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År 1953, d8n 6. juni, <:.fsagde ov(;rfredningsnævnc:t pli grundla[ ,~f
~un~tlig 06 skriftlic votering følGende

ken6.else
i sacen nr. 1107/52 vedrørende fredning af arealer ved Fussing 50 ae i
L:er.ton bukker.

I den af fredningsn"Evne-t for Vi borg arrt d en 20. IIi],j 1952 ufGagte
kendelse hedder d0t:

"Ved skriveIs e r....f 30/11 1945 h[~l' Dann:,:..rks Na tUl'fredningsforeninG
overfo! fl'cd~ingsn'evnet rejs t sag OIr. fredninc; af for f~ke11 ige cI:iJr'~der

eyd, øst og nord for Fussing so, ved hovedvej 16 i Ovel Fus~ing og i
L'~sten bakkel •

Den n;pvnte skrivelse el' s;~.lydencc~
"Efter overtLLcel E:en af Fussing~ hgter stu tel1 vea en f'rednins u. t

~ikre nnturvErdierne indenfol godsets OffilGje.
I f'or'bindelse m~d denne f:~~dDing, hviD indhold - Url'..:.e::' hensyn til,

at der er t,...l'J om statsej\::ndom - er udformot ;::if NatuYi'r'edninesr&det, ·vil
de t irr,idler ti d V.Bre rimelit:, t oS~;..: u.t fr E::c1ei'o~. nkelli[e omr8U GI, com
støc1ey Ol' til selve bodcet. De : ;~i.::.:nl(jende oillI8der h0I'eY' ldnd3k~::telict
san~en ued de af FU8sin~0 ejede, OL tluslen mo& dem vll utvivlsomt ~g~8
ved en fr~dnlng af selve bodoet, l'ivori'or de bør sikreR x'0T eIler onmti-
dig m~d frednin~cn af dG direkte w11er Fus~ing0 høT~nde nntur~Erdier.

D~t dr'ejer' sig clels om de n'rH-meste omgive1Dcr oI:lY.:l1ng Jl'USf.ine: sø:
dels on: udcic;ten ::.'r<1 ~;ejen til ~odzet nOj d om søen og dels om de lyng-
klx:dteL:Esten bukker pt1 nordr;i(1en af den brede Tunn(.:ldl.ll, af hvilken
~ydfdden og cet !Laste uf bunden tilht?lrer godset.

Udst:. :eknin[;cn af de ornr;.il'::er, der ~~~led.e~1ønekes fr'erJet, er vist
p.~ ('le r.!f~df')lgende kort, et m'~]J.ibarufb1~::.clog et matr'ilru1sJwl t, saleies
at ele :..l.l'ealer, der ~n:Jkes ]lelt bGVr ...I·et i dores nuv.u:c·ende tilst:...nd, er
af J;l·'lmset n.:ed en :n-'0 lini e og de, ovel' hvilke blot udsil::~ten ,~~?,k€s
fl'il'iold t, med en bH~.

1\:'e<1hcns~yn til o~f.ivelceI'ne omkI'~ng FUGGine; 8~'l r.1;~j f:redlli~1.:::(:n, orr;
den skul h-J-vE)n0i!en reel virkninG, d't.:kkc: en nocenlunde bred ~-:one, of!.



....\ '

I
.\
)

I
!

/'

Ie,

/ 300 4L

,
"

"
, '

~ /'7').~;~~-?;;~__
/'~/~ /-?~.Q! .~,

.."~ % :ø-.-;?~,

~ ff ~\
~//~ tf ~

"<',1».. J! ~.,// ...."'». Jr ~
'~ ff "~/J ~.

/09-

\ '1-i'l'l
I

/0 I,>

e~)
)
I

I

LffSTEN BAKKER



FREDNINGSNÆVNET>

•



C LIE R~l
OFI\J \IC.

