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REG. NR. ~1309 .000

Ofl-\I-\:.-vET

INDHOLDSFORTEGNELSE

•e 791 VIBORG 1215 IV sø 3ha.

- Overenskomst af 13/6 1951 (nævn), lyst 28/6 1951, om
fredning, status quo.

- Kendelse af 10.08.1998 vedr. ophævelse af fredningsdeklaration
af 28. juni 1951 vedr. matr.nr. 4ab og 4as Ll. Asmild, Asmild .

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 2816 1951)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

4as Ll. Asmild, Asmild

•

Gældende matrikulært kortbilag: +

Se også REG. NR.:

'- }



REG. NR.· /30~oooo

Lokalitet Ma+.r~ ~r~ 4 ~ Ll. Asmild. Asmild sogn.

Kommune: Viborg.

J.nr.
\\1:25.000 -. I ~/!S ]jL.s

(1602-9/73 - Fr.nr. . p 5 1600 Fr. 13••1602-11/73)
'\

• ca. 3 ha. Fredet: FDK 28.6.1951 --------•Areal

I Formål. 5ikrin~ a~ udsigt over Nørreådalen.

Indhold. • Arealet må ikke bebygges,· boder, master o.l. Arealet
rende tilstand og må ikke
rænændringer må ikke ske,
lægges.

der må ikke opstilles skure,
skal henligge i sin nuvæ-

opdyrkes, beplantes, og ter-
ligesom a~~ald ikke må hen-

Ejer Private.

Påtaleret Fredningsnævnet og Danmarks Natur~rednings~orening.

FREDNING



mG.tr. nr. 4as, Ll. ASY:"ilc1lJY,
P.S!' iJ. (l:~lO:J t::;l~ 00,:;11..

e
17~-9 lS/6 1~5o.
2289 21316 1951.

REG. NR. o l3 aC) ,00 d

-L. =j_~(:eloen,
1::lnds2."Gtc83.:foI'cr,
Vioorc.

===~=~==================================
~(.' I

/

,
Undc:.~t8:"n8c1e Of?ot~T:cclse for a/s J. ScJ1.~liths ~)['.-):La~):ci2:.:,.'3rtXLU1s-

h~o, d0T e~ cjc~ ~f neder~ævnte ~arccl, TI~sted0~ h~rved; - bindende for
os ae oftorfol:_'0l1.0 e o j 01"0 - f01~8l'lde fl-'e,dniYl[:;sd8~:1c..ration.

Parcellen mD.tr. 11...r., 48-s, Ll. l~onild o.::; Tlolnec:;L\rd., As-rnildl;:loster

sOGIl, fredes, s ålede.s Qt den ik::c mL bobt[;~NJ, li.:;esom eter i1(~W ::lo. de!l
m}. o:i}ctilloo s~:urc;, boc~e--:" :-~::::_otorollol' 0.I1.0 et SOD kan 'virke hindrenCle
for uds:i_.::::ten 311 Ol~ G2:v]1;::~lc·(1dr;. Pc..rc ellen o!;:o.l i det hele henli0~e i sin llU-

vCDrondc til GtC.'.:t'o.oC; :C.[~ i:=~:G 0::->dyr2;:cs oJJ.o:,' ~)o!llc'ntes, oC; terrL'met :::H).

ikl:e forc3t~Trres .ved c;raVnill[; clle:c :D D, ::~ndcn :::l~(lc. Dor ~IL iJs:e :r L' ter-

r~J!let llenl:J~.:es Qffal(~ ~f 1'10::;('11art.
P[~tQloret rled hC11S~T:'ltil ,-,CDJ'lOl' 8~clQr:J.tiO!l ?">..ar fredninglBJl1.::Jvnot

for Vi1)or:j ;.:y,ltsrr',c1o~':l"'ed'J.
DC'~,:l8,J.:'c,tio11eYlfo:colc]C~AS freclId;l.:;sn::rvl'1(; t; til ,=00.1:0110.0108 i

~'lCl'i'.1.o1c1til na t11.l"'f:rGc1o:.in[;sloven.

Denne eJ. -::d:lnTQtion l:Tses neel.. l~OG')ol:t ,-:f servi tuttCl' 0[; l i.::;ne2'lo e

b;yrc1er, 11voron henvises til ojc:'1lor:'~cl1G 1)13.c1i tin:~)o,::"on.

l1::::;:..ders, t.l'?n 31. Y.lnj 1S'50.

Til Vi tteI~li~hed, ic10t tiJ_li38 oevid:1o:J, e.t ove::lst[ er~(1e llnc~el,')-

s~{rifte.L' er 23:;to, ,-~t oatoen :ler uno-;rs!::riftorne c'..' ri ,,:,;tiC , sant at

Til Vi ttr;~.'li~110d, iCLet tilliGe bevic.nes, at ov(mnt~"Q"1r}e U:!1(l 'Jrsk"r.:'ift
er C3~to, o.t d:doe~ for ul1c1oJ.:'s~;;:riftcn Ol~ ri...,.tit>;, 82::rlt ~.t lmc1e::.~s:::riveren

er TI;,/nc1i':;.
-,
1.; • ROGon Steonstl~l~. 1:>

..J •



}i'oranst;",enLi,e delcla:1..'ation Godl:enc.os. -:::;fter ~)a80eret uc,stylGlln~

d. 5/2 ]951 omf[1,tter do~rl2,r8.tionen h:"lc eJet nuw9I'o''1de r7iQtr.~nr. 4as •

.J!\'~rr;})~ IlTe"S! .L~Vl:::T::\O~( '{IJOJ.G, .. : CL\3_Lj)S:-,=,:c.ms,
d. 13/6 1951.

