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År 1956, den 14. januar, afsagde overfredningsn:-av"Ilet p~ grundlag

,lf mundtlig og skriftlig votering følgende
kendelse

L nagcm nI'. 1171/54 vedrørende fredning af oldticlsagre p~ matr. 111'•

'li 0F; oC af Sem by og sogn.
I den af fredningsn~vnet for Randers ~mt den 5/7 1954 afsagte

kendelse hedder det:
"Ved Rkrivelse af ll. ma.j 1950 til fredningsn'llvnet for Iianders

amt ved dettes dav'l3rendeformand, dommer E. RiiR, Grenaa, foreslog
Nationalmuseet fredning af et areal i Sem sogn, hvorpå der findes et
tydeligt system af den ~ldre jernalders agerfelter, omgivet af gQnpkc
l~ve volde, de såkaldte "digevoldinger". Arealet henligger som hede.
r f3kr'ivels en n'.EvneG det pågllldende system af digevoldinger som dot
budst bevarede i hele østjylland, og det udtales, at det også for
<:3 tudent erundervisningen ved Aarhus Uni versi tet vil v-ære v:Erdifuldt,
at der i denne egn af landet bevares et s:idant areal med tydelige spor
af'oldtidens agerdyrkning.

D~n v~sontligste del af arealet er beliggende p~ matr. nr. 7i og
f3g ;)um by og sogn, tilhørende ejerinden af Sembygf..iardpr. Mariager,
flU Eline (Pedersen) Nielsen, men hvem fredningsn~vnet under dommer
hiis's ledelse på møder den 3/6 1950 og 5/12 1950 har forhandlet om
fredning af digevoldingerne og agerfelterne.

Du. ejerinden i erstatning for fredningen krEv0de 500 kr. pr. te.
L.ind, medens n~vnet var af den opfattelse, at der under hensyn til
d~m dav'.Erendeøkonomiske situation højst kunne blive tale om en er-
statning på 100 kr. pr. td. land, blev fredningssagen stillet i bP"Y''''
Ob DEvnet for~oldt sig passivt, indtil Nationalmuseet ved skrivel-
., ,:>~. ':tf 12/1 og 27/1 1954 påny bragte spørgsmålet om fredning af areLt~·
l etj på bane, og på n::Evnetsforespørgsel erkLerede 8tadig at V::Ere
overordentlig interesseret i at få fremmet fredningen af de påg'"G1(;,Gnde
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~ olrlttdsagre, som er af de bedst bevarede i Jylland og de eneste,e I:c:...'['ynes mulighed for at få fredet i Østjylland.
Fredningsn~vnet - nu best~ende af dommer Fog, Mariager, som formand,

a(~t amtsvalgte medlem propriet:er Ohr. Laursen, Drammelstrupgaard pr.
1:iY'strup, og det kommunevalgte medlem, pastor H. Nørgaard, Hem pr.
J\1ariager - holdt derpå den 21/6 1954 et møne med ejerinden og dennes
:1"11~ Søren Chr. (Pedersen) Nielsen, der ledsagede nllvnet og overinspek-
tør ved Nationalmuseet Therkel Mathiasen til Sem hede, hvor omr~det,
del' ønskes fredet, blev ptivist for n:Bvnet. Under de derefter fortsatte
fcrhalldlinger om fredning af digevoldingerne m.v. fastholdt ej erindEm,
'jer l':.jdførte sig med sønnen, ikke kravet om erstatning på 500 kr. pr.
v()rlde land, og hun og sønnen udtal te sig iøvrigt for fredningen, men

eja:.\. de var af den opfattelse, at et forbud mod opdyrkning, beplantninE;;
bubyg~else og fmden ødelBggelse af oldtidsagrene n~8ten gjorde det p~-
:;l;l(~onde areal v'l3I'diløst som formueobjekt, kunne de ikke erkl'llre sig
~j_Ifr'edse med en erstatning p~ 100 kr. pr. td. land, men mente, at e1'-
sto.trdngen burde være noget større under hensyn til arealets egnethed
~il beplantning - og forøvrigt også med hensyn til Nationalmuseets
store interesse i fredningen.

Da der, uagtet ejerinden og sønnen udtalte deres enighed i, at
.ax-salet bør fredes, ikke kunne opnås en aftale angående erstutningeno
størrelse, optog n~vnet sagen til kendelse, der, da der er eniEhed om,
at oldtidsagrene bør fredes, og om størrelsen af det påg~ldende areal,
'ro:~\~ntligst kommer til at beha'1.dle spørgsmf:tlet om nelve størrelsen af
d8~ erstatning, der bør ydes.