FULDT UD
A l= ro Ira

UDSKRIFT
A F

PROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTsR!DSKREDSo

-----ooOO§OOoo=---=
Ar 1952p den 200 maj klo 1330 afholdt fredningsnævnet for

Viborg amtsrådskreds møde på restaurant "Bloksbjerg" i llumo
Der f oret oges :

Sag ango fredning af arealer ved Fus-
sing sø og i Læsten bakkero

Mødt var formandenp civildommer Otto Kiørboep V1borgp det
amtsvalgte medlempamtsvejinspektør Vo Rasmussen, Overlund, det
sognevalgte medlem for Bjerregrav-Ålum kommunep gartner SoRasmus-
senpStoragergårdp det sognevalgte medlem for Hornbæk-Tånum kommu-
ne, gårdejer Peder Jensen, Hornbæk, og det sognevalgte medlem for
Nørbæk-Sønderbæk-Læsten kommune, lærer SoHoAndersen, Sønderbæko

Nævnet drøftede sagen og afsagde derefter 'sålydende

KENDELSE:
Ved skrivelse af 30/11 1949 har Danmarks Naturfredningsfor-

ening overfor fredningsnævnet rejst sag om fredning af forskel-
lige områder sydp øst og nord for Fussing sø, ved hovedvej 16 1
Over Fussing og i Læsten bakkero

Den nævnte skrivelse er sålydende:
"Efter overtagelsen af Fussingø agter staten ved en fred-

ning at sikre naturværdierne indenfor godsets områdeo
I forbindelse med denne fredn1ngp hvis indhold - under

hensyn tilp at der er tale om statsejendom - er udformet af Na-
turfredningsrådet, vil det imidlertid være rimeligt (,~så at fre=
de forskellige områderp som støder op til selve godseto De på-
gæ-14e-l].Ge------øm-På4er-------htæe-r----1an dskeb e l jECt s-amme-n me-d----tie----af----Fu R R i ti P"OI
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}B~~INGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
, Nordlige Fredningskreds

•

Randers, clen ~ l L.,. l. ,;,jit

EJ/lu F.S. 127/84

Purhus kommune,
Teknisk forvaltning,
8990 Fårup.

Vedr. ansøgning om dispensation til opførelse af pumpestation på
matr. nr. lo l Læsten by, Læsten.

Ved skrivelse af 22. august 1984 har kommunen ansøgt
nævnet om tilladelse til opførelse af en pumpestation på matr.
nr. lo l, Læsten by, Læsten, hvilken bebyggelse kræver dispensa-
tion fra Overfredningsnævnets kendelse af 6. juni 1953 om fred-
ning af Læsten Bakker m.m.

Sagen har været forelagt Århus amtskommune, amtsfred-
ningskontoret, der har oplyst, at den ansøgte pumpestation kun
vil være synlig 0,50 m over terræn, hvorfor man fra amtskommu-
nens side ikke skal udtale sig imod, at der meddelesdispensation.

Herefter meddeler nævnet i medfør af naturfredningslo-
vens § 34, stk. l, jfr. Overfredningsnævnets cirkulæreskrivelse
nr. 239 af 15. december 1978, den ansøgte tilladelse.

Afgørelsen kan i medfør af naturfredningsloven indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen
om afgørelsen.

En tilladelse kan ikke udnyttes før klagefristens ud-
løb. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre



:

den opretholdes af Overfredntnganevnet.
Nævnet har d.d. tilskrevet Purhus kommune som foran.

~.
Eskild ensen

t .

Modtaget i fredningsstyrelsen

~ 1 NOV. 1984

Xl. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kø-
benhavn K.

2. Århus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 8000
Århus e, j. nr. 8.70-52-4-729-84-1.

3. Århus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l, 8270
Højbjerg.

4. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000
København F.

6. Herr elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900
Randers.

7. Herr tømrer Egon Kruse, Ternevej 13, Asferg, 8990 Fårup.
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