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År 1970, den 21. august , afsagde Overfredningsnævnet

k e n d e l s e

i sag nr. 2027/69 vedrørende frednin~ af a~ealer ved Kysing
fjord.

o oI den af fredningsnævnet for Arhus amtsradskreds den
30. april 1969 afsagt e kendelse hedder det:
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"Under denne sag har Aarhusegnens Fredningsplanudvalg ved
skrivelse af 23. dec. 1967 til Fredningsnævnet for Aarhus Amt
rejst spørgsmålet om, at der gennemføres en status quo fredning

° b a a a a a a a bbaf matr. nr.e 2, 15 , 3, 4 , 5 , 6 , lo , 7 , 8 , 9 ,9 ,
19 og 14a Kysing by, Saksild sogn, og l° Kysing sø; Saksild
sogn.

Ifølge n~vnte skrivelse er anledningen til fredningssagens
rejsning en ansøgning til naturfredningsnævnet om godkendelse
af et projekteret byggeri på den A/S Norsminde gamle kro tilhø-
rende del af ejendommen matr. nr. 19 Kysing by, Saksild sogn,
som syd for Kysing fjord ligger vest for Odder-Norsminde lande-
vej, samt en ansøgning til Aarhusegnens Fredningsplanudvalg om
dispensation fra fredningsplanen til grusgravning på matr. nr.

~
4a, 5a og 6a Kysing by, Saksild sogn,

I fredningsplanudvalgets skrivelse er blandt andet frem-
h~vet, at det smukke fjord- og strandlandskab, over hvilket
der fra de eksisterende veje er vide og smukke udsigter, alle-
rede nu har væsentlig betydning for almenheden, at området må
anses for enestående på Jyllands østkyst i naturhistorisk hen-
seende, og at der her er særdeles rige muligheder for at stu-
dere naturvidenskabelige, arkæologiske og geografiske emner.

I en skrivelse af 29. april 1968 fra Nationalmuseet, Fred-
ningsafdelingen, Fredningskontoret i Jylland, hedder det bl. a.:

'~Å'grundlag af oplysninger modtaget fra Aarhusegnens
~ fredningsplanudvalg vedrørende det foreslåede fredningsområdes

afgr~nsning kan museet udtale, at omr~det er rigt på levn efter
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bebyggelse i forhistorisk tid, sÅledes kan oldsager fra sten-
alderen opsamles så at sige overalt på den nordlige halvdel
af Kalvø- PÅ vedlagte kort har museet afmærket beliggenheden
af fire egentlige bopladser. Idet der iøvrigt henvises til
den på kortet angivne summariske karakteristik af de enkelte
bopladser, skal om boplads nr. l bemærkes, at den som mellem-
neolitisk kystboplads, hvor benredskaber er bevaret, menes at
v~re enestående her i landet. Nationalmuseet må finde det øn-
skeligt, at fredningen, foruden de øvrige fredningsmæssige
bestemmelser, ogSG kommer til at indebære forbud mod gravning
i arkæologisk øjemed bortset fra sådanne gravninger, der fore-
tages af Nationalmuseet eller med dettes godkehdelse. net skal
i denne forbindelse bemærkes, at så vidt museet bekendt foreg~r
der i omr~det nogen virksomhed fra amatørarkæologernes side,
herunder vist nok ogsP mindre gravninger. En sådan ukontrolle-

'.
ret og ukoordineret indsamling af oldsager er i videnskabelig
henseende uønskelig, men man skal ikke undlade at gøre opmærksom
p~, at det ønskede forbud nok må betegnes som et indgreb i
best~ende tilstand~

Efter sagens indbringelse for fredningsnævnet har dette
i henhold til naturfredningslovens lo indrykket bekendtgørelse
i Statstidende for den ll. januar 1968 og i Jyllands-Posten og
Aarhus Stiftstidende for den lo. januar 1968, ligesom der sam-
tidig ved anbefalede skrivelser er tilsendt meddelse til de
respektive lodsejere.

Den 2. maj 1968 afholdtes på Norsminde kro møde med de i
'"~\ sagen interesserede parter. I forbindelse hermed foretoges en
c.e, besigtigelse af de respektive arealer. Til dette møde var fore-

taget indkaldelse i Statstidende, Jyllands-Posten og Aarhuus
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Stiftstidende for den 20. april 1968. Endvidere var de respek-
tive ejere og andre i ejendommene berettigede indkaldt til
mødet ved s~rskilt skrivelse forkyndt ved afleveringsattest.

Ejeren af matr. nr. 2c og 15b Kysing, fru Elisabeth
RaEmine Mortensen, mødte ved gRrdejer Pauli Nielsen.

Ejeren af matr. nr. 3 Kysing, gårdejer Vagn Rasmussen,
mødte personlig.

a a a 8Ejeren af matr. nr. 4 , 5 , 6 og lo Kysing, Knud Anker
Arentoft, mødte personlig.

Ejeren af matr. nr. 7a Kysing, nu Bent Kjeldsen, mødte
personlig.