Indfort·i dacbozen for retok~ods nr. 78.
Vibo:c,:: ~wl)stad E.V. cl. 28/6 1952.

Lyst tincoog Asr:ild L bl. 41 Ll. As:~i1c1.
[1.~d;. 31w 1J • ]f •

9 kr.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01309.00

Dispensationer i perioden: 19-05-1998 - 10-08-1998
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REG.NR. I 'l nC\ r-. r- .1...J v /.vv

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 19. maj 1998 kl. 15.00 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på Rindsholm Kro.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte
medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg.

Der foretoges:

.Sag nr. VaF 1/98e l

Anmodning om ophævelse af fredningsdeklaration af 28. juni 1951 vedrørende matr. nr.e 4 ab
og 4 as LI. Asmild, Asmild.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 22. december 1997 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

2. Skrivelse af27. februar 1998 fra SfuTull,;, med bilag (tingbogsattester).

3. Omslag med indkaldelse af 16. april 1998.

4. Udklip af annoncer i Statstidende og i Viborg Stifts Folkeblad for h.h.v. 17. april 1998 og 16. april
1998.

e 5. Skrivelse af23. april 1998 fra Skov- og Naturstyrelsen, med bilag.

For Viborg amt, Miljø og Teknik, mødte Mogens Elberling.

Lodsejer Willy Melgaard var mødt (matr. nr. 4 ab LI. Asmild, Asmild).

Formanden redegjorde for sagen og oplyste herunder, at deklarationen ifølge Skov- og
Naturstyrelsen (bilag 5) i sin tid er blevet udfærdiget som betingelse for en tilladelse givet af
fredningsnævnet til en bebyggelse indenfor en skovbyggelinie.

Uanset deklarationen er benævnt fredningsdeklaration, er det efter Skov- og Naturstyrelsens
opfattelse ikke en fredning. Udgangspunktet er herefter, at det er fredningsnævnet, som indsat
påtaleberettiget, der kan tillade deklarationen, ophævet. Da reglerne om skovbyggelinien i dag
administreres af amterne, må det antages, at fredningsnævnets påtaleret er overgået til amtsrådet.

Willy Melgaard udtalte, at han ikke har noget mod ophævelsen af deklarationen. Selvom den ikke
reelt betyder noget, vil han være glad for at få den aflyst i tingbogen.

ad /q<9C ......./h//~<3 . CJ 00 /



Mogens Elberling bemærkede, at han har talt med Lyngsie Jacobsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, lokalkomiteen for Viborg, og denne har udtalt, at lokalforeningen ingen indvendinger har
imod en ophævelse af deklarationen.

Der foretoges besigtigelse.

Sagen udsat på nævnets afgørelse .

. formand.
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Modtaget i
Skov- og Naturstyreisell

1 • AUG. 1998

l ~ ~o.
I..../V).

Udskrift
af

, :- _.. forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 10. august 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF .1198 - fortsat.

•Anmodning om ophævelse af fredningsdeklaration af 28. juni 1951 vedrørende matr. nr.e 4 ab
og 4 as LI. Asmild, Asmild.

Der afsagdes sålydende

Kendelse

Ved fredningsdeklaration af 31. maj 1950 godkendt af fredningsnævnet den 13. juni 1951 blev matr.
nr. 4 as Lille Asmilå by, Asmildk1oster, undergivet fredning. Fredningens formål fremstår i
deklarationen som værende at forhindre bebyggelse med videre som hindrer udsigten eller er skæm-
mende.

Deklarationen tinglystes på matr. nr. 4 as (nu 4 as og 4 ab) den 28. juni 1951.

Ved skrivelse af 22. december 1997 har Viborg amt anmodet om at fredningen ophæves.

I Amtet har begrundet anmodningen med, at fredningen i realiteten har mistet sin betydning da den
skete udvikling i området har bevirket, at udsigten i dag næppe vil være fredningsværdig og da
lovbestemmelser idag giver mulighed for uden fredning at regulere ønsker om byggeri, beplantning
m.v.

Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse den 19. maj 1998.

Fredningsnævnet er herefter enig i, at deklarationen med den skete udvikling i området såvel indenfor
som udenfor selve deklarationsområdet har mistet sin betydning og bør ophæves.

Efter drøftelser med såvel Skov- og Naturstyrelsen som Naturklagenævnet finder fredningsnævnet
at måtte lægge til grund, at deklarationen som udformet og godkendt uden direkte sammenknytning
til samtidige ændringer omkring bebyggelse og fredskov i området må anses som værende en
egentlig fredning, der kun kan ændres eller ophæves under anvendelse af bestemmelserne i
naturbeskyttelseslovens kap. 6, jf. § 50, stk. 2 .
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Med baggrund i de indhentede oplysninger, herunder at ingen har haft indvendinger mod ophævelse
af fredningen, samt besigtigelsen, beslutter fredningsnævnet herefter at ophæve fredningen i
overensstemmelse med forslagtet fra Viborg amt.

Thi bestemmes

Fredningskendelse af 31. maj 1950 på matr. nr. 4 as og 4 ab Lille Asmild by, Asmildkloster,
godkendt affredningsnævnet den 13. juni 1951 og tinglyst den 28. juni 1951 ophæves i sin helhed.

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 klagemsten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.rød~~J
~Lund~
formand.
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