorimod almindelig lu.ndbrugsm'Bssig dYl'knint,: af jorden
er 'ti.lladt, dog bort:3et fra, at de l~Tngkl:ec'~G skrånincSer la.ngo hasen
bæk ae mod Kongenshus mindepark tjkal bevares i deres nuvnrende tilfJtand
og inzensinde ma opdyrkes.

For servitutpålæget fasts~ttds en erstatning p~ 1050 kro
8. Et ar'eal P;~I ca. 7~70 ha (cao 10,30 td. land) af matl'. nr. 2a

Vester lh'e derikr-:hø j ell er hesenfel de, Fred cri ks [logn, ej r~r: Philip
Harritz, nemlig helo n~vnte matr. nr.s nordlige purcel (englodden)
pAIEgges sålydende servitut:

:p~ arealet må ikke etableres beplantninger af !1')Cfm art bortset
fra lnhegn, og der må ikke varibt e:"'lor mid181'ticJ-i ~;1; anbringes bygnin-
ger eller drure, bortset fra sF.\danne, pom m8.tto V,"Br'U 110dvencJige til
ejendomrn(:lTIsbenyttE.:lse som lal1dbr'u[;'sejendom, boC'oI', f.'J{i.ltlJ eller
andre inCretninger, der kcln virke skummende eller hindrende for udsy-
net. Telefon- og elektriaitetsmaster m~ kun opstil10s i det omfang,
aet er nødvendigt til forsJ'n.ing af e jendOIIlIr.e indenfor de fredede b.re''''-
ler med telefon og elektricitet. Arealet m~ ikke forstyrres ved af~rnv-
ning eller pi] anden mAde. Det fredede areal skal bevLlres i sin nuV3-]-
rende til~tdnd og skrunterne mG ingensinde cpdyrkls.

For servitutp&lEg8t fasts~ttes en erstntning p~ 515 kr.
9. Et areal p0 au. 19,90 ha (ca. 36 td. land) af matr. ~r. 3n, Vester

Frederikshøj eller ftesenff-:ld0, Fr'ederiks sogu. Ejer~ Johannes
Harritz, hvilket u.real er beliggende mo'] nord mod matr. nr. 4h,
2a, Ib, la, srnst., o~ Krnf;cnshus mi.ndeprnk og ·Lf~.V. ang. don
østlige del p~ be~~ge sider af hosen D::uk, og som nI' .indtegnet på
et pagen vedlagt matrikulskort, pGl~gLos s~lydende servitut:
P8 arealct m~ ikke etableres bepl<:mtninger af nO,-;:.mart bor'teet

fra l'"ehegn, og dor ro:'l ikke varist eller mi-dlel'tidigt cmbrlnc;es bjT~..)nin-
ge:r' ellt:r ~"'kure, bortset fra 13ååunne, som m8ttrj være nødvendige til
r~jundommens benyttelse som la.YJ.clD.t·ugsejendom~bodGX": skil-tje eller
andre ind retninger, der kan vi rke nkTmIll.3ndeeller hiu'lrende for udsy-
net. Telefon- og elektricitotsma8ter m~ kun opstilles i det omfang1

det er nødvendigt til forsyning nf ejendomme indenfor de fre1ede area-
ler med telefon og elektrici tet. Arealet rn~ i.kke forstyr'}'(:-)s ved af-
gravning eller p8 anden m~de, hvorimod Ll.lmindelig lanc1brugolll:B':1si.e
dyrkning af jorden er tilladt, dcg bortset fra de lyngkladte skrånin-
ger langs ["asen h:ek, der skal bev~.lres i deres nuværendE; til,~t\md og
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in0enoindo m~ opdyrkes.
I!'or s ervi tutp,n -uget f.:ts tS'Ett·~S '3n ljrstatninb p:j 1800 kr.

10. Et '~1eal p8 c a. l J '70 ha ((l,.!.. 3 td. lc ..nd) af matl. nr. la, Vest er

:Predel'ikslYlj eller hcsenf81dfJ, l!'reder'ikr:l SO,:;,Ylo Bj(jr: Daniel Johan-
CGn J nmal ig hele n'l1"/nte rr.:at1. nl. ~, nordlico lor] (enclodder ) p~l eg-
ges 8~lydende servitut:
,1::'1 cU'cnlet m~l ik1~e etu,blr)r.;r; b~"pL1.11tninC(jr af no::en ar·t bortset

f H! l "Bhol.:,n,og d(jr m~l ikk<:: vari;~t ulJ.ur rr;ic..llmti-:'lict cmbrine::s b~H~'"
nin.:.:;er elll;)1 ~kure, bor'tfiet fra s;1rh,nn e J !,j('ID l1l~'jtte VBY'I;) TI!lldvendige
til t;jendomrn(~;nr.Len~ltt(:ls(; ricm l ,ndbyu~:,f'rjj"')ndom, tOI;.er, <I':"ilte eller
antire indr'etninr_'el, del' ]-:-13.11 vil'kc nk':)m~enrle :,~11er hi.noronde foy- udsy-
net. Tolefon- o~~E-~lektliei. tetsmc"cter m,Aklln 0pstil18F1 i det \;mfr.m.z,
dat in n:'1jvendist til fors.':nJn~-, [tf i~jen':'()mrr.e inc1(;;Di'or (2(~ fredede are;,-
l er ILed telefon og ele};.triei t et. Ar ,:!:..1.1ctnl;:~ ik:k eforstYl l'(}S ved af-
f:.ra vning elI er r'~J -.lUd en n;,]~ e. D€.t fr()dede ; n;c l f3kul beThLl"OSi ,:in
nUV'el .mde tilst~md, og ;:;kr"Bntern(; rLl:~ int:-~ns Lnde ('pd~rI"kt.iS.

l!lOl. r>er'vitutp'\l-e{;et fastcEttes en erstatn:i.:'lg pi:l l~IO kr.
Af p"mthavt:re i d0 foran fred8de ej cndl:mrr.e Ol' dot f.r-emsat f,";llgon'~e

kruv om udbetaling af tilk~ndt orstutning til extruordinEY't afarag
p~ pantef'or'd.r'ln2,erne:
ad l~be nl. l. Matr. nr. 31 llesen by 0~ fiogn.

Krcdi tforeningGn af jyr] ske lando jendomsbe::Jidd(;re ,
Vi borg, in :ever- h~I,lv<' el en af d en ti lkend te erstatninc
udbetalt.

',', ad l~be 111. 2. U~at:r.'. nl'. )m, 4e, f-3IDf3t.
Stat fkas nell kr':eV81 h(:~le den tilken dte erstatning udbe-
talt.

ud l~b~ nr. 3. Matr. nr. 12a, SIDst.
Krcdi tforen"ingt.;TI af j;ydske lr ..nde,jondoDlsbesicloere,
Vib0~!, kIBver h~lvdel~n af den tilken0to erstatning
udbetill t, og stDtf3kaS2Cm ~)('m pu.nthaver i h. t. SL,ne-
rin[;GlrJn kr'lwer hel e den erstatning ud betal t, 80m ikke
afskrives p~ foranot~ande priorit8ter.

ad l'~be nl'. 4. Matr. nr. 50, srnst.
HU8mandskredi tfo::. enincan k:cBver helo dem tilken :'tG
erstatning udbetalt, oe til!'jvi~:cende kl'av stilles af
statska8Rcn som p1i.nthaver i h. t. Gan~r'inJsHin m.h. t.
den d81 af' f;l-statl"ingen, s (1mikke afr:kri ve G p~~foran-
st1en6e prioriteter.
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ad l~he nr. 5. Mat!. nr. 4b, srnst.
HUf:mandokred.L tforen1ngen krever hele '.len tt l.k~n0te
eI'sta tning u(]betalt.

ad lnbe ur. 7. Matr. n!. 4a, hescmi'olde, l!lrederik8 80gn.
Kredi t1'orenin~~en af jyd fJke lund e j end omsbe8idrJ.Gre,
Viborg, kI'1:!ver halvdelen af den t.LlkCJnf.~te erstatning
udbetcl.t.

ad l 'be nr. Jo Matl'. nr. 2a., æst.
Kredi tforeningen af jyd[.k(~ lnnrJujendomsLeGiddel'e,
Viborg, kLever h0.lvclelen af dentilkendte erntatning
udbet, ...l t o

ad l"bt: D ~. 9. Matr. nr. ':S a , srnst.
HusmandskrecJitforeningcn kllJVer hele den tilkendte
erstatning udbetalt.

ad l~be nr.ID. Matr. nr. In, smst.
Kredi tforeningen af jyd;"p'~ LlndejendomsbesidoGre,
Viber'g, kr:Bver h,:..lvdelen 8.1' .-Jon tilk':ndte erstatning
ud bf~t'.l.lt.

DE":tilkendte eret.Jtn.Lncer vi.l d(~r-ror- fC'r1c'G[': vl:re ~j.t uclbf~tu.l(;
til de nJi:vnte }.JIinthavere i ået omfang, krav herom er n13d1ag"t og opret-
hold es o,::.;i -,VI' i gt, io et de r ikke af andre i :J e 1'1Gdede ejenG.omme be-
rettic;ede el' n.:j st krav p~ and el i 81'stntninf.;erne, til dC3fO.rannævnte
ejere, hV(.ll1det p'~IIE~:gof; - si]fr'emt der inden ers't,Ltningsbelobenes
udbetaJ.inb ved (\verdru~Glf)e eller p!-i anden m~6.o Rker n -'(jen -end.ring
med 11:,n8yn tll, ;1vem et bel"lc ~:kal udbetales til, Flt ZivC' meddelolse
hel'om til fl'edningsn'Cvnet, idet bel'OlbHt i DJ.Ll1glenr~efuld vil blLve
udbetal t til de if~lg(; foranrtr1end e bere ~ti;:,ede.