Dc:;t areal af matr. nr. 7i og 8g Sem, om hvis fredning der - bortset
fra selve erstatningsspørgsmAlet - er enighed, afgr~nses s~lcdes:

Mod nord af gr~nsen mod Edderup ejerlaug,
mod vest af gT'''ensen mod matr. nr. 60 og 6h Sem,
mod øst af grEnsen mod matr. nr. 9b Sem,
mod syd af en linje øst-vest. Denne linjos afstand fra nordvost-

punktet af matr. nr. 7i Sam er 750 m. Linjens afst~~d fra nordøstpunk-
'. ~ af matr. nr. 8g Sem er 625 m.

Iflg. en af landinspektør Filskov Christensen, Hobro, på nævnets
forunledning i december 1950 foretaget opmåling udgør arealet ca.
JA) 4 ha.

Ved sammenligning mellem en fra landinspektør Filskov Christensen
illdrørende kopi af matrikulskortet over dette areal med en i Semby'"
€nards tinglysningsakt liggende matrikulskortkopi over det fulde areal
~f motr. nr. 7i og 8g Sem ses, at det areal, der ønskes fredet, udgør
(:;:1 ub(..;tydelighed over trediedelen af de to matrikulBnu:,lres Ramlede nro8.:
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Nævnet finder, at det nEvnte område bør fredes, og at fredning er

hjemlet ved lov nr. 140 af 7. maj 1937 § l på grund af arealets histo-
rioke, undervisningsm~ssige og skønhedsm~ssige interesse for almen-
huden. FOl'mtlletmed fredningen vil herefter V:Ere arealets bevaring
i sin nuvlJrende naturlige tilstand, hvorfor ejernes og andres adgang
til opdyrkning, beplantning, bebyggelse, grusgravning og alle andre
ændringer i den naturlige tilstand bortfalder ved fredningen, efter
hvilken der heller ikke pa arealet må anbringes skure, transformatoI'~
stationer, telefon-og telegrafmaster, boder, vogne til beboelse,
møddinger, affaldsdJmger eller andre skønhedsødelæggonde genstande.
Gr--:-esningmå ikke finde sted P8 sådan måde eller- i s8dant omfang, at
den naturligo vegetation noget steds på omradet forsvinder, og den
nøt:,'lWjord blottes.

Den til c:nhver tid v-~rende ejer af det fredede areal er pligtig at
[-'l01'ge for, at forskere, studerende, skoler og andre interesserede til
onhver tid kan få adgang til det fredede område. I den anledning vil
kendelsen bla. v~re at lyse Rom stiftende f~rdseluret for _interesserede
over mat!'. nr. 7i og 8g Sem.

Med hensyn til erstatningsspørgsm~let bem-er-kos:
Det fremgår af ejerindens den 28/4 1951 tinglyste adkomst, at

ejondomsskyld for de to numre 7i og 8g Sam er 4100 kr., hvoraf grund-
V:Bl-di4100 kr. pr. 1/10 1950. Lodderne er ikke landbrug og udgør ikke
nogen del af en samlet ejendom.

S7urende hertil er grundværdien af det fredede areal ca. en tredie-
dal af 4100 kr. eller ca. 1400 kr., jfr. foran angående arealets stør-
rolso i forhold til det samlede area.l af matr. nr.e 7i og 8g Sem.

Da 14,4 ha udgør ca. 26 tønder land~ ville en er-statning, beregnet
med 100 kr. pr. tønde land fredet areal, blive p~ ca. 2600 kr.

I anledning af ejerindens anbringende om, at en erstatning på 100
kr. pr. tønde land er for ringe t har n:Evnet undersøgt de sidste måne-
d~rs faktiske priser for landbrugsejendomme med flere i samme egn og
fundet (på gr-undlag af vedkommende tinglysningsdagbog) , at V'llrdien af
fast ejendom gennemsnitlie i skøder s~ttes til ca. det 10bbelte af ejen-
dOIDsskyldværdien, herunder indbefattet oftest både bygningsskyld og
jor·dv~rdi. Da s;1danne skøder langt overvejende omfatter bebygget og
d~et jc~d, finder n~vnet, at en erstatning for det forn~vnte ureals
fredning, hvilken erstatning i størrelse nærmer sig det dobbelte af
ejandomsskyld v~rdi en, er meget fordelagtigt for ej er-en, s:Brlig når
det tage8 i betragtning, at det fredede areal ikke hidtil har kunnet
give indt-:-egter,og først vil kunne give indt'Egt efter at en betydelig
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investering har fundet sted ved teplantning endua først efter en
l'BngeI'e 8rr~kke, og at ejerens hidtidige brug af drealot ikke indskr:en'
he8 ved fredningen, som ikke er til hinder for f~ldning af selvsåede
tr':Bero, lyngslet, moderat gr'l}sning f. ex. med får, samt jagt.