Ejeren af matr. nr. 88 Niels Pauli Nielsen mødte personlig.
Ejeren af matr. 9a 9bb K . samt IC Kysingnr. og YSlng, sø,

Hans Peter Nielsen Båttrup mødte personlig.
Ejeren af matr. nr. 19 Kysing, Aktieselskabet Norsminde

gl. Kro, mødte ved landsretssagfører Normand, Odder, og direktør
Sneborg, Alrø.

Ejeren af matr. nr. 14a Kysing, Vagn Thorvald Rasmussen,
mødte personlig.

PR mødet protesterede landsretssagfører Normand på samtlige
~ lodsejeres vegne, mod at arealerne fredes. S~fremt en fredning

matte blive gennemført, p~står lodsejerne en erstatning på
4.000 kr. pr. td. land for deres respektive arealer uden hensyn
til, om disse måtte VTre belagt med strandbyggelinie, vejbygge-
linie eller reservatsstatus.

Herudover opgjorde lrs. Normand nogle specielle erstat-
ningskrav.

Aktieselskabet Norsminde gl. Kro PÅst~s yderligere tillagt
en erstatning på 150.000 kr., nemlig 75.000 kr. for tab af
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adgangen til at grave grus på matr. nr. 19, og 75.000 kr. for
tab af adgangen til at bygge landbrugsbygninger vest for land-
devejen.

Knud Anker Arentoft påstås yderligere tillagt en erstat-
ning på 200.000 kr. for tab af adgangen til at udnytte grus og
ralforekomster på matr. nr. 4a, 5a og 6a (Kalvø). Ifølge kon-
trakt oprettet den 15/10 1967 med entreprenør Holger Jensen
er der tilsagt ejeren l kr. pr. kubikmeter fjernet grus og ral
fra nævnte omrÅde.

Vagn Rasmussen pestås tillagt en særlig erstatning på
125.000 kr. for tab af adgangen til at grave grus på matr. nr. 3,
Pauli Nielsen en særlig erstatning på 50.000 kr. for tab af ad-

t o 8a H t ogangen il at grave grus pa ,og ans Fe er Nielsen Battrup
en s~rlig erstatning pÅ 50.000 kr. for tab af adgangen til at

o 9agrave grus pR .
Hans Peter Nielsen Båttrup og Norsminde gl. Kro samt

Saksild Nølev kommune har taget forbehold om erstatning, såfremt
en eventuel fredning måtte afskære det på matr. nr. 9bb værende

.4' rensningsanlæg fra udvidelser.
Vagn Thorvald Rasmussen påstås tillagt en særlig erstatning

e pÅ 50.000 kr., såfremt en eventuel fredning måtte udelukke ham
fra at opføre drivhuse på matr. nr. 14a•

P9 et møde afholdt den 19/12 1968 på Norsminde gl. Kro drøf-
tede fredningsnævnet en forligsmæssig erstatningsfastsættelse
med lodsejerne, men der kunne ikke opnås forlig.

FredningsnTvnet finder, at de arealer, der påstås fredet,
rummer sBdanne særlige landskabelige, naturvidenskabelige og
arkTologiske v~rdier, at en fredning i medfør af naturfrednings-

','

lovens paragraf l bør finde sted i det nedenfor beskrevne omfang.

- - --_..-~------=---
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FREDNINGENS OMFANG.
Fredningen omfatter herefter de på matr. nr.e 2c, lSb, 3,

a a a a a a a bb a. c4 , 5 , 6 , lo , 7 , 8 , 9 ,9 ,19 og 14 Kyslng by og l
Kysing inddæmning, Saksild sogn værende arealer, således som
n~rmere angivet på det kendelsen vedhæftede kort.

FREDNINGENS INDHOLD.
De sÅledes fredede arealer skal bevares i deres nuværende

tilstand, sÅledes at de pÅg'Dldende ejendommes karakter af land-
brugs- og gartneriejendomme bevares.

Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus-
og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt. Arealer-
ne mp ikke anvendes til oplagsplads, teltlejr, campingpladser eller
parkeringspladser.

Uden for de ekssisterende haveanlæg og beplantninger er til-
plantning kun tilladt med fredningsnævnets godkendelse.

Gravning i arkæologisk øjemed er forbudt, bortset fra så-
danne gravninger, der foretages af Nationalmuseet eller med dettes
godkendelse.

Opførelse af nye landbrugs- eller gartneribygninger samt
om- og tilbygning til ssdanne ekssisterende bygninger må ikke
foretages, medmindre der foreligger tilladelse hertil fra fred-
ningsnævnet. Herudover er det forbudt at opføre enhver art af
bygninger eller at anbringe eller ops~tte beboelsesvogne, boder,
skure eller andre indretninger, herunder master. Dog skal maste-
føring til lokal el- og telefonforsyning være tilladt efter
forud af nBvnet meddelt godkendelse.
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ERSTfiTNINGSSP0RGSMÅLET.

Under sagen er fremlagt en opmåling af de respektive ma-
trikelnumre, der fredes.