Do are;j,ler, der' i ~.t. lOY'uni-)t~1ende er p.~'\ld.gt frednLngsservitut
vil v~re at udst~kke særskilt.

Do tilkendte erf'ltatniDber udrodC3s IIH:d 2/3 al' statuk ..8~)Gn og med
1/3 ~f Vitorg 3mtsf0n~.

på taler etten med b. t. de p:",I!lGte 1'1 edni llgsservi tutt er 'cillægc;es
fl'edn i 'lgr;n.'Cvuet for Vi bOl'g umtsr8oskredf'.

Under Si.~gEJn8t-eho.ndling for frednj,ngsDJ}vnet h<:!r bestyr'olf'len for
KoncGnsh us min'J epar-k overfor' nævnet fl-emsat aXlmodnin..:;:om, ,1t dø!' i
i"orbinde1f,e med fredningen af K0ugenshuf3 ln. v. tilsikres mindeparken
')(2; (~erm()d offentligheden en vejndGo.n{; fra Grrmh0jTHesen vejen mod
nord og over til ml!ldeparkcns a1'eaJ.er, hvorfrn v8jen agtes fortsat
til la.ndevejen Sjørup-li'l'ederiks. Minderarkl::us bestyrelse har ved for-



h::~ndling men oje:r:ne af matr'. nr. la og 2a., Resenfelde, Frederikl3
soen, f; ikret ~';i€ den forn" dnc vo j l et OV'31';:l,i'"~1e e j en~0mme, men ve j en
skal tillige gtJ. over mntr. nr. 30., sIDØt., og ejeren :~f denne ejendom
Jolu'l. Harlitz, har ikke t·~cet Rtill:i.u0 til mi.nder:lrkcnr.: bestyr'elf5es
forsLil,;,.

I1'.llge et fl'edn:~ngsn'Bvn8t forelD,tSt "1 i.ds JYlekeo den P~t;:,DldGnc]o vej
udlhgt i 6 mf s bredde vinkelret fr'!:...Gr'0ntl"1j-Her3en vejen til det V"est-
lige 8kel nf nwtr. nl'. 1<::." ,rr,~·)t., og E.."ndvider() L:ingc h(·~lo matr. nr.
)a I s DO l'dli ge :ik e l mod n;,.~tI. ru. Sc, sms t.

Johs. Harr'itz har v~l'et i.ndk,lldt til m'~':le for fr·ed.ni.ngF:TI.'9vTJ(')t,
hV01' ~an t/ ....v U:'lc1eved sin bror'er Philip Hnrr'itr-J, der rjor!, .ikke havdee nOGen fuldm;.:l,gt, Han arkl "Bl'ede sie; Pi~1 Frin brooers vegne Lndforst~et

till i at Il.Iede:ele min<Jepurken den ""'In"ked e ve jret IDod !iS);. V'eQ0rla~':, a.;f

500 ki., hvilket bel"lb min'Jep8.:r.kens bestyrel:Je er incg8et P':l ut udrede.e Frednin[::sYl'svnet finC::er her'efter u.t kunne f.:;odkende, at dej,' p:-..il:3t,Ces
Johannef:-1 Hurritz's ejendom mcltr. n:;:. 3a, hr::8Gnfelde, Fr-cderj,k~--J ciogn,
servitut om vejTet ('Oill ne(!enfor anfn:rt, mod at 1lJ:i.ndep,..r-kcm udr'eder
en el'statning pi JOO kl. til ejeren.

Del' till.B:'_J<'os Kor<:t::nshus mi.nderr.l.Jk som cjer af matr. nr. la, Kon-

genshus , h(~[)en sogn, og IDa.tr. nr. l b, Rf.Jsenf t.?la e, Frerj eriks 'jOen, ret
til p,j matr. nr. Ja, E.e~enfelde, Frederikf; DOe.n, P':' (~t~'3n beko'~tnine at
an1 ngge en 6 ro bred vej, der ~.':8r, c1e18 fY'a det "ydvr~ctlice hjørne af
matr. ur. la, :'IDFJt., mod s;yd vinkelret p~ RE';sen-Gr'",nhnj vGjon, dels
fra det veotli.g(;: :::kel af ill<:Ltr·.nr. Ja, Ir.O(l111atl'o n::.. jb, 8ms·t., mod

10:t omtrent lang8 nJ3vnte r~kel til jet tidlic'~ere IT,atr. !U. Se, ornat.,
'idr-:t '1e:c med :~ens?n til vt~je1:18TIlL/lIere belL~Genheå i'~VI'i~t h8nvi~'es til

det nUlvBrende kcnde18e vecJh'Bftf:de kOl·'t.
Den p;)~~dGende vej vil kunne benyttGr; oC:G~ til len'ende f:erClsel E~fe deu: Dom min de}l~l.l'kEmmeskel el' t.L lladel r~e h~rtil. l~j Gren af matr'. nr. 3a,

fiesenfeldc, Frederik~ no~n, har ~o8 ogs~ ret til benyttelse lf vejen,
men vec:ligeholdelsen al' L~(.;nnepiihviler udelukkende KongenshufJ minaepa.rk.
Såfremt andre m8ttf; have eller filr ret til [.l.fben;yttelse af v8jen, vil
ep~rgsm~let om fOl~eliagen af vedligeholdelnesplicten mellem mindepar-
ken og E'~~danne berettigede v"Cre :'Lt afg0re efter lovgivn:inc;ens alminde-
lige l'ScZler.

PIA tale beretti,6et er bGst~Trel sen fOr Konge:n8h ur: mindepark og i'Jvrigt
.' oen t"il enhver tid v8rende ojer ,-if matr. nr. la, Ko:tli...'"3nshus,Rasen

~: sogn, og Ib, Resenfelde, }!'rederikf1 sogn.
Den eretatnint: som mindcpur'ken ;okal udrede vil i h. t. derom tabet
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forbehold VEre at u~bet~le til husmandskreditforeningen som extra-
oIdin~rt afdlae p2 det i ejendomwBu in1est~0n~B kr~ditrorening~l~n,
hvin fOl''r,eholclet fl'afal':,cf; dog til ejeren."

KendelfJen er inuanket af e jeren af ma.tI. nr. ....m, 4e af hesen t/
og SOS'TI, VQld. Petersen, ejer'en af matl. n.::. lc~a smst. Pedel Albrekt"
sen, der b81:):38 har nedlac,t P:3et:-mcl orr. ho j era el'ota tn in{:', samt af'
Danl1ar,ks n<:l.tuY.'f'r(;Hin,i.ngf:;for()J:'"lln!.~,'J81 ~l<tr nedla~.t P;lDtil,nd om viF.~se
udviCJ.elf:'er af fredn-Lngsomri3det.

Ovelf~ednin88nBvnet besigticede den 15. ~U~U8t 1050 ~e fG~~ldende
are~Ller, Der forh.Lnd.l(3des IY1ec1de dnken~'e ejere og :...:.n:1rei sc"lgen inter-

Man opn;::',ede heru:1'··er en oveJ'en~-":'cr['~;t mecJ ~1(; :.nken(~0 ejere, ir~et
el'R t~...tnin.~ en t j l VDlU. Pet m C'len f'orl~') jed,,)8 t il l~_00 kr. 0 g p.y·statnin-
gen til Pedcn' Al br8ktsen t i.l 3830 kr.

LC)præDentantern e for lh:':.nma::ckzna tUl frl~dn.i.nrSsfoJ'Em Lne og nil turfr E:c1-
n.i.nCf-lr,idet fremh '~v(:;de 81-\Y81 den ll,.nd.'lk,1.b el i2;0 ~lon: cl en vi d enf11r/3,beli2;e
bet yen inE, u.f noclG ud vid elf~er af fredn.L'Ylzens oml't.lue. 0nskel'ne herom
blev Bt'?,ttE"~t ,:"f d en ti 1"tedev'"I;)l'cnde repr :esen tan t fOl Kon,:.,enshuD
minuep;;I,rk, ~1iJ'c:kt("\r Niels Bi..t.8f-3e.

To id over'i'J.edningrm,BVYlC:JtFJn;edle;Lu;er, san. ikke l1:1v'le kunnet ,:1el-
tr ...gc i det ovenn-evnto ;~f;tedsm0d(;, fOletog en beflir::tizeloe den 6. o1<:to-
ber- 1950.

I overenfjstemmelse med vedtagelcle i et den 1'1/11 lC))O afll'ldt m0de
ann:odede overfred n L1csn..:evn(J t frednine~m -evnet for Vi borg amt om med
vr}dkOl'iJl'mde lo1sejcr e !.J,t op t <'J Ce forhandling om en udvid else af fred-
nint~en, f'~3IGdes at dHnne oG:::': kom til ,et omf;.Ltte no.::;18 af fu.:clnin,_;s- !
IH) nt~tnden omf:l ttede arealer nor:1 VOr1t og 0 et for min0 eparken. En fred- '
nini., af disse < ...realer Velr uf ter' overfl·od.-n·i.ncsn eVl1 f-:tS opfattelse f::nr-
del(:f3 ,~l1f:kelit:, na vnli[ fordi mindeparken i forb·:.nd 81s e med di sse
arealer f:r embyd er et le,nd ',kabel i.gt hE;llleds billede ..