Under hensyn til, at det ved denne kendelse pål~gges den til
en~vGr tid v~rende ejer ikke alene at t~le fredning som foran beskre-
vet, men OgS8 at sikre interesserede adgang til det fredede område,
finch)s erstatningen at kunne sættes til i al t 3000 kr., hvoraf de 2/3
uch'odes nf stat skass en og 1/3 af amtskommunen.

Da panthaveres sikkerhed ikke berøres ved dun skete fredning,
vil erstatningen v:are at udbetale til ejeren, så snart denne p~ fyldes
E0rGnde mAde har sikret forn~vnte adgangsret.

Det fredede areal afm'llrkes ved n-:evnets foranstaltning."
Konklusionen er sålydende:
liDet foran beskre~me nordlige areal af matr. nr. 7i og 8g Som

by og sOb~ fredes mod erstatning og interesserede sikres adgang S0m
foran bestemt. II

Kondelsen er indanket for overfredningsnllvnet af e jerun, som
Jl8:Jtaår erstatningen forhøjet.

Over'fredningsn1lvnet har den 5/7 1955 besigt1get de påg::eldende
are~er og forhandlet med den ankende og andre i sagen interessurede.
D81' var enighed om, at den i kendelsen omhandlede adgang til det
fredede omr?!lde fo l' forskere, studerende , skoler og andre interessered (,
er betinget af en forudgående henvendelse til ejeren. Der opnåedGs
ikke enighed om erstatningsspørgsmålet.

I en senere skrivelse har ejeren meddelt, at hun kan indgå p~l
fredning i overensstemmelse med kendelsen, imod at erstatnineen for-
højes til 6000 kr.

Da overfrcdningsn-:evnet under hensyn til, at arealet må antages
at V:'BI'eforholdsvis god hedejol'd, og til de under besigtigelsen
fn:mkomne oplysninger om priser på tilsvarende hedearealer efter om-
ct~Bndighederne kan tiltræde denne forhøjelse af erstatningen, vil
kendolsen v:-ere at stadfæste med den heraf følgende llndring. Et kort
nr. Ra. 106 visende grBnserne for det fredede aroal er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsn:llvnet for Randers amt den 5/7 1954 afAagte

k8rdelse vedr0rende fredning af oldtidsagre p~ matr. nr. 7i og Sg
uf Sem by og sogn stadf:13stes med den af det foranst~ende f0leend e
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\.i:ndring.

I erstatning udbetales der fru Eline Petersen Nielsen, ScmbygR8rd
p:t'o Mariager, 6000 kr. med renter 41/~ p..a..fra den 5/7 1954 at rerne,
til betaling sker.

Erstatningsudgiften med renter vil v~re at udrede af statskassen
og hander's amtsfond med henholdsvis 2/3 og 1/3.

Udskriftens rigtighed
bekr'BftoG.

4''12~/~···,~;R---
F. G{J.ge

overfredningsn'Bvnets sekretær
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F.s.13/1950.tt Afsagt 5/7 1954.
~

l,' JVed skri~else 'af ll.maj 1950 til fredningsnævnet for Randers amt ved
dettes daværende fl)rmand,dommpr E.\Riis,Gren,aR,for~siog Nati>onalmuseet

, Jfredning af et areal i Sem sogn, hvorpå der findes et tydeligt system af
den ældre jernalders agerf~lter,omgivet af ganske lave volde,de såkaldte
fldigevoldinger". Arealet henligger iom 'hede. I skrivelsen nævnes det på:

,~ gældende system af digevoldinger s~m 'det bedst bevarede i hele østjylland,
og det udtales,at det også for studenterundervisningen ved Aarhus Univer=
'sitet vir være værdifuldt,at der i denne egn af landet bevares "et sådant

I 'areal med tydelige spor af oldtidens agerdyrkning.

I, Det væsentligste del af arealet er beliggende på matr.nr.7! 'og 8g Sem
I. by og 'sogn,'til:høre'nde ejerinden af Sembygaard pr.Mariager,fru Eline (Peder

sen') Nielsen, med hvem fredningsnævnet under dommer Riis Is ledelse på møder
, ,

den 3/6 1950 og 5/12 1950 har forhandlet om fredning af digevoldingerne
• dg agerfelterne.

