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REG. NR. 9J~
Udskrift

af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Å l b o r g amt.

K e n d e l s e afsagt den 8j12-1951.
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I efteråret 1949 tilbød ejeren af ejendommen Skovgaard,
matr.nr. 2a og 2b Skovgaarde 2, lIessel, Lovns sogn

fru Laura Madsen født Jensen
og ægtefælle Martin Kristian Madsen

vederlagsfri fredning af visse områder af matr.nr. 2 Hessel, nemlig
de vestlige mod Limfjorden grænsende arealer.

Sagen er af nævnet forelagt naturfredninf,srådet, der i
erklærinv, af 16. december 1949 udtalte

II Naturfredningsrådet vil p[l det varmeste anbefale, at
det for hr. dommeren foreliggende tilbud fra gårdejer Kristian Madsen
og hustru, Skovgårde, om fredning af en del af Lovns-Skrænterne med
tak modtages, idet et såvel landskabeligt som geologisk og botanisk
værdifuldt område derved vil kunne sikres for fremtiden.

Set fra et geologisk synspunkt kan anføres, at skræn-
terne, der er meget smukt udviklet, antagelig er opstået ved erosion
af den smeltevandsflod, som under istidens slutning strømmede ud gen-
nem Hjarbæk fjord og Lovns bredning. Den yderligere udformning af
skrænterne er sket som følge af havets angreb i stenalderen.

I botanisk henseende er det pågældende areal værdi-
fuldt, idet det delvls er bevokset med skovagtig egekrat, især på de
på kor~et med 2) og 3) mærkede steder. Egekrattene, der i de mere
beskyttede partier består af en halv snes meter høje træer, har en
rigelig indblanding af bævreasp og af småbladet lind, en træart, der
kun få steder vokser vildt i nutidens Danmark, desuden forekoJllmerrøn,
birk, pil,tjørn, slåen,hassel, tørsk,enebær m.fl.

Bundfloraen består af de sædvanlig i egeskove og-krat
voksende arter, særlig bør nævnes tandrod,smalbladet klokke og rams-
løg.

Området er således i høj grad fredningsværdigt, også
med de reservationer, som ejeren forbeholder sig. Ved forhandling
med denne bør man søge deklarationen veurørende flere af disse punk-
ter præcisere formuleret, således l) at mergelgravningerne i fremti-
den kun sker i de nu åbnede grave, 2) at brændehugsten sker således,



i
el

at krattenes karakter af sluttede bevoksninger ikke ændres, 3) at
de 4 sommerhuses størrelse,udseende og beliggende skal godkendes
af nævnet, samt at grundene matrikuleres. løvrigt bør deklaratio-
nen indeholde de sædvanlige bestemmelser til beskyttelse af arealet
mod overlast • II

Efter aftale med ejeren på et den 13.maj 1950 afholdt møde
er grænserne for området ved landinspektør blevet afmærkede, og der
er foretaget særlig matrikulering af området, således at dette if~J-
ge landbrugsministeriets skrivelse af 31. oktober 1951 nu betegnes
som matr.nr. 2~ tlesselgårde, Lovns sogn af areal 308700 m2•

De forbehold med hensyn til området, som ejeren har ønS1.~G
at gøre er følgende :
l. het til indvinding af mergel fra de hidtil be~ttede mergel-
lejer på parcellen,
2. l'et til efter forhandling med fredningsnævnet at opføre ind-
til fire sommerhuse på det fredede område, dog naturligvis med re-
spekt for reglerne i naturfrednin~slovens § 25.

Ejeren har iøvrigt til trådt,' at fredningen får følgende ind-
hold

Det fredede areal må ikke undergives dyrkning eller beplant-
ning,men skal henligge i naturtilstand. Det må dog bruges til græs-
ning af kreaturer.

Skov.og kratarealer må udnyttes på almindelig forstmæssig
måde til ejendommens eget brug, dog kun således, at skovens og krat-
tets karakter af sluttede bevoksninger ikke ændres.

Idet nævnet kan tiltræde naturfredninGsrådets udtalelse om
arealets fredningsmæssige værdi og finder at burde imødekomme de af
ejeren tne;ne foran nævnte forbehold, bestemmer nævnet, at ow,rådet
fredes som foran anført og med de af ejeren tagne forbehold.

Der ydes ikke vederlag.
Den eneste panthaver,Kreditforeningen i Viborg, har skønt lov-

lig varslet, ikke givet møde.
T h i b e s t e m m e s

Matr.nr. 2 b Hesselgårde, Lovns sogn, undergives fredning som
foran besLemt.

.b'. Juhl. Alfr. Bøgh • P. Chr. Jørgensen.
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