01441.01

Afgørelser - Reg. nr.: 01441.01
Fredningen vedrører:
•

Ødum Kirke

Domme

la ksations komm iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

02-12-1950, 17-09-1952,
15-01-1953

•
FREDNINGSNÆVNET>

•

•

I

j

RE G. ~IR. /'7'~ 4' IJ:<

Afskrift.

- '!;> '()

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tlI udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(I København kvarter)
eller (I de sønder!vdske landsdele) bd. og bl. j ting-

4a

0dum

Akt: Skab
(udfyld"

og sogn.

by

Købers
}
Kreditors bopæl.

bogen. art. nr., \ ejerlav,
. sogn,

--

AnmelderenlJ navn og bopæl (kontor);

Gade og hus nr.;
(hvor Ildlot

...
dl donun.,kontord)

Fredningsnævnet
kreds.

findes)

4714 - 8/12 1950.
Stempe1fL'i.

for Randers
Stempel:

•

--

arnLsl'åc1s-

kr.--

øre.

. Fredningstilbud
f/

gårdejer

Undertegnede

Aage Christensen,

tilbyder herved ~om ejer af matr. nr.
lade nedennævnte

areal af ovennævnte

4~

af

ø dumgåL'd ,

Ødum

by.

sogn, at

og

matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del af 4~ der ligger
afstan<.laf 50 m fra dette •

vesL for vestre

k~rkegårdsdige

i en

•
Fredningen

liar følgende omfang:
(

Arealerne

må ikke bebygges

ligesom der heller ikke på arealerne
o. lign., derpå ej opsættes

Beo:;li1l1ngsformular

D

jensen

& Kleldskov,

AIS, København.

må ~nbrin~es

skure. udsalgsstoder,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende

I~

eller beplantes

genstande.

med høje træer, midlertidigt
tram,format~r~tationer~

eller vedvarende,

.

.

.

te!efon- og telegrafmaster
,
isboder, ~ogne til b~bo~lse eller opbevaring af red-

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg

er indforstået

4!!:,

nr.

Ødum

af

Påtaleberettiget

menighedsråd

•

med, at ovenstående

fredningstilbud

og

oy,

pI'OVS

tiet

på min ejendom

matr.

sogn, dog uden udgift for mig.

i henhold til fOlanstående

og

tinglyses

er fredningsnævnet

for Randers am~ lllJ:

Ødum

.

hver for sIg.

Ødum

, den

l

/8

1950

Aage Chris tensen •

•
Idet fredning~llævnct

for Randers

modtager

alllt

og

godkender

4§:.

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nt.

og

sogn,

at'JtooF.lkoonx
xxx XX)(mXXKXXs1GpXXXxxlCt)§~

:Joixfo.Fbindet6o:: XlledXi1'la:tK

•

mf X X X X X X X. '{ X

xx 1blll X.t'i~tt

foranstie!"de
'af

fredningstilbud.

Ødum

. by,

XXXX~XJlVHJret:.JklBfri{

~t<" o!.tm1 OPlJg..x~etX~EJe>CM~iN

n:ff

xæS't~&girefx

~.x:wlt ~tml:A<;QmxlUxlxv'i1ket ~)~tl1lPllKOC JoOO:eoc:Jil.mtagx:~Xi1~X
I--redningsnævnet for Randers amt, den

2 /

12

19

50 .

lUis.
Indført

i dagbogen Jor retskreds

Sønderhald

herred

med Nørhald,

nr. 59 HougsØ herred
Støvring

og Galten

8 ' cl e c • 19 50 •

Lyst.Tingbog

~ol:

40. er landbr~g

Akt:Skab

i f.m.3f

A nr. 511.

ibd.
J.Hansen.

-:-

Afskriftens

-:-

-:-

rigtighed

bekræ f te

F1'fldnin~S'l:lIl'\'ltet fol'

I

llalli!:'!" ,\m!.

I

I

-7 :SEP.1955
~

VJ

i
I

I
~~

So

og en del af

herreder

den

•
FREDNINGSNÆVNET>

•

I

!1~.s:t

REG. N R. /J,I~//9 /
Afskrift.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

l!'redningsnævnGt

for Handers

Mtr. lir., eferlav. eogn: 4n Ødum
(i København kvarter)
by og
eller (i de sønderlvdske landsdele) bd. og bl. j ting- sogn.
bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

Ir.

Akt: Skab
(ødfyldøs

d/ dom .. ,lcøntotlt)

"Købera } b
Kreditors
opæl.

