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:.År :1951, den 12. januar, afsagde overfredningsnævnet

4t

af skriftlig og mundtlig votering

på grundlag

følgende

kendelse
i sagcn nr. 1005/50

vedrørende udlæggelse

"Lysnet" og en vendeplads
'f

sammesteds.

I den af fredningsnævnet
ke

af en vej til udsigtspunktet

fer Randers amt den 29. 'juli 1950 atsagte

ndelse hedder det:
"Ved skrivelse af 29/6 1949 henvendte

Cathrinehøj,

Vissing mark pr. Lerbjerg,

Randers amtsradskreds,
foranledning
.,stgtspunktet

med anmodning

gårdejer Marius Frandsun,

sig til fredningsn~vnet

om, at der på fredningsn~vnets

måtte blive udlagt et stykke jord som adgangsvej
"Lysnet". I skrivelsen

syn til den landbrugsmæssige

for

til ud-

angives det, a.t turister uden hen-

udnyttelse

af gårdejer M. Frandsens

jord,

f~rdes på denne for at komme til udsigtspunktet.
Fredningsnævnet
1950 besigtiget

har på hstedsforretninger

forholdene,

den 17/12 1949 samt 14/2

og er kommet til det resultat, at det på

grund af den enestående udsigt, der er fra "Lysnet", vil V-:Breaf almen
interessG, at der etableres en forbindelsesvej
by til udsigtspunktet,

mellem byvejen fra Vissing

matr. nr. 85b af Vissing by og sogn, tilhørende

Geodætisk institut, og hvorpå er opstillet

en I-ordens trigonometrisk

station.

al
..

Ved skrivelse af 30/1 1950 har Geodætisk

institut udtalt, at det

Intet har at indvende mod vejan1~get.
Nævnet har herefter besluttet
-j'l~

atlade udlægge en vej a.f 3 meters

bredde på matr. rir. 85d; i skellet til matr. nr. 43c, i hele dettes
længde, samt en vendepinds
af matr. nr. 43c i vestt

i det nord-vestlige

matr. nr~ 85b i østt

hjørne af 85a, begrænset
sognedkoilet

til Jebjerg

sogn i nord samt 1 syd en linie fra 430 til 85b i eri afstand

af

20 meter

fra sogneskellet.
På disse arealer,

der nærmere ef angivet på det tleHne kendelse

h~ftede k6rt, vil der være at give ret til fri og uhindret
ophoid. ~å v~j.n og vendepladsen

må der ikke henkastes

flasker eller andet affald. Der må ikke på vendepladsen
skure, master eller andre blivende
ligesom båltænding

eller midlertidige

~Gd-

færdsei og

papir, dåser,
anbringes

telte,.

indretninger,

er forbudt.

Ifølge landinspektør-opgivelse

medgår der til vej og vendeplads

~:OOO m2•

Gårdejer M. Frandsen har i erstatning
s~rvitut og dermed forbundne
Fredningsnævnet

ulemper ialt krævet 1.000 kr.

finder, at den af gårdejer

statning er rimelig, og der vil herefter
sen i erstatning

•

Frandsen forlangte

er-

v~re at give gårdejer M. Frand-

1.000 kr.

Ingen af panthaverne

i matr. nr. 85a har begæret at få del i erstat-

ningen, hvorfor denne ubeskåret
Erstatningen

for den dette areal pålagte

vil i henhold

være at udrede af statskassen

tilfalder

ejeren.

til naturfredningslovens

§ 17, stk. 2,

med 2/3 og nanders amtafond med 1/3.

De n~vnte ordensbestemmelser

vil v~re at opslå på en tavle på

nævnets bekostning."
Kendeisens

konklusion

er sålydende:

"Få matr. nr. 85a af Vissing by og sogn, tilhørende
Frandsen, Cathrinehøj,

Vissing mark pr. Lerbjerg,

gårdejer Marius

udl~gges

en 3 m bred

vej i skellet til matr. nr. 430 ibd. i hele dettes længde, samt en
vendeplads begrænset

af matr. nr. 430 i vest, 85b i 0st, sogneskellet

til Jebjcrg i nord og mod syd af en linie fra 430 til 85b i en afstand
af 20 m fra sogneskellet.
På disse arealer,

iOiiilf(

!

der er nærmere

angivet på det denne kendelse

vedhæftede
•

kort, vil der være at give ret til fri OG uhi~dret

færdsel;

og ophold.
På vej og vendeplads

må der ikke henkastes

eller andet affald. Der må ikke på vendepladsen
master eller andre blivende

eller midlertidige

papir, dåser, fiasker
anbringes

telte, skure,

indretnineer,

ligesom

bål tænding ikke må finde sted.
Denne kendelse

vil være at lyse som servitut på matr. nr. 85a af

~4t>VisSing sogn og by, og således at påtaleretten
matr. nr. 85a samt fredningsnævnet

tilkommer

ejeren af

for Randers amtsrådskredsf

hver for

sig eller i fællesskab

I erstatning til gårdejer Marius Frandsen betales 1.000 kr., der
udredes af statskasson
Sagen er forelagt

med 2/3 og amtsfonden
overfredningsn~vnet

med 1/3."

i medfør

af naturfrednings-

lovens § 19, 3. stk.
Overfredningsn~vnet

har den 14. august 1950 besigtiget

de areal og forhandlet

med ejeren, som under forhandlingen

kendelsen

tt

for overfredningsnævnet,

det pågTldenindankede

idet han påstod erstatningen

forhøjet'

l
I

Man opnåede enighed med ham om, at erstatningen

fastsættes

til

1200 kr.
Da overfredningsn~vnet
~)

iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen

dog at man ikke finder anledning

til at tillægge ejeren påtaleret,

hos man ikke finder føje til at pal~gge
halvdelen

af erstatningsudgiften,

anførto,

statskassen

vil kendelsen

hvor-

at udrede mere end

med de n~vnte ~ndringer

v~re at stadfæste.
T h i

b e s t e

m e s
for Randers amt
Len af fredningsnævnet/den
29. juli 1950 afsagte kendelse
ID

udl1lggelse af en vej til udsigtspunktet

"Lysnet" og en vendeplads

steds stadfæstes med de af det foranstående
Et nærværende

kendelse

vedhTftet

vedrørende
samme-

følgende $ndringer.

kort Ra 104 visar vejen og vende-

pladsens beliggenhed.
I erstatni~g udbetales
Vissing mark pr. Lerbjerg,

der gårdejer Marius Frandsen)
1200 kr.