Den n,:evnte udvil) eIs e omfatter E.real er Ilf f(:llcen~ u uj endomme nord-

!
vest for m.indepa:rken:
InD tI', nr. 2<:" af' B.esen by og sogn ti Ih01'en eJ e Niels Kristian ]'år'b~kv

" " 2f II " Simon Ander:3en

" " oa II " Jens Oh!', BirkJ:er
II " 78,7b " " Knud Jeo'PEJl'Sen Bi rk j~:or
II " 18 " " Niels Nielsen

1 e "" 4a " " Jens N:. L. V. KlaunenI
I

\

I " " 5b " " .N iel s Albertsen
I ~
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"
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matr. nr. 5h ai' hesen by og Gogn tilhørende OlE) Christensen, Balling
E'ngelsen og Egholm Jensen

fl " 2u " " Jem~ Chr. Chr i f1t i an sen
samt tlrealel af n f:; d enn':avnte
ejenQ('\IDmeøst t'or rtJinr'1erarken:

matr. nr. 7e af Grønh0j b;y, Frederiks fiOt:n tilhøl'Emde ~iels Jensen
Nielsen

" " 6e " tilh .,,:r'Ande Jens Hansen

" II 5a II " Kaj Chri st en8en

" " 4a " " Th. J. ]'ilbert
II " 3m " ti Geare; IVI. J oh [:1,n(')en 0[,,_

Johan Jacob Johansen- tI " 2d " " Jacob S0rensen

" " Id ti 'I Chr. L3uth

lo

"l

"

Fredn i.ngsn'Bvnet fa rh.::mdl ede i m.,d81 den 7. og 20. Cl!JC embE;j.'19 ~)l
med ejerne om fredning af de ommeldte arealer. Hel'under protesterede
samtlige ejer0 imod fredningen og fOllangte erstatning, hvis frednin-
gen alligevel genn emf0reA, id et der doe ikke bI ev nedl<.cot J)8 f3t3,n'ie
om noget be8temt erstatni.ngf;be10b.

Herefter be;.;J.,.,.:tig(3deoverfrt:ldnincsn:evnet den 18/8 1952 p;~ny area-
lerne og i'ochcLndlede med ue l';:)2,cldende ejere.

Med h en 8;)'"nt il areal erne nordvest for mindeJ'cu k:.::n beflluttede man,
at fr'cdningnn, foruden forbud mod aft~ravning oG [.Jl'Jen ror styrrelse
af ~lealerne, kun skal g~ ud p~ forbud mo~ bepluntning, doe bortset
fru l ~hegn, medens opdyrkning skal V"Bre tilladt. Landb:r'uf:8bYt.-'1linger
med t ilh0 !'.:.m 0 e haver kan a.nbrlngos i den sydlige tr8died(jl af arealer-
ne. Iav.rigt skal bebyggelse være forbudt.

Som en undt:', Gel fie fI'ri d<mne ordni.ng tecter~n es" det med hensyn til
6krllnt(~n 0t; et ,n e:il lan68 m8d bef;ze Gider Hf ~:enn~),atikke blot be-

plan~ning OB bebYGGelse ~en tilliGe opdyrkninG skal være farb~dt, jfr.
1 det hele det vedhæftede kort.

Ledningsmaster m~ ikke anbringes p~ arealet.
Det besluttedes endvidere, at mntr. nr. 18 af Resen by o~ sogn ud-

gAl:' af frednine;m. Om di~'lE.1C:::endringer gav ffi,g,nde 'p8f~-el',;ende lodsejel"e
sk:r'iftliL, meddele18e den 6. sentember 1952.

Med ~ensyn til arealerne 0st for mindeparken besluttede mnn at
frede dalstrækningerne imod yderli~ere b0rluntning og opdyrkning samt
mod bebY~);;Glse og ~tnbringe18c af .lodnirle;smaster. Den tilRtedev::-erende
beplantning m~ ikke fornyes, medens arealerne i0vrigt skal henligge i



Da over'fr'E:~dni.ng8nBvnet ikke opn:~ede n0f.;(;n minc1clit:, ol-dni113 vt:ld-
rør'ende er·ptu.tni.nCf'sp:'?l::.gsIntjlene med tJe oV8ni'or' n':Bvnte ejere af areHlf)r
nordvest og øst for IT.!indeparken, har m:"tn"1 he~hold til n,lturf:r·odnint:J.'-
loyens '~ 20 anmodet taksation::,kommissionen om at fastc"l-Jtte erstatnin-

_gerne p:3. det af det forunst:'lende f(~lt~Dnde ::':l'un:lla~.
_ Ved taksationf3forretnlngerne den ll. og 12. mu.j o~-,l. juli 1953

har komllli8siontJn fastsat [,.,lt.:":mde erstatninger, hvorved 1)8m:erkes, d.t
det f?!rste uf de udfo.r vr~dkomr::ende ejere :.mførte beløb vodr0rer p:jlæe

_uf den endeli~(~ fredn Lngssel'vitut, medens det an~et t.ol'3b udg2J:'cerstat-
ning for midler'ti,jig i'or'hin0r'ing i d;yrkning af de ved Gu.~ens rejsning
uopdyrkede arealer, jfr. naturfredn,i.:n3slovenn § 22, l. pkt.

NielR Chr. F~rb~k (20 ha) 900 kL.

ti 8500 "
Jens Chl. Christiannen (44,7 ha) 2900 "

" 12900 "
Simon Andersen (10,8 ha) 100 "
Jenn Chr. Lil~jEr (33 hu) 1700 "

fl 7600 "
Knud Jespersen BilkjBr (G~,6 ha) 2800 "

~'

•

,~

",

16.
deres nuv'Erende tilstand. Dog skal beplantntngen P:~l matr. nr. 70
kunne op!'etholr:es ved nyplantninG' J!'rednin{:;en af dulntl'1:1kningG!'ne [".kal
kun omf'E;.tte arealerne indtil det sted, hVal der ikke er l;ync,Levokrming
p~ nogen ,;.f sider'ne, jfl'. vedh:eftede kort. Som f'31gu heraf UdC;8:" mutl- •
n:r. 6e af' Gr"lnh0j bJ', Frederiks eogn, og matt. nr. Id :::'nJstds. u.f frf~d-
ning(~n •

•

'I 26500 II

700 II

11800 II

200 II

5700 "

Jons M.L.V. Kl~unen (26,1 ha)
"

Niels Altertsen (12,6 h~)

Egholm J8n~en, Balling 1ngelsen og
Olu Chl'istensen (13,2 ha)
Juko b S,}rGnsen (1,9 ha)
Georg M. Jnh~nsen og Johan Jacob
Johanoe~ (2,9 ha)
Th. J. Filbort (2,9 ha)
Niels Jensen Nielsen (2,3 ha)
K&j Christen8en (l hu)

Da man iøvrigt kan tiltr~dc det i fredningskendelsen unførte, vil

400 II

300 II

450 II

550 II

350 "
150 "

.... " i~



17.

denne VEre at 8tadf~8te med de af ~et foranst8enQe f01C~nde ~ndringer.
Et kor t nl. Vi. 110 vi sende gr:en serne i'or Cl8 i'r'eded(;oml'!~del er veli-
h:.Eftet n"EI v:er8ndr; k,mrl eIs e.

T h i b e 8 t e ID ID 8 D =
Den af fredn.i.ngsn-:evnet for Viborg b,mt den ::'1.:3eptember 1949 af-

sCi,ttekt3nde1se vedrorende frednins af KonGe~shus rninoepark og omli[,-
gende arealer c tadf,.:estes rr;ed dE: af det foran8~;)ende L'01b0nde :fmd:::'tn,:':,8r.

I erstatning udbetales f~lgenr:le tel'"'lb

JenR r,~.L.V. t.:lauRen, ReEen In'. Karup J. 12,. 725 kr.

hvoraf h'ilvdelen udbet:J.1os til

..

Kreditforeni.ncen af jyd::ke lG111-
ejendomste~iddGre~ Vibolg, og
450 kr. til fin,...nGl!IinisteI'iet, NJT
Vestergade 17, Kbh vn. K.

haDen pr. Kurup J.
d e:c ud be tales til ::-::tatski ISfJEln

Pedel' Albr'ektcen, hosen pr .. Karup J'.

eVald. Pet8rsen,

hvoraf 3000 kr. udbetales til
finan sminir-:teri et, Slot shc Imsg:HJ e
10, Kbl1.vn.. K.

Knud Kr·istiu.nnen, h.(~8en pr. Karup J.
Jens Ohr. Pedersen, "
JeEper 30rensen, "
Marinus Bitnch, "

'

Philip Har j i tz, "
! i\Johannes Harritz, II

Daniel Johunr--:en, "
Niels Kristian F1rb~k~ Engdal, Resen pI. Karup J.

elSimOl1 Andersen, hesen pro Karup J.

hvoraf halvdelen udbeta18s til
Kreditforeningen af jydske
lanaejendomsbesiddere, ViborG

Jens Ohl". Lirkj':El',Resen pr. Karup J.
hvoraf halvdelen udbetales til
Kreditforeningon af jydnke land-
ejendomsbestddere. Viborg.,

'! ,
II

! •

)
M!'rl}j

Trop.

l. ~:OO "

:J.8S0 II

500 II

135 II

175 II

1.050 II

515 II

1.DOO "
150 "

r; • Ll00 "

100 "

9.300 II

40.880 kr.



18.
~rsp. 40.880 kr.

Knud Jesp l~rf1en Birkjær-, Resen pr. Karup J.
hvornf hiuvdelen udbetales
til KrerJitfore':ltnt:;en af
jydf;ke lande j en (:.101,lf'l besiddere,
Viborg, og 1000 kr. til [in~ffis-
minif1tEHiet, lJy Ve:::-1tc,Y-I::ade17,
Kbhvn. K.

29.'500 "

\

..