Af denne opmåling fremgår følgende:

matr.
nr.

inden for
vej bygge-
linie

ha

areal,
der
fredes
ha

areal
i øvrigt

søværts
strand-
byggelinie

ha

under
reservat
status

haha
1,3
1,3
1,7

2,7 ° 1,41,4
0,92,2 ° °

1,02,7 1,0 °
r'I,50,9

2,2

0,4 0,4°
1,2 1,01,0 °

1,7 ° 0,2 1,51,5
2,0 2,04,0 °°

7a

8a

9a

IC
9bb

19
14a

2,9 2,9 ° 2,9
3,5
4,4

°
10,1 4,33,4 2,4

1,3 0,85,7
7,5

3,8

5,32,2 2,2°
0,2 0,2 ° 0,2°
2,8 2,4 2,0 ° 2,4
4,5 1,0 3,5° °

Under sagen er fremlagt en 8f landinopektør H88strup fore-
taget nivelIering af en del af "Kalvø", nemlig en del af matr.
nr. 6a Kysing by, Saksild sogn, hvis rumindhold over kote 1,00

udgør ialt 216.500 m3. Ligeledes er fremlagt en af samme land-
inspektør foretaget nivelIering af en del af "Kalvø" - nemlig en
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del af matr. nr. 3 Kysing by, Saksild sogn, hvis rumindhold
7;over kote 1,00 udgør ialt 69.000 m~.

Der fastsættes af nævnet følgende erstatningsbeløb til
de respektivE ejere af de fredede arealer:

Lb.
nr.

Ile
l{fe

e 2

7;~

4

S

6

7

8

3 Kysing
Vagn Raemussen
4a 5a 68 l a K ., , og o YSlng
Knud Anker Arentoft
7a Kysing
Bent Kjeldsen
8a Kysing
Niels Pouli Nielsen
9~ og 9bb Kysing og 13,4 ha
l Kysing inddæmning
Hans Peter Nielsen Båttrup

Matr. nr. og ejer

2C og lSb Kysing
Elisabeth R. Mortensen

19 Kysing
A/S Norsminde gl. Kro
14a Kysing
Vagn Thorvald Rasmussen

Areal
der fredes

Samlet
erstatning

4,9 ha 14.400 kr.

2,7 ha 6.600 kr.

8,8 ha 21.700 kr.

2,9 ha 2.900 kr.

10,1 ha 21.7So kr.

34.175 kr.

2,8 ha 4.200 kr.

4,5 ha 18.000 kr.

laIt 123.725 kr.

Da der ikke skønnes at finde forringelsE sted af panthaveres
eller servituthaveres stilling, vil erstatningerne i deres hel-
hed YDre at udbetale til ejerne.

Kendelsen vil v~re at tinglyse som servitutstiftende på de
fredede ejendomme med fortrin forud for p3ntegæld og med natur-
fredningsn~vnet for Aarhus amtsrÅdskreds og Aarhusegnens fred-

,tt ningsplanudvalg som påtaleberettigede hver for sig.
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Erstatningsbeløbene vil i henhold til naturfrednings-
lovens paragraf 17 stk. l være at udrede med 3/4 af statskassen,n
1/4 af Aarhus købstad og Aarhus amtsfond fordelt efter folketal
i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Kendelsen kan i overensstemmelee med reglerne i naturfred-
ningslovens paragraf 19 stk. l og 2 indbringes for Overfrednings-
n~vnet inden for et tidsrum af 4 uger fra dennes afsigelse, re-
spektive forkyndelse.

Kendelsen vil i medfør af bestemmelsen i naturfrednings-
lovens paragraf 19 stk. 3 af naturfredningsnævnet være at fore-
l'p,ggefor Overfredningsnævne t~'
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Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 19, stk. 3, og er endvidere anket af
samtlige 8 ejere ved landsretssagfører A. Normand, Odder.

Overfredningsnævnet har den 27. september 1969 besigtiget
det fredede og forhandlet med repræsentanter for fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget, Naturfredningsrådet, vildtnævnet, Århus

~ amtsråd, Saksild-Nølev kommune samt med de ankcnde og deres advo-
'll.

kat.

Ejerne nedlagde principalt p&stand om fredningens ophævelse,
subsidiært krævede de erstatning i det væsentlige som for frednings-
nævnet, idet deres advokat særligt gjorde gældende, at der burde
tages hensyn til individuelle tab for de enkelte ejendomme. Endelig
fremsattes enkelte indsigelser vedrørende fredningsservitutten.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste den indankede
kendelse med følgende ændringer~

~ Ad fredningsservitutten.
~ Fredningen skal ikke være til hinder for med fredningsnæv-

nets forud indhentede godkendelse at plante nødvendige læhegn og
opføre nødvendige skure.

Ad erstatninger.
Overfredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnævnet an-

vendte generelle erstatningsniveau, der må anses for passende, mon
finder, at særlige forhold vedrørende enkelte ejdnomme kan begrun