Anmelderenll navn og bopæl (kontor);
J!'redningsnævnet for Hanclers amt ved
dommer Fog, Mariager.

Gade og hus nr.;
(hvor ",lInt

]<'. So23/50-20.

amt.

8ades)

4511 - 18/9 1952

0

350

Stempel:

22/1 1953.

--

kr. --

øre.

Stempelfri.

Fredningstilbud
hØ"nserie j er Hans Olaf Kehlet,

Undertegnede

4h

tilbydor herved ~om ejer af matr. nr.
lade nedennævnte

areal af ovennævnte

af

Ødum pr.

0dum

Aarhus,

og

by.

sogn, at

matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Den del
dige.

af matr.nr.

Fredningen

4h der ligger

har følgende omfang:

kirkegårds-

--

t~lefon- og telegratmaster

isboder, vogne til beboelse eller opbevaring

genstande.

Jeg forbeholde~ ,mig dog ret til

nordre

med høje træer, midlertidigt. eJler v~dvarertde,

må alJQringes, transformatorstationer,

o. lign., de!på ej ops.eUes sk'ure, udsalg'sstcdcr,
'skaber el. lign. skønhedsforstyrrende

for det

,

ArC'a!erno må ikke bebygges. eJler beplantes
Iig'lsom der heller ikke ~å arealerne

nord

på arealet

,
at

anbringe

de til

hønseriet

n~dvGndige skure, samt læpl/3.nt.n:i-ng, l'<g~S:oin'-'ireCh~i~e~:'ikke
de nuvwrende bygninger.

.
BestIllIngsformular

D

jensen

& Kleldskov

l

AIS, København.

af red-

'

?mfatte

.

.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg

nr.

er indforstået

4h

af

•.

fredningstilbud

'og

hy,

\IMwn

og provstiet

tinglyses

på min ejendom

matr.

sogn, dog uden udgift for mig.

i henhold til foranstående

Påtaleberettiget

menighedsråd

med, at ovenstående

er fredningsnævnet'

for Randers amt og

0dum

.

hver for sIg.

16; 9
19 52
O.Kehlet •

, den

Ødwn

•
Idet fredningsnævnet

for Randers amt modtager

og godkender

bestemmes det, at tilbudet &kal lyses som servitut på matr. nr.

og

sogn,)@f::JbKctOOm:xxxxx xldrxx

:iAncbmxtroJWXxooå:

;.l!XaflX;1JX.X

;pil::liYRdlagtocX Grt.XiH xlw.i1kæt.leD
Fredningsmcvnl't

1'01'

X

loranstående

4h

xxxstqLX xxxxlfdlKxXXX

af

fredningstilbud,

Ødum

•

by,

x:~nb;)JfWrnrelCmatf~

x xxx xxx xx x~d.xuragc;ilCEltX ful'illllHif, XI}gfXr&ded&XiUi~'itPses)(m3te~iC
)g(!JXP!lnxbOOlIlli{ jn::oKllCtx. på<:}Iktwx.
Randers

amt, den

17 / 9
li'

O

19

S2.

g.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.S9 HougsØ herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, SLøvring og Galten herreder den
lB'sepol952
Lyst, men afvist fra tingbogen, da Statens jordlovsudvalg
står som
ejer af 4h Ødum og ikke har hltrådto
J. Hansen.
Ødum d.19/1-53.
Undertegnede erklærer herved at være den rette ejer af mat~.
nr.4n 0dwn by og sogn, og at fredlysning må ske på nævnte matrikel nr.
O.Kehlet.
I henhold til foranstående påtegning begæres deklarationen
lyst' på matr.nr. 4n Ødum by og sogn som rettelig vedrørende dette
nr.
.
Fredningsnævnet for Handers amt, den 21 1.1953.
Fog.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 HougsØ herred og en del af
SØnderhald herred!il~T!den22'jan.1953. - Lyst Tingbog Fol: Akt:Skab M
'nr.BI, på matr.nr. 4n 0dum by og sogn.
Jj'orudhæfter pantegæld og servitutter.
J. H a n s e n.
0

e

0

-:-

Afskriftens

rigtighed

-:-

bekræftes.

"1 ""IM./i A!.,..-t.a-(cf, Slfvr:"J j ~w(/<:-,.... kVl-tc1.<-r

e~

f(.w~

FrI\~=\~~tJ]~
-~F955

-:-

FREDNINGSNÆVNET>

I

REG. NR . ./1,'1,1/ /f' I~~ -.!;J ..~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsE:
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

l!):edningslliJvnet

for

Randers

amt.