Niels Albert~en, ~esen pr. Karup J.
der udbet:.:.lcs til Husmr.mdEJkre-
di tforeninc;en, Aa1 bor'g

EGholm Jens en, Ih-ederik(:ldal~' alle 10, Ski.ve
BalLine ~ntel:;en, TorveWtde :;, Ski Vt-;

~Ole Christonsen, st. Hansgnde, Viborg
hvor-af h,-ollvdelen udbetales ti.l
Krcditforeain~en af jydske
landej ~mdomsbef' Lc1.0ere, Vibore:;

Jenr' Ohr'. Chri:::~tirl,nsen, hGsen pr • .Karup J. 15.80") ti

hvoraf halvdelen udbetalen til
Kredi tforen:Lngen af jyd ske 1,"~1cJ-
E~jendoIl1sbesidclere, Vitorg

Nie18 J en~~en Nielsen, Gr:.:'1nhøj PI'. J!'rcderiks :> 50 "
der udbetales til Husmandskre-

~. 900 "

4·00 "

ditforenin~en, AaltoIZ.1" Kaj ChristenRen, ,b'y'ederikE,
'Th. J. Id l ber·t, "
Georg M. Joh,msen oe; Johan Jacob Joh1...n~;Cl1, Ih ede:ciks

150 "
550 "
450 "
300 l'Jakob 3.1 [-8n8e11, l!'rederiks

der ud betales til Husmandnkr'er::i t-
foreningen, AHlborg ------

De tilkendte erstatninger in1 t 94.080 kr. udl:ed es rrJE-;d 2/3 af
statskar-r:en 0f, 1/3 af Viborg amtsfond~
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REG. NR. /~J~ .,
I

U d s k r i f t
af

Forhandlingspr0t~k'11en for Fredningsnævnet f0r Viborg
Amtsraadskreds.

Aar 1949, den 21.September Kl. 1430 afh~ldt Fredningsnævnet
for Vib0rg Amtsraadskreds Møde paa Sjørup Kro.

Der f'1ret'"l8es:
Sag angaaende Fredning af K0ngenshus
Mindepark '1g ·,mliggende Arealer.

Mødt var Nævnets F,rmand, Civildommer Otto Kiørboe, Viborg,
det amtsvlagte Medlem, Amtsvejinspektør A. Dalber;, Vib0rg, det
s '"lgnevalgteMedlem for Vroue - Resen K'lmmune Lærer Skytte Andersen,
Vrou, det s0gnevalgte Medlem for Frederiks K 'mmune, Br,ghnlder Ant"n
St ()rda Frederiks f'1gdet s '"1gnevalgte Medlem f 0r :Daugbjerg - Smollerup -
Mønsted Ko~~une, Gaardejer Kr. Harrestrup, Harrestruplund •

/,.-)''"
................. .......... ....................

N~vnet drøftede Sagen ng afsagde saalydende
K e n d e l s e:

Efter at Fredningsnævnet fra Statsministeriet havde m''1dtaget
saalydende Skrivelse af 25/9 1947:
"Under Henvisning til Fredningsn~vnets Skrivelse af 1.Juni 1942 skal
man herved meddele, at den selvejende Institution "Kongenshus Minde-
park" har~veive:t:?~d~~~end0mmen KongenshusIl4lt1 vest f'"1r rønh~ med det ~al~s~opre~e en Mindepark for
Hedens 0pd. kere og eIs at frede et st0rt Stykke typisk Hede.
Til Erhver~n tf "tealet ha~~ ydet et t-FI'l paa 1\JO()0
Kr. under ~"~i~.t~et til være~h.lved Udlta-

.4I'Yling af den Del af Fredningserstatningen, der maatte blive paalignet
Statskassen. 'I

~t~e~g~n, a~~ ca. • La~ Arealet skal
frede~~llt~den n~ AfJr ~ings0mraadet
har været drøftet af Mindeparkens Bestyrelse, Naturfredningsraadet,

.Danmarks 2:' turfr":fd.tS:z:g1g Sltg:' .st5 BedlagteSkriveIs 41NI) ru r l 6 har Min p eIs msat et
Fnrslag ~ ,d i") n er ti tra t a 'rf "O'sraad et

b --....

og Danmarks Naturfredningsf"rening.
4t; I ligeledes vedlagte Skrivelse af l5'Maj 1942 har Raadet

f)g Foreningen fremsat et F"rslag til Fredningsservi tuternes Udf',rm-
ning, imod hvilket Statsministeriet intet finder at erindre.

Under Henvisning hertil skal man anm0de Fredningsnævnet 0m at
ville re jse Fredningssag f '1rdet ommeld te OmI'a_adepas !:;rundlB.~ af d-et
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



REG.NR.-· )~39-oo
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 4. februar 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og med-
lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Knud Jørgen Sørensen, Sparkær.

e) Der foretoges :

Sag nr. VaF 32/93

Ansøgning om tilladelse til etablering af parkeringsplads på
matr. nr. la Kongenshus, Resen og 2e Resen by, Resen, omfattet
af O.F.N.K. af 21. december 1953 vedrørende fredning af Kon-
genshus Mindepark.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 20. december 1993 fra Viborg amt, Miljø og Tek-
nik, Naturforvaltningskontoret, med bilag.

2. Skrivelse af 11. januar 1994 fra samme, med bilag.

3. Skrivelse af 24. januar 1994 fra samme, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Michael Dicken-
son.

For Kongenshus mødte Mogens Andreasen.

For Hedeselskabet mødte skovfoged K.N. Krems.

Q(l

/2 1/ /IJ~OO O J /
i.f(

-"""



Jesper Stenild
parkeringsplads
i dag sker helt

udtalte, at det er nødvendigt at få etableret
på stedet for at få standset den parkering,

hen til gravhøjenes fod.

en
der

På parkeringspladsen skal der placeres et kortbord, affaldsbehol-
dere samt borde og bænke.

Michael Dickenson udtalte, at en placering af parkeringspladsen
sydvest for højene og nedenfor skråningen nok vil være bedre, da
parkering der ikke vil være så synligt i landskabet.

Der foretoges besigtigelse.

Mogens Andreasen udtalte, at han også vil foretrække en pla-
4t, cering af parkeringspladsen sydvest for gravhøjene.

Jesper Stenild bemærkede, at en placering sydvest for gravhøjene
landskabsmæssigt vil være den bedste løsning. Han frygter dog,
at en sådan placering af P-pladsen vil bevirke, at der fortsat
vil ske parkering umiddelbart ved gravhøjene. Dette kan imidler-
tid forhindres ved etablering af et lavt hegn ved gravhøjene.

Sagen drøftedes.

~redningsnævnet 'meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til etablering af en 400 m2
stor parkeringsplads neden for' skråningen sydvest for
gravhøjene. Parkeringspladsen skal enten placeres umiddelbart
nordøst for markvejen og på hjørnet af markvejen og Tingvej
eller umiddelbart nordøst for markvejen og så langt mod nordvest
for Tingvej som muligt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på



hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

K~agefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

I Knud S. Lund,
formand.

Ø}L
1. æL..

Udskriftens rigtighed bel~ræftes. .
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 O FEB. 1394
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MILJØ & ENERGI
MINISTERIET

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Advokat Jens H. Bangsgård
MØllegade 10-12
Postbox 526
7400 Herning

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/13-0002
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 24. oktober 1995

Klage over Fredningsnævnet for Viborg Amts afgørelse vedr.
naturpleje af skræntarealer omfattet af fredningen af Kongenshus
Mindepark •• Afgørelse

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Viborg Amts afgørelse af 13. marts 1995 vedr. naturpleje på det
ovennævnte skræntareal.

Styreisens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2 og § 85
i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. § 16,
stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrel-
sen.

Redegørelse for sagen

•
viborg Amt har i medfør af miljøministeriets bekendtgørelse nr.
551 af 22. juni 1992 om pleje af fredede arealer og fortids-
minder anmodet Fredningsnævnet for Viborg Amt om at afgøre den
uenighed, der er mellem ejerne og amtet om gennemførelse af
naturpleje på det ovennævnte skræntareal, matr. nr. 2a, 4a, 6a
og 7a, alle Resen by, Resen.

Skræntarealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
21. december 1953 vedr. fredning af Kongenshus Mindepark og
omliggende arealer.

Amtet udsendte den 1. april 1994 en plejeplan for Kongenshus
Hede til samtlige grundejere. Det fremgår bl.a. heraf, at det
omhandlede skræntareal bør ryddes for træer og buske indenfor
O - 5 år, og fremover drives som hede.

Den 15. juli 1994 underrettede amtet ejerne af skræntarealet om,
at plejen ønskes gennemført inden udgangen af 1994. Amtet fast-
satte samtidig en frist på 4 uger for indsigelser mod pleje-
foranstaltningerne.

Skov- og Naturstyre/sen

Haraldsgade 53

2100 København ø
Tlf 39 4720 00

Fax 39 27 9899

Telex 21485 nature dk
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Amtet modtog kun enkelte indsigelser.

på baggrund af henvendelser fra grundejere i området om amtets
rydningsplaner gjorde Fjends Kommune i brev af 23. september
1994 amtet opmærksom på, at grundejerne ikke havde været opmærk-
som på fristen for fremsættelse af indsigelser mod plejeplanen.

Amtet fremsendte med brev af 7. oktober 1995 påny plejeplanen
til de berørte ejere og brugere med indsigelsesfrist til den 21.
oktober 1994.

Der fremkom en række indsigelser og i brev af 13. januar 1995
indbragte amtet herefter sagen for fredningsnævnet.