Cathrinehøj,

I

Erstatningsudgiften
d..-;lenaf handers

udredes

med haivdelen

af stnt8knS8en

og holv-

amtsfot1d.

Udskriftons rigtighed
bekr':Eftes.
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FREDNINGSNÆVNET>

"'

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen

for fredningsnævnet for RANDERS amt.

K e n d e l s e

afsagt d. 29/7-1950.

• Ved skrivelse af 29/6 1949 henvendte gårdejer Marius Frandsen, Cathrinehøj, Vissing mark pr. Lerbjerg, sig til fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, med anmodning om, at der på fredningsnævnets foranledning måtte blive udlagt et stykke jord som
adgangsvejtil udsigtspunktet

" Lysnet ". I skrivelsen angives det,

at turister uden hensyn til den landbrugsmæssige udnyttelse af gårdejer M.Frandsens jord, færdes på denne for at komme til udsigtspunktet.
Fredningsnævnet har på åstedsforretninger
samt 14/2 1950 besi~iget

den 17/12 1949

forholdene, og er kommet til det resul-

tat, at det på grund af den enestående udsigt, der er fra " Lysnet"
vil være af almen interesse, at der etableres en forbindelsesvej
mellem byvejen fra Vissing by til udsigtspunktet, matr.nr. 85 ~ af
Vissing by og sogn, tilhørende Geodætisk institut, og hvorpå er opstillet en I-ordens trigonometr,ilakstation.
Ved skrivelse af 30/1 1950 har Geodætisk institut udtalt,
- ~-

at det intet har at indvende mod vejanlæget.
Nævnet har herefter besluttet at-lade udlægge en vej af 3
meters bredde på matr.nr. 85 ~

i skellet til matr.nr. 43~,

i hele-

dettes længde, s~nt en vendeplads i det nord-vestlige hjørne af 85 a,
begrænset af matr.nr. 430 i vest, matr.nr. 85 ~ i øst, sogneskellet
til Jebjerg sogn i nord samt i syd en linie fra 43 ~ til 85 ~ i en
afstand af 20 meter fra sogneskellet.
Få disse arealer, der nærmere er angivet på det denne kendelse vedhæftede kort, vil der være at give ret til fri og uhindret
færdsel og ophold. Få vejen og vendepladsen må der ikke henkastes
papir, dåser, flasker eller andet affald. Der må ikke på vendepladsen anbringes telte, skure, master eller andre blivende eller midlertidige indretninger, ligesom båltænding er forbudt.
Ifølge landinspektør-opgivelse
deplads 2000 m 2.

medgår

der til vej og ven-

I

Gårdejer M. Frandsen har i erstatning for den dette
areal pålagte servitut og dermed forbundne
, l 000 _ kr Fredningsnævnet finder,at den
langt e,e~statning· er rimelig,og der vil herefter
Frandsen erst.looo kr~ngen af panthaverne i matr.nr.

1-

få del i erstatningen,
Erstatningen

ulemper ialt krævet
af gårdej~r Frrngs~n f~rvære at g~ve g r eJer •
85 ~ har begæret at

hvorfor denne ubeskåret tilfalder ejeren.
vil i henhold til naturfredningslovens

§ 17. stk. 2 være at udrede af statskassen med 2/3 og Randers amtsfond med 1/3.
De nævnte ordens bestemmelser vil være at 9pslå på en
tavle på nævnets bekos~ning.
.\

T h i

b e s t e m m e s :

På matr.nr. 85 ~ af Vissing by og sogn;' tilhørende gårdejer Marius Frandsen, Cathrinehøj, Vissing mark pr. Lerbjerg, udlægges en 3 m brea vej i skellet til matr.nr. 43 c ibd. i hele
dettes længde, samt en" vende plads begrænset af matr.nr. 43 c i
vest, 85 b i øst, sogne skellet til Jebjerg i nord og mod syd af
en linie fra 43 ~ til 85 ~ i en afstand af 20 m fra sogneskellet.
På disse arealer, der nærmere er angivet på det den~~
kendelse vedhæftede kort, vil der være at give ret til fri og uhindret færdsel og ophold.

..- -......

På vej og vendeplads må der ikke henkastes papir, dåser, flasker eller andet affald. Der må ikke på vendepladsen
ges telte,skure,master

anbrin-

eller andre blivende eller midlertidige

ind-

retninger, ligesom bål tænding ikke må finde sted.
Denne kendelse vil være at lyse som servitut på matr.nr
85 ~ af Vissing sogn og by, og således at påtaleretten tilkommer
ejeren af matr.nr. 85 ~ samt fredningsnævnet

for Randers amtsråds-

kreds, hver for sig eller i fællesskab.
I erstatning til gårdejer Marius Frandsen betales
1.000,-

kr., der udredes af statskassen ~ed 2/3 og amtsfonden med

1/3.
sign.

Johs. Jensen.

R i i s.

Chr. Laurs en.
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