Da ejerinden i et~tatning for fredningen kræved~ 500 kr.pr.td.lan«,
}.\, (medens nævnet var af den opfattelse,at der under hensyn til den d••• rende

økonomiske situation Højst kunne blive 'tale om ~n e~s~atniJg på 106 kr.pr.
-t"'d.lan1d,bln fredningssag.n stillet i bero ,"0g n~vne't forholdt sig ~a8lJivt,

i ' indtil Nati~nalmuseet ved skrivelser af '12/1 og 27/1 1954~ P&a7 braete
~" ~ *pørgsmålet om fredning af arealet på bane, og på nævn~ts for~jpørl'.l:J

'jtlr .~lærede stadig at være ov~rordentlig interesseret i at få tremmet t~.d=
. ;"lIingen af de pågældende oldtidsagre ,som er af de bedst bevar~ed. i Jylland

.." og det etleste,der sy'nelsmulighed for at få fre~det i Østjylland. J l

\'~: ( ~Fr_dni.ngsnævnet - nu bes'tående af dommer '~og,Mariager,~som formar:ul,det
d . ~ ·.. tsvalgte medlem proprietær Chr.Laursen,Drammerstrupg~ard pr.Tir.t~~t,og
, laet }(:l)mmuneval'gtemedlem,pastor H.Nørgaard, Hem pr.kariager - ,hoidt'~~rpå
.11I'·\l.ftn21/6 Q954 et mfldJ med ejerinden og dennes søn ;Søren Chr. ('Peders~i)

lielsen,der ledsagede nævnet og overinspektør ved Nationalmuseet Th;~kel
, M.thiasen til Sem hede,hvor området,der ønskes fredet,blev påvist tor

,i( .C·;'''.evnet. Under ~ed~refter fortsatte fdrhandlinger' om fredning af die••
l voldingerne m.v.fasthoYdt ejerindem,der rådførte sig med søl1nel1,1kkekrave

(om erstatning på sod kr.pr.tånde land,og hun og sønnen udta1te sig iøyrigt
ID fredningeIIi,men da de var af, den opfattelse, at et forbud mod~ opayrkning
beplantning,bebyggelse og anden ødelæggelse af oldtidsagrene næsten gjorde
det pågæld~bde areal værdiIøst som formueobjekt,kunne de ikke e~klære sig
tilfr~dse}med en ~!stathing på 100 kr.pr.td.land,men rnente,at erstatningeJli

SIm. L nr, ); It{, .-- I ~ J-j
J It//,/- // __. 'lili.'-... ~-
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Afskrift.
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, Anmelder: Fredningsnævnet for Randers amt

ved dommer Fog,Mariager.1263
4-8-1954. Fredningsnævnet for Randers amt.

F.S.13/1950.
Stempelfl';'i.Matr.nr.6c Sem by og sogn.

Deklaration.

Ved kendelse afsagt den 5.juli 1954 af fredningsnævnet for Randers
amt er et tydeligt system af den ældre jernalders agerfelter på matr.nr.
71 og 8g Sem by og sogn blevet fredet mod enhver ændring i den nuværende
tilstand.

Under denne fredning hører halvdelen af et lavt område,der i jern=
alderen antagelig har været vandfyldt og muligvis været vandingssted fOl
jernalderfolkets kvæg m.v.

Denne fredede halvdel af det lave område er beliggende på matr.nr.7i
Sem.

Den anden halvdel af det lave område er beliggende på matr.nr.6c Sem,
tilhørende undertegnede postmester Ove Nielsen,Hadsund.

Af hensyn til den historiske og skønhedsmæssige interesse,som denne
formentlige vanding frembyder,bestemmer jeg,bindende for nuværende og
fremtidige ejere af matr.nr.6c Sem by og sogn,at pågældende lave omrlde,
beliggende i det nordøstre hjørne af matr.nr.et,ikke uden tilladelse frE
Nationalmuseet og fredningsnævnet må dyrkes,bebygges,opfyldes eller i
det hele ændres. Området skal stedse henligge i naturtilstand. Jeg for=
beholder mig at bibeholde de allerede plantede træer og til i sin tid
fælde samme.

Denne deklaration må t~nglyses på matr.nr.6c Sem by og sogn med påtaJ
ret for Nationalmus~et og fredningsnævnet.

Der gives interesserede tilladelse til besigtigelse af området fra
matr.nr.7i Sem og til færdsel til fods i selve det lave område.

Hadsund,den 29.juli 1954.
Ove Nielsen ..

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foran=
stående fredningstilbud,bestemmes det,at tilbudet skal lyses som servi=
tut på matr.nr.6c Sem by og sogn,med prioritet forud for tidligere lystE
hæftelser,jfr.U.f.R.l930-201.

Fredningsnævnet for Randers arnt,den 4.8.1954.
Fog.

_I 13'.
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