•
Amtet tilkendegav overfor fredningsnævnet - med baggrund i
fredningskendelsens præmisser - at det havde været afgørende for
at medtage de omhandlede skræntarealer nordvest for Mindeparken
i fredningen, at

- terrænflader og -skrænter ikke blev sløret af bevoksning,
- arealerne landskabeligt hang sammen med Mindeparkens arealer

mod sydøst, og
- man derved sikrede geologiske interesser af såvel videnskabe-

lig som undervisningsmæssig karakter.

Som skrænten ser ud idag, opfyldes dette mål ikke. Derfor bør
skrænten efter amtets opfattelse frilægges ved en rydning af
bevoksningen.

Den 13. marts 1995 traf fredningsnævnet afgørelse i sagen.

I afgørelsen fremhæver fredningsnævnet, at formålet med fred-
ningen af skræntarealet er at bevare landskabets konturer util-
slørede af bevoksning. Udgangspunktet for plejen er herefter, at
arealet skal ryddes så meget, at skrænterne s former igen kommer
til at træde frem i landskabet. på den baggrund finder nævnet,
at maksimalt 1/3 - 1/2 af arealet skal være bevokset og således,
at den bevoksning, der bliver tilbage, fortrinsvis kommer til at
stå i grupper. Ved rydningen er det især træer, misvækst og
bjergfyr, der skal fjernes.

Fredningsnævnets afgørelse blev udsendt den 23. marts 1995.

I brev af 10. april 1995 suppleret med brev af 7. juli 1995 har
De på vegne af hr. Johannes B. Andersen indbragt frednings-
nævnets afgørelse for Naturklagenævnet, der har videresendt
klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

De har bl.a. gjort gældende, at fredningsnævnets afgørelse efter
Deres opfattelse er udtryk for en alt for snæver fortolkning af
fredningsbestemmelserne. De henviser således til, at arealer er
til meget betydelig gavn for dyrelivet, at arealet også for så
vidt angår beplantning er udtryk for et meget alsidigt og be-
varingsværdigt naturområde, en opfattelse, som også Fjends
Kommune deler, samt at også andre grundejere er af samme op-
fattelse .e•
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styrelsen har anmodet amtet og fredningsnævnet om en udtalelse i
anledning af Deres klage.

I brev af 11. august 1995 har amtet udtalt, at forslaget til
pleje er dikteret af fredningens mål med skræntarealet. At
fyrrekrattet som biotop derfor må forsvinde, er et udtryk for
den afvejning af modstridende interesser, som allerede er fore-
taget på fredningstidspunktet.

I brev af 9. august 1995 har fredningsnævnet udtalt, at syns-
punkterne i Deres ovennævnte brev af 7. juli 1995 blev fremført
allerede under åstedsforretningen. Dette er baggrunden for, at
nævnet - på trods af formuleringen i kendelsen - tillod, at en
ganske betydelig del af bevoksningen blev bibeholdt.

De er gjort bekendt med disse udtalelser, men har ikke haft
yderligere bemærkninger hertil.

Begrundelse for Skov-og Naturstyrelsens afgørelse
Det fremgår bl.a. af Overfredningsnævnets kendelse, at formålet
med fredningen er at søge en række karakteristiske terrænformer
bevaret utilsløret. I den forbindelse fremhæves særligt det i
sagen omhandlede skræntareal, der ikke må tilsløres, men bør
friholdes til uhindret udsigt.
Det fremgår videre, at overfredningsnævnet har fundet det ønske-
ligt at medtage skræntarealerne under fredningen, idet mindepar-
ken i forbindelse med disse arealer vil frembyde et landskabe-
ligt helhedsbillede.
på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger finder Skov-
og Naturstyrelsen at kunne tiltræde fredningsnævnets afgørelse
om gennemførelse af plejeforanstaltninger på det omhandlede
skræntareal. Styrelsen er således enig med fredningsnævnet i, at
det er væsentligt til opfyldelse af fredningens formål, at
skrænterne er utilsløret af bevoksning i et sådant omfang, at
terrænformerne træder frem i landskabet og der dannes en land-
skabelig sammenhæng med heden.

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster herved fredningsnævnets
afgørelse af 13. marts 1995.

styrelsen skal bemærke, at såfremt der ikke kan opnås enighed
mellem amtet og grundejerne om de konkrete plejeforanstaltnin-
gers nærmere omfang og karakter, skal fredningsnævnet træffe af-
gørelse herom.

Klagevejledning
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.
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•
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1.

Meq venlig hilsen ~

qUl<1cJ;. \-"~
Lisbeth Toft- petersen

Kopi til orientering:

•
Fredningsnævnet for Viborg Amt
viborg Amt
Fjends Kommune
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 30. maj 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr VaF 21/96

Ansøgning om tilladelse til anvendelse afKongenshus Mindepark til hyrdehundekonkurrence den 6.el -8. september 1996. Parken er omfattet afO.F.N.K. af 21. december 1953.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 13. marts 1996 fra Viborg amt med bilag.

2. Skrivelse af 14. maj 1996 fra Dansk Hyrdehundeklub.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse.

Sagen har været drøftet med ansøgerens repræsentant Peer Christensen, der har oplyst, at foreningen
foretrækker placeringen ved Stabelbakker, da lederen af hotellet ikke' er positiv overfor
arrangementet. Han oplyser samtidig, at parkeringen ved den sydlige placering vil ske på en dyrket
stribe langs vejen, ligesom det lyngareal der skal slås højst er på 2000 m2.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunal valgte medlem for Fjends kommune Knud Jørgen Sørensen og det kommunalvalgte
medlem for Karup kommune Poul Erik Møller meddelte fredningsnævnet dispensation fra fredningen
til afholdelse af den ansøgte hyrdehundekonkurrence. Fredningsnævnet vil foretrække placeringen
ved hotellet, men vil dog ikke modsætte sig placeringen ved Stabelbakker.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

~iljø· og Energiministeriet
.kov- ogNaturstyrelsen

A
J·knr.SN 1996 • 12. \ \ 113- O O \ O ø:

t. nr. I

il$"" __
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

• t ••• ~.... \ ...-, ~':~'~.
. . ., .. ,. '1'lt ";en
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt REG~ NR. )139.00.

Den 26. marts 1997 holdt fredningsnævneLfor Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

ivlødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 7/97

el Ansøgning om tilladelse til etablering af vandingspladser i forbindelse med naturpleje af
Kongenshus hede.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 12. marts 1997 fra Viborg amt, miljø og teknik, Naturplejekontoret, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, det
kommunalvalgte medlem i Fjends kommune, Knud Jørgen Sørensen, Sparkær, og det
kommunalvalgte medlem i Karup kommune, P.E. Møller, Karup.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til etablering af de ansøgte vandingspladser på
Kongenshus hede.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

'K~~L'tmd]
formand.



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 2. september 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde i Breum.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjal-
telin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 34/98• Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 3 læhegn på kanten af og i Kongensbusfredningen
på matr. nr.e 5 h og 5 n Resen by, Resen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 4. august 1998 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

2. Skrivelse af 31. august 1998 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Efter en telefonisk drøftelse med det kommunalvaglte medlem Knud Jørgen Sørensen, Sparkær,
meddelte fredningsnævnet tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til udskiftning
af de tre læhegn som ansøgt.

• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~Møftæve .

~LU,
orma. Uf.'!"!. ..•." ,,' ,,'
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Modtaget i
Skovo og Naturswre\sen

'"~ HJ~.'~~~~
REG. NR. ) 1~~.00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 26. januar 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 2/99

• Ansøgning om tiladelse til gennemførelse af arrangementet "En dag på Beden" iKongenshus
Mindepark omfattet af O.F.N.K. af 21. December 1953.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning modtaget den 8. Januar 1999 fra Kongenshus Mindepark.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Knud Jørgen Sørensen, Sparkær, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
arrangementet som ansøgt.

Tilladelsen er betinget af, at der ikke foretages varige ændringer i området.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.

rd~~~æve~

~,
formand.

Udsl<uiftensrigtighed bekræftes.
Fj'ed11irtg:)r,D~M1otfor Viborg amt, dp"l

, :iI 1 FEB. 1999?ru



REG.Hl l~~~· 00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 10. januar 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 54/99

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangementet "En dag på Heden" den 20. august
2000. Festpladsen er beliggende på matr. nr. 1 b Resenfelde, Frederiks, omfattet af O.F N.K.
af 21.12.1953 vedrørende fredning af Kongenshus Mindepark.

Der fremlagdes:

l. Ansøgning af 14. december 1999 fra Kongenshus Mindepark.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunal valgte medlem ThiIde Sørensen, Frederiks, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
atboldelse af arrangementet ''En dag på Heden" som ansøgt.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmi_ndre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.

rd~læv~

~
fmd.

UdskrIftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 n , li rf' 1\4~"l
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. marts 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 54/99 - fortsat.

Tidligere ansøgning om· og senere tilladelse til - afholdelse af arrangementet "En dag på
Heden" den 20. august 2000, ønskes ændret til afholdelse den 12. og 13. august 2000.

Der fremlagdes:

l. Brev af 15. 03. 2000 fra Kongenshus Mindepark.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Thiide Sørensen, Frederiks, meddelte fredningsnævnet tilladelse til ændring af
dato for afholdelse af arrangementet til den 12. og 13. august 2000 som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

0~Ød~fd0~U
fmd.

Udsk~ftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 A l ''"'t:' ''''rJ
fJ 1'·.~i.Jo "..J~



REG.NR. ,~3~.oo Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 O MAJ 2000
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 4. maj 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 4/2000

Ansøgning om tilladelse til 2 - 3 modelOyvekonkorrencer i år 2000 på dele af Kongenshus
Mindeparks arealer.