F. S. 23/50-20.

Mtr. nr.; ejerlav,sogn(}aden i 0dum
(I København
kvarter)by, Ødum sogn.

Akt: Skab
(udfyldes

eller (i de sønderjvdske lands-

domøurlonlorøt)

Købers }
.
bop.æl
Kredltors

bd, og bl. j tingbogen;art. nr.,'ejerlav,
. sogn,
dele)

Anmeldllrenll
navn'og bopæl(kontor);
l!redningsnævnet
for Rander~ amt
ved dommer l!log, Mariager.

Gadeog hus nr.;
(bvor ,ldlnl

...
øf

Rodel)

37':; - 23/1' 1953
Stempel:

, ---

kr.

øre,

SternpelfrL

Fredningstilbud
"
0dum-Hadbjerg

Undertegnede

gaden

tilbyder herved som ejer af ttl~~.
lade nedennævnte

sogneråd

areal M"x~«nW\IltliemtlNl\ltlX

og bymænd i Ødum

af

og

by.

Ødum

•sogn, at

frede.

Arealet beskrives således:

Gadejorden
øst og sydøst t'or kirkegården,
herunder
skolepladsen,
mod øst i en afstand
af indtil
50 m fra østlige
kirkegårdsdige,
begrænset
mod nord af 4a, mod syd af den offentlige
vej gennem byen.

"Fredningen
Arealerne

( c

har følgende omfang:
må ikke bebygges

.

liglJsom der heller ikke på arealerne
o. lign., derpå ej ops,cttes

~llet beplantcs
må anbringes

s"kure, ~dsalgssteder,

skaber el. lign. skbnhedsforstyrrende

med høje træer, midlertidigt
transformatorstationer,

eller vedvarende,

telefon- og telegrafmaster

isboder, vogne til beboelse

eller cipbevaring' af red·

genstande.

J9g~Hm4e't~~:Jt.lIDCMIx

Gadejorden
hØnseriejer
De

umiddelbart
Olaf

tilstedeværende

bibeholdes.

Restilllngs·
formular

D

Jensen

& Kjeldsko\' , A/S, København.

Kehl€t,
lys-

ø.et for

østre

der hidtil

kirke%årdsd'ige
har

og tel,efonmaster

haft

må bruges"af

brugen_deraf.

på det

fredede

ar'eal

må

For fredningen krævdll~

.le!: er indforstået

Vi
~

gaden

med, at ovenstående

0dum

af

Påtaleberettiget

udvalget

ingen' erstatning.
fNdningstilbud

Ibdum

by,

i henhold til foranstående

me~ighedsradet

tinglyses

s;Jgn, ~Iog uden udgif~ for rilå~ os

er fredningsnævnet

grundejere

Møller.

medlemmer

19

\ P.Jensen

Sørensen.

Gunnar

J •A.l'ed 81'Sen.

Alle

provst

52 •.

i 0dum,ejerlaug.

Aage Uhrl~tensen.
Laurits

for Randers amt,ggx:

hver for sig.

0dum i novbo/decbro
Akle

på '»1illDf~jlmd:ilox.mCttOCX

Bernhardt

.l:'oulsen.

Bagger.

H.1-'ouls8n.

lv1. 3koulJo e.

af

sosnerådeto

0dwn-Hadbjerg
Aage Christensen.

O.Grooss.

Karl

Aksel

Peclorsen.

sogneråd

13.jan.1953.

P.Jensen

Rasmussen.

Sørensen.

Niels

JohsoJensen.

Bilde.

A.Nielseno

u

Idet fredningsnævnet

for Randers amt modtager

b€st'emmes det, at tilbudet skal lyses som servitut

og godkender) foranstående

på mx:tr.mf. gaden

,

freoningstilbud,
l

af

by,

Ødum
ixtio~b&(Jon1ffi1xma:t.x..xmx x.x x xx xx x x.x ihdx »~iet
pdxvetlaglJl: Æ::cll'tlcnxlnlilketXlmxgIDl

Fredningsnævnet

Jt:»1Xlkoo~.K I!lMXkiXl\':ita(

par IX: hodx:sc :»iXl«agt .Jplt xlt*-K.

for Randers

amt, lien

15/ l
l!'

O

19

53

go

at O. Kehlet
i sin besiddertid
må
gadej orden som hidtil.
d.u.s.
:B' o eo
Det fredede
areals
udstrækning
og form fremgår
af det tinglysningsgenparten
vedhæftede
kort på genpartpapir.
l!' o g.
Indført
i dagbogen
for retskreds
nr. 59 RougSØ herred
og en del a4
Sønderhald
herred
med Nørhald,
SLøvring
og Galten
herreder
den 23' jan.1953.
Lyst.
Tingbog Fol;
Akt;Skab
~ nr.76o
Kort forevist
og genpart
henlagt
på akte'n.
c
r
Skriv.
af 22/1 1953 fI:a fredning~ormanden,Y.S.23/50-20
ligeledes
forevist,
ni «·.,w)
J.Hansen.
-:-:-:.J
rigtighed
bekræftes.
Afskriftens
bruge

Jcyw>"

Det bedes sc.Brligt
den foran
nævnte

litea<J x~1fI<Ite~

noteret,
d el af

.Fredningsnævnet.
Randers

.!\IIIt,

for _
~

. SEP

rvJ

1955

i-

•

• •
____
---

,77.attilrt-ø'nrJ...
c:?tt-Hc2eut2__i.

---.~

~

-----~----

I

3~

01441. 01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01441.01
Dispensationer i perioden:

•

•

13-03-1985

,,..
'.

lod)

S K R I FY

I

.

af
forhandlingsprotokollen
for

NATUAFREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUSAMIS SYDLIGE:
fRfDNI~

År 1985 den 13. marts behandlede nævnet
Sag nr. 34/1985

Angående dispensation til beplantning på areal, der er pålagt kirkeomgivelsesfredning vest for
Ødum kirke.
Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup og

~tt

det amtsvalgte medlem l. Tesdorpf.
For amtsfredningskon~ore~

~ødte skovtekniker

Brøndum

Petersen.
Sagen har telefonisk været forelagt fredningsnævnets
kommunevalgte

medlem.

Arealet har været besigtiget.
Der fremlagdes

skrivelse af 5. marts 1985 med bilag

fra Århus Stiftsøvrighed.
Af det fremlagte fremgår, at Ødum menighedsråd

påtænker

at erhverve et jordareal i ca. 10 meters bredde langs kirkegårdens
vestskel. l det nævnte areal ønskes etableret et læbælte. Det
areal, der ønskes erhvervet,

er undergivet

fredning

(kirkeomgivelses-

fredning).
Amts~redningskontoret

ved skovtekniker Brøndum Petersen

vil ikke udtale sig imod, at der etableres en beplantning
for kirkegården,

såfremt der alene anvendes løvtræer.

Der er i fredningsnævnet

enighed om, at fredningsnævnet

vil være sindet at godkende en beplantning
inden skal der forelægges
__ )

til godkendelse.

vest

fredningsnævnet

som planlagt, men foren beplantningsplan

Det forudsættes herved, at der alene bliver

tale om at anvende løvtræer, og frednings~ævnet

forbeholder

at kræve, at træerne skal kappes, når de når en vis højde.

Jr.~Thq~uP

'l .

sig

ll"'-'~rifte"'s riatioh~d bekræftes.
l ,-r r.d ~ "E;C:nli1gsl\)ve'., § C"3 09 § 47 kan frednin9~ne:!'fnets
2fg0re'-er Indb'lnges
lOr LV0,!,edningsll8Cvnet
(adr. Amaloc'g:ldc 7
1256
I ebGnhevn K,) af bI. a. anscg, ren, 2ll"tsrådct, Iwmn,unelbcstyrclspn
og
8'10' :~ondt'J foren'nqer
OC) Illstltutioner
samt af skoveJoren ved disp0ns,l!io'") fra Lkovb'yqrJOllniC'n.
1~I;lg0Iri-lon er 4 uger Ira den dag, afgørelsen er meddelt den
pågc.:ldol1de Idaqeobelctllgcdc.
En till.,de';·d
eller d'"peneation
må ikke udnyttes for udløbot
af klaC)efristC'n. Er k'''9r} indgivet, må lillade:sen
eller dispensationen
ikke udn\,t'€s, 11"E"'c'mindl€ (rn
ep',troldes
af OvelflPdningsnævnet.
Til! ,d:l'sol1 bf) tf~ldA, såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 år
f.a dflns nlLdjel01 'o.
FrGdnmgsnævnet
for Ar hus amts

~
sydlige

freonlngskreds,

den

8

MRS. 1985

I

·1