Der freml.agdes:

1. Skrivelse af25. januar 2000 fra Kongenshus Mindepark, med bilag.
2. Skrivelse af 21. februar 2000 fra Kongenshus Mindepark, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Ernst Nielsen, Stoho1m, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
modelflyaktiviteter, som ansøgt, dog at det ikke skal være tilladt at anvende fly med
forbrændingsmotor.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturk1agenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den ~pretholdes af Naturklagenævnet.

n d S. u ,
fmd.

UdSkriftens rigtighed bokreaftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

V,'iø- og Encrgimluif\tnriet
; ~. ::JV- o~)"Nqtth·'.~fl'dfo1efl
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REG.Nl /23'7. 00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Modtaget i
Skove og N&hu'9i:Yi'~lsen

{),O fEB. 2001

Den 16. februar 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund. Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 8/200 l

Ansøgning om permanent tilladelse til modelf1yveaktiviteter på dele af Kongenshus Minde-
parks arealer.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af8. februar 2001 fra Kongenshus Mindepark.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Ernst Nielsen, Stoholm. meddelte fredningsnævnet tilladelse til modelflyve-
aktiviteter på dele af Kongenshus Mindepark.

Tilladelsen meddeles i overensstemmelse med tidligere betingelser, således at der ikke må anvendes
fly med forbrændingsmotorer.

Tilladelsen gælder til op til 3 modelflyvekonkurrencer årligt.

Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes af fredningsnævnet såfremt der opstår slid på arealet på
grund af konkurrencerne eller intensiteten i kravene til offentlig anvendelse af arealerne ændres
væsentligt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for NaturkIagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse. og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt. Skovgade 30. 7700 Thisted. der
sørger for videresendeIse afklagen til Naturk1agenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

I
/

-.:...1



En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af N aturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, clen

1 9 FEB. 2001
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Udskrift REG.Nl \Z 30;. co
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29.august 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden. dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 26/2001

Ansøgning om tilladelse til opførelse af udhus på matr. nr. 12 a Resen by, Resen, omfattet af
fredning af Kongenshus Mindepark. og omliggende arealer.

ti Der fremlagdes:

l. Brev afS. august 2001 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse.

Lodsejeren oplyste herunder, at udhuset reelt bygges på soklen af et udhus, som han har nedrevet.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry HjaItelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Ernst Nielsen. Stoholm, meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af
udhus som ansøgt.

Tilladelsen bortfaIder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandte andet den. der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefiisten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
rMø1et hæv~.
I'I~ '.1' l\ . ~\ J<mu . L d,

\~ k~~s~g~ghed bekræftes.e Fredningsnævnet for Viborg amt, den

,29 AUG.2001
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• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 18. juni 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 23/2002

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangementet "En søndag på Heden" iKongensbus

•
Mindepark søndag den 25. august 2002. Området er omfattet af fredningen af Kongensbus
Mindepark.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 14. maj 2002 med bilag fra Kongenshus.

Efter en drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommu-
nalvaJgte medlem Mogens Nielsen, Kølvrå, meddelte fredningsnævnet tilladelse til at afholde arran-
gementet "En søndag på Heden". Tilladelsen meddeles indtil videre for en søndag hvert år i august
måned. Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes inden den 1. maj for det pågældende år og
efterfølgende.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder .•Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage berettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 27. februar 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalrådsvalgte medlem Ernst Nielsen, Stoholm.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3812003

Ansøgning om tiUadelse til bevarelse af sø i fredet område på matr. nr. 4 b Resen by, Resen,
omfattet af fredningen ved Kongenshus Mindepark.

Der fremlagdes:

1. Brev af 14.10.2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Lodsejeren var mødt.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Morten Rasmussen.

Der foretoges besigtigelse.

Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke kan gives dispensation til bevarelse af søen og pålagde
lodsejeren at retablere terrænet inden 1. juni 2004.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. :Lund,f~d. ! r. I .J \

Udskrlttens rIgtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 21. februar 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 6112004

Ansøgning om tilladelse til opstilling af 3 sheltere iKongenshus Mindepark på matr. nr. 1 btit Resenfelde, Frederiks, i Karup kommune.

Der fremlagdes:

l. Brev af23.12.2004 fra Viborg amt, Teknik og Miljø, med bilag.
2. Brev af 15.2.2005 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalbestyrelsesvalgte medlem Mogens Nielsen, Kølvrå, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
opstilling af de ansøgte 3 sheItere på betingelse af, at tagene beklædes med græstørv.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

e Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

,

fmdvdSk~ftensrigtlgneo Oekræftes,
FredOlngsnævnet for Viborg amt, den

21 FEB. 2005
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 3. oktober 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Mogens Nielsen, Kølvrå.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 33/2005·

• Ansøgning om tilladelse til etablering af sø i ådalen på matr. nr. 3a Resenfelde, Frederiks,
omfattet af Kongenshus fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af2.9.2005 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

For Viborg amt mødte Michael Dickenson.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte E.J. Nielsen og Jørn Søndergaard.

Lodsejeren Uffe Jensen og dennes datter Lena Jensen var mødt.

Der foretoges besigtigelse, og lodsejeren redegjorde for projektet, således som han ønsker dette
udført med en vandflade på ca. 600-700m2 i bananform og med en afstand på 18m til vandløbet.

Michael Dickenson redegjorde for formuleringerne vedrørende ejendommen i Overfrednings-e nævnets kendelse side 10.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at foreningen protesterer
mod meddelelse af dispensation til søen.

Fredningsnævnet besluttede herefter at nægte dispensation til etablering af søen.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
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• klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Sagen sluttet.
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Udskriftens rigtigtlea beKræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

10 OKT. 2005
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                                                                                                                 Herning, 26. oktober 2018  

                                                                                                                                   FN-MJV-25-2018 

LandboLimfjord 

hef@landbo-limfjord.dk 

 

 

 

 

LandboLimfjord ansøger på vegne Gerhard I. Jensen om dispensation fra forbuddet mod beplant-

ning på matr. nr. 2 h, Resen by, Resen, Vestre Skivevej 134, 8800 Viborg. – Fr. 5 -  Kongenshus 

Mindepark. 

 

Efter en besigtigelse den 12. oktober 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Danmarks Naturfredningsforening, og ansøgeren, Gerhardt Jensen, skal nævnet i medfør af 

Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der ikke kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette 

findes at være i strid med fredningens formål.  

 

Det ansøgte skal som udgangspunkt vurderes på samme måde, som hvis der på forhånd var 

ansøgt om dispensation til at tilplante arealet med nobilisgran til at klippe grønt af.  

 

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der i fredningen er et udtrykkeligt forbud mod beplantning 

af det pågældende areal. Forbuddet er for at sikre, at de karakteristiske terrænformer ikke 

tilsløres. Da der er tale om flerårig beplantning af en ikke ubetydelig højde, kan denne ikke 

betegnes som en sædvanlig landbrugsafgrøde. Hvis arealet fortsat skal være tilplantet, vil 

terrænformerne derfor være tilsløret.  

 

Det har ved denne vurdering ingen betydning, om beplantningen er en skov efter skovlov-

givningen. 

 

Da ejerne har købt arealet i beplantet form i god tro, henstiller nævnet til Viborg kommune, at 

kommunen giver ejerne en passende tid til faktisk lovliggørelse for eksempel op til 12 år. En 

sådan længere afviklingsperiode skal dog ikke gælde arealet nærmest slugten forstået som en 

strimmel på ca. 20 meter fra overkanten af slugten, der bør ryddes straks. Endvidere henstiller 

nævnet, at Viborg kommune også foranlediger væksterne i selve slugten fjernet. 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

http://www.naevneneshus.dk/
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 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 
 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 30. juni 2022                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-14-2022  
                                                                                                                                                                                                                                          
Viborg Kommune 
khg@viborg.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af midlertidige filmkulisser på Kongenshus Hede, matr.nr. 
1 a, Kongenshus, Resen. Fredningen Kongenshus Mindepark.  
 
Viborg Kommune har ansøgt om dispensation til etablering af midlertidige filmkulisser på Kongens-
hus Hede, matr.nr. 1 a, Kongenshus, Resen.  
 
Ansøgningen 
 
Af ansøgningen af 11. maj 2022 fremgår blandt andet: 
 
”… Baggrund  
I forbindelse med filmatiseringen af Ida Jessens bog ’Kaptajnen og AnnBarbara’, som omhandler 

historien om Ludvig von Kahlens forsøg på at opdyrke den jyske hede, ønsker Zentropa Film/ in-
struktøren Nikolaj Arcel at optage filmen på det historisk korrekte sted og derigennem fortælle et 
vigtigt stykke Danmarkshistorie hvor det udspandt sig.   
… 

Formål  
Filmsettet består af hus, lade, indhegning og marker.   
Der arbejdes med en film, som kræver, at alle året årstider ses på lærredet, da fortællingen om heden 
indeholder sommerens svitsende varme, det blæsende efterår, den brutale vinter samt det håbefulde 
forår. Det er svært at få på andre tidspunkter end netop i sensommeren, som bevæger sig mod det 
kolde og barske. Det løses ved i august at have en drone ude og filme den blomstrende lyng, mens 
september vil vise en afblomstret hede og vejr, der kan give sensommer og efterår. September rum-
mer desuden et lys, som ikke findes på andre årstider, og dermed giver heden den magi og dybde 
som en film, som denne kræver.   
  
Periode – samlet 5 uger  
Konstruktion: 8. september – 27. september 2022       
Optagelse: 28. september – 13. oktober 2022  
  

mailto:khg@viborg.dk
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Ad 1) Gård kulisse  
Det er vigtigt at understrege, at bygningerne kun vil være skaller af huse, og vil bestå af træplader 
fæstnet på 8-10 træsøjler med en Ø 10 cm. Hvor pillerne sættes, fjernes lyng- og tørv laget, som dog 
opbevares, så området kan fuldt reetableres på den anden side af optagelserne.   
 
… 

 
Ad 2) Marker  
Markerne etableres ved at udlægge en fiberdug, hvor der udlægges jord. Selve fiberdugen omkranses 
med sten således, at materialet bliver på dugen og ikke bliver skyllet ud på jorden i tilfælde af kraftige 
regnskyl. Efter optagelserne sikres det, at alt jord fjernes igen, så der ikke efterlades humusrig jord.    
  
Lignende projekter  
Både production designer og byggeleder på produktionen har tidligere konstrueret sets af samme art 
på fredede arealer i Svanninge Bakker. De er derfor fuldt bekendt med, hvad det kræver at arbejde på 
fredede arealer.   
  
Lovgivning  
Projektet kræver dispensation fra Fredningen for Kongenshus Mindepark. Endvidere kræves der di-
spensation fra Naturbeskyttelsesloven §18 i forhold til fortidmindebeskyttelseslinie og Naturbeskyt-
telsesloven §3, da området er beskyttet hede. Herunder en væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 
2000…”  
 
Fredningen 
 
Af fredningsbestemmelserne i overfredningsnævnets kendelse af 21. december 1953 fremgår, at fred-
ningens formål er at sikre hedearealet og terrænformerne.  
 
Af fredningen fremgår endvidere blandt andet: 
 
”… 
l) Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må forandres. De skal således henligge som 
hidtil i naturtilstand fortrinsvis som lynghede.  
2) Der gives almenheden ret til at færdes på arealet i det omfang og efter de bestemmelser, som 
fastsættes i et af mindeparkens bestyrelse udarbejdet reglement. Reglementet skal godkendes af fred-
ningsnævnet for Viborg Amt.  
3) Det er navnlig forbudt: 
a) at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure eller anbringe andre indretninger, der kan 
virke misprydende herunder ledningsmaster og lign.,  
b) at opfylde søer og vandhuller eller at benytte disses bredder til henkastning af affald, 
c) at foretage afgravning, opfyldning eller oppløjning af det naturlige jordsmon,  
d) at fjerne den på arealet stående naturlige hedevegetation 
e) at foretage beplantning af arealet. 
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…” 
 
Natura 2000 
Det ansøgte ligger i Natura 2000 habitatbeskyttelsesområdet Kongenshus Hede.  
 
Viborg Kommune har i skrivelse af 17. juni 2022 vurderet, at Natura 2000 området og de Bilag IV 
arter, der findes i området, ikke vil blive påvirket af projektet ud over markfirben. 
 
Kommunen har i en væsentlighedsvurdering fremsendt til fredningsnævnet ved mail af 21. juni 2022 
anført, at en midlertidig opsætning af 15-30 træsøjler, med en diameter på 10 cm, samt midlertidig 
udlægning af fiberdug med jord på, vurderes ikke at medføre forstyrrelse, med skadelig virkning for 
bestanden af markfirben på Kongenshus Hede.  
 
Viborg Kommune har endvidere i skrivelsen af 17. juni 2022 blandt andet anført følgende: 
”… 
 Der gælder følgende vilkår for dispensationen:  
1) Ved etablering af søjlehuller graves det øverste lag tørv af og gemmes, med henblik på den senere 
retablering.  
2) Søjlehuller skal efter projektets afslutning retableres med det lyng-/tørv der har været fjernet.  
3) Retablering og fjernelse af materiale fra de opsatte kulisser udføres umiddelbart efter endt opta-
gelse i oktober 2022.  
4) Efter arbejdets afslutning skal vegetationen på arealet have fred til at genetablere sig selv uden at 
der sås græs eller andre arter, gødskes eller sprøjtes  
 
Vær opmærksom på at dispensationen ikke må udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Du kan 
læse klagereglerne i bilaget sidst i afgørelsen. 
 
Ca. en uge før arbejdet påbegyndes, bedes du underrette arkæologer på Viborg Museum (tlf.: 87 87 
38 14). Museet ønsker muligvis at være til stede under arbejdet.  
 
Dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, idet der dispenseres fra naturbeskyttelses-
lovens § 3 om beskyttede naturtyper.  
 
Dispensationen gælder i 3 år efter, at den er meddelt, og bortfalder derefter automatisk, hvis den ikke 
er udnyttet.  
 
Viborg Kommunes konklusion  
 
Viborg Kommune vurderer, at heden er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og at den er i god 
naturtilstand. Den er desuden kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Tør Hede, og hedearealet vurderes 
at være levested for Markfirben.  
 
Kommunen vurderer, at midlertidig opsætning af 15-30 træsøjler, med en diameter på 10 cm, samt 
midlertidig udlægning af fiberdug med jord på, ikke vil medføre en varig tilstandsændring af den § 
3-beskyttede hede.  
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Det er desuden Kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af ud-
pegningsgrundlaget, herunder naturtypen Tør Hede.  
 
Viborg Kommune vurderer, at relevante bilag IV-arter for den ansøgte placering er markfirben. Den 
ansøgte placering udgør en lille del af et meget stort hedeområde, hvor bestanden af Firben vurderes 
at være i god tilstand. Det er Kommunens vurdering, at midlertidig opsætning af filmkulisserne, ikke 
vil medføre en væsentlig forstyrrelse af bestanden af markfirben på Kongenshus Hede.  
 
Der er i vurderingen af sagen lagt særligt vægt på, at der er tale om formidling af Danmarkshistorien.  
 
Eksisterende forhold og projektbeskrivelse  
 
Der er den 11. maj 2022 søgt om at etablere midlertidige filmkulisser på Kongenshus Hede (se bilag 
2), matr.nr. 1a Kongenshus, Resen, som er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 
3.  
 

Projektbeskrivelse:  
 
I projektet etableres 2 midlertidige ”bygninger”, en indhegning, samt en ”kartoffelmark”. Kulisserne 

etableres i perioden ca. 8. september til 27. september 2022, og filmoptagelse foretages i perioden 28. 
september til 13. oktober 2022. Kulisserne tages herefter ned.  
 
Bygningerne er skaller af huse, som består af træplader fæstnet på 8-10 træsøjler med en diameter på 
10 cm. Der sættes plader på én gavl, én langside samt en halv gavl. Stolperne placeres hele vejen 
rundt for at kunne holde pladerne. Bygningerne bliver ca. 17 x 9 meter. Det er oplyst at lyng- og 
tørvelaget fjernes der hvor stolperne placeres, og bevares med henblik på fuld retablering efter opta-
gelserne. Påvirkningen af heden bliver derfor kun der hvor pælene graves ned, da det vurderes, at 
skyggevirkningen af taget bliver ubetydeligt.  
 
”Kartoffelmarken” etableres ved at udlægge en fiberdug, hvor der udlægges jord. Selve fiberdugen 
omkranses med sten således, at materialet bliver på dugen og ikke bliver skyllet ud på jorden i tilfælde 
af kraftige regnskyl. Efter optagelserne sikres det, at alt jord fjernes igen, så der ikke efterlades hu-
musrig jord. Kartoffelmarken bliver enten 3 mindre felter af 5 x 10 meter eller et stort felt på max 30 
x 10 meter.  
 

Arealbeskrivelser:  
 
Kongenshus Hede er et meget stort sammenhængende hedeareal, domineret af hedelyng.  
 
Heden er er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 på baggrund af en besigtigelse 
foretaget i 1992 af Viborg Amt, hvor heden beskrives som ”Fladt hedeområde med varieret hedebe-

voksning. I den SV del af Kongenshus afgrænset mod N af dalstrøg med mose”. Arealet er desuden 

besigtiget i 2005 og 2022, hvor det vurderes at være i god naturtilstand.  
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Arealet ligger i Natura 2000-området H226 Kongenshus Hede, hvor en stor del af området er kortlagt 
som naturtypen 4030 Tør hede. Arealet er kortlagt af Miljøstyrelsen senest i 2016, hvor tilstandsbe-
regningen indikerer at arealet er i god naturtilstand. Kommunen vurderer, at der på den ansøgte pla-
cering ikke forekommer andre relevante arter eller naturtyper fra udpegningsgrundlaget.  
 
Miljøstyrelsen har registreret markfirben flere steder på den store hede, og hedearealet er et oplagt 
levested for markfirben, da flere dele af heden har bar, løs og sandet jord. Bestanden af firben vurderes 
at være i god tilstand på Kongenshus Hede.  
 
Alle former for tilstandsændringer i beskyttet natur, som f.eks. midlertidig opsætning af filmkulisser, 
kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med beskyttelsen i § 3 er at bevare 
naturområderne som levesteder for vilde dyr og planter.  
 
Heden er omfattet af retningslinje 10 i Kommuneplan for Viborg Kommune vedrørende Økologiske 
forbindelser og Naturbeskyttelsesområder.  
 
Naturværdierne i disse områder skal beskyttes og beskyttelseshensynet går forud for andre interesser.  
 
Nogle af de arter der er truede på nationalt eller europæisk plan er særligt beskyttede (fredning, bilag 
IV mv.), og i dit tilfælde er det specielt forholdene for markfirben, der er fokus på.  
 

Besigtigelse den 15. juni 2022:  
 
Viborg Kommune besigtigede de to ansøgte arealer den 15. juni 2022.  
 
Spot 1 er et klassisk hedeareal, domineret af hedelyng og revling, og med få pletter af græs og nyop-
vækst af hedelyng. På arealet blev der fundet: Hedelyng, revling, blåtop, bølget bunke, rensdyrlav, 
lyng-snerre, pille-star, tormentil, tyttebær, ene, bjerg-fyr og stjerne-bredribbe.  
 
Vegetationen på arealet dannede et relativt tæt dække af revling og hedelyng, men der var få spredte 
pletter med lav vegetation, som primært var mos og lav-domineret. Der var ikke blottet sand eller løs 
sandet jord, og der blev ikke observeret markfirben det pågældende sted. Pletterne med lav vegetation 
vurderes velegnede til markfirbens solbadning. Arealerne nord for spot 1, ved køresporet (ca. 130 m 
væk), udgør derimod et væsentlig mere attraktivt og samlet potentielt levested for markfirben. 
 
Spot 2 er et hedeareal, der ligger nede på den flade del af terrænet. Der blev fundet plantearter knyttet 
til tør hede og til våd hede. En del af arealet er relativt nyplejet (afskrællet/brændt i 2017). På arealet 
blev der fundet: Hedelyng, revling, lyng-snerre, bølget bunke, blåtop, pille-star, fåre-svingel, tormen-
til, tyttebær, stjerne-bredribbe, hirse-star, rødgran, trind fyrremos, almindelig hvene og almindelig 
kongepen.  
 
Arealet var meget varieret i vegetationen og havde både områder der var domineret af hedelyng og 
revling, samt områder der var domineret af græs. Der var ikke blottet sand eller løs sandet jord, og 
der blev ikke observeret markfirben det pågældende sted. 
 
Begrundelse for afgørelsen og vilkår  
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Der stilles vilkår om ved etablering af søjlehuller, at grave det øverste lag tørv af og gemme det, for 
at kunne sikre en ordentlig retablering af den beskyttede hede.  
 
Der stilles vilkår om at arealet retableres og kulisser fjernes umiddelbart efter endt optagelse i oktober 
2022, for at sikre at der udelukkende er tale om en midlertidig påvirkning af hedearealet. 
 
I forbindelse med arbejdet vil der blive blotlagt bar jord. Dette skaber mulighed for indvandring af 
naturlige plantearter, der ved blomstring bl.a. har betydning for områdets insektliv og derfor stilles 
der vilkår om, at arealet ikke må tilsås eller gødskes efter projektets afslutning.  
 
Viborg Kommune vurderer, at der på den ansøgte placering ikke forekommer andre relevante arter 
eller naturtyper fra udpegningsgrundlaget end 4030 Tør Hede. Det er Kommunens vurdering, at mid-
lertidig opsætning af 15-30 træsøjler, med en diameter på 10 cm, samt midlertidig udlægning af fi-
berdug med jord på, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget Tør Hede.  
 
Viborg Kommune vurderer desuden, at midlertidig opsætning af filmkulisserne, ikke vil medføre en 
væsentlig forstyrrelse for bestanden af Markfirben på Kongenshus Hede pga. de konkrete forhold på 
de to specifikke spots. 
…” 
  
Fredningsnævnets sagsbehandling 
 
Fredningsnævnet har den 21. juni 2022 foretaget besigtigelse. 
 
Tilstede foruden formanden og nævnet med deltagelse af Elisabeth Moltke og Flemming Gundersen: 
Poul Nold Jensen, Friluftsrådet 
Karen Glerup-Nielsen, Viborg Kommune 
John Milter, skovfoged, Hedeselskabet 
 
John Milter foreviste lokationen, hvor der er afsat markeringer for de ønskede kulisser til 4 bygninger.  
John Milter forklarede, at kulisserne opføres som plader på stolper med tag af teltdug med lyng og 
strå. Der skal slås nogle pæle i jorden. 
 
Materialerne skal køres ind med varevogn med lad. Der bliver normalt kørt med traktor i området, 
også i forbindelse med, at lyngen er blevet høstet. 
 
Lyngen slås af i forbindelse med vedligeholdelsen af området, og der vil ikke ske skade ved forøget 
færdsel i området for en periode. Der vil heller ikke ske skade ved, at der lægges fiberdug på jorden, 
da væksten kommer igen, når dugen er fjernet.  
 
Der er søgt om dispensation i 5 uger, hvor det forventes, at der skal optages i 3 uger.   
 
Der vil blive færdsel af mange mennesker, og der skal slås en sti op til vejen, men der vil ikke blive 
slået mere af, end der sker i forbindelse med drift af området.  
 
Projektet vil derfor ikke betyde noget for hedebeplantningen, som ikke tager skade af slid. 
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På stedet, hvor kulisserne ønskes opstillet, blev lyngen brændt af for 4 år siden til vedligeholdelse af 
området. Området er tilvokset igen. 
 
Det, der er væsentligt for heden er, at jorden bevares intakt, og at der ikke tilføres næringsrig jord. 
 
Karen Glerup-Nielsen oplyste, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området alene omfatter na-
turtypen tør hede og ikke andre dyrearter end markfirben. Kommunen har vurderet, at projektet ikke 
vil have væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget. 
 
Der findes rødlistede arter i den nordlige ende af området, men ikke i denne del. 
Kommunens biolog har i forbindelse med udfærdigelse af Natura 2000 vurderingen været på tilsyn 
og har i den forbindelse bedt om, at en af pælene flyttes af hensyn til vild timian, som ikke er en del 
af udpegningsgrundlaget.  
 
Kommunen fører tilsyn med etableringen af kulisserne og retableringen af området, herunder at den 
tilførte jord kommer ordentligt derfra.  
 
Kroens forpagter er positivt indstillet over for projektet. 
” 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Efter votering traf fredningsnævnet følgende afgørelse: 
 
Fredningens formål er at sikre hedearealet og terrænformerne. Det fremgår endvidere blandt andet af 
fredningskendelsen, at det er forbudt at opføre bygninger af enhver art, herunder boder, skure eller 
anbringe andre indretninger, der kan virke misprydende herunder ledningsmaster og lign., og at det 
er forbudt at foretage afgravning, opfyldning eller oppløjning af det naturlige jordsmon eller fjerne 
den på arealet stående naturlige hedevegetation. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at en opsætning af midlertidige filmkulisser på Kongens Hede overordnet 
ikke er i strid med fredningens formål, idet der er tale om en kortvarig opsætning af filmkulisserne i 
omkring 5 uger. Fredningsnævnet har ved afgørelsen også lagt vægt på, at terrænformerne ikke æn-
dres, og på at der alene fjernes en meget begrænset vegetation, der hvor søjlehullerne skal placeres, 
og at dette lag tørv/lyng gemmes og reetableres. Fredningsnævnet har endvidere lagt vægt på, at 
”kartoffelmarken” etableres ved udlægning af fiberdug, hvor der udlægges jord, og at fiberdugen 

omkranses med sten for at sikre, at materialet bliver på fiberdugen, samt at al jorden fjernes igen efter 
optagelserne, og at hele området derefter reetableres.  
 
Natura 2000 
Arealet ligger i Natura 2000-område (H226 Kongenshus Hede). En stor del af området er kortlagt 
som naturtypen 4030 tør hede, og området er efter Viborg Kommunes oplysninger i god naturtilstand. 
Viborg Kommune har tillige vurderet, at der på den ansøgte placering ikke forekommer andre rele-
vante arter eller naturtyper fra udpegningsgrundlaget end 4030 tør hede. Viborg Kommune har end-
videre vurderet, at en midlertidig opsætning af 15-30 træsøjler med en diameter på 10 ca., samt en 
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midlertidig udlægning af fiberdug med jord på ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget tør hede.  
 
Det er endvidere oplyst, at en øget færdsel i en periode eller udlægning af fiberdug ikke vil skade 
heden. 
 
Fredningsnævnet har på denne baggrund vurderet, at det ansøgte ikke kan antages at påvirke Natura 
2000-området væsentligt.  
 
Bilag IV-arter 
Viborg Kommune har endvidere oplyst, at den eneste relevante bilag IV-art for den ansøgte placering 
er markfirben, og at bestanden vurderes til at være i god stand. Kommunen har endvidere vurderet, 
at en midlertidig opsætning af filmkulisserne ikke vil medføre en væsentlig forstyrrelse af bestanden 
af markfirben på Kongenshus Hede. 
 
Fredningsnævnet har på denne baggrund og efter det oplyste om, hvorledes området normalt bliver 
vedligeholdt, vurderet, at der ikke er andre bilag IV-arter end markfirben i det relevante område, og 
at det ansøgte ikke kan antages at medføre en væsentlig forstyrrelse af bestanden af markfirben på 
Kongenshus Hede. I vurderingen har tillige indgået, at det er en meget lille del af et stort hedeområde, 
der bliver berørt.   
 
Fredningsnævnet meddeler på dette grundlag i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, dispensation 
til at etablering af midlertidige filmkulisser på Kongenshus Hede, matr.nr. 1 a, Kongenshus, Resen.  
således som ansøgt.  
 
Dispensationen meddeles på følgende  
 
Vilkår: 
 
 Dispensationen gives i perioden 8. september 2022 til 15. oktober 2022. 
 Ved etablering af søjlehuller skal det øverste lag tørv/lyng gemmes, og søjlehullerne skal re-

etableres med denne tørv/lyng ved projektets afslutning. 
 ”Kartoffelmarken” skal etableres ved udlægning af fiberdug, hvor der udlægges jord, og fiber-

dugen skal omkranses med sten for at sikre, at materialet bliver på fiberdugen. 
 Fjernelse af kulisserne og ”Kartoffelmarken”, herunder al jorden og reetablering af området, 

skal ske umiddelbart efter endt optagelse i oktober 2022. 
 Kommunen føre tilsyn med etableringen og reetableringen af området, herunder bortkørsel af 

jorden.   
 Der må ikke henligge materialer eller andet i området efter reetableringen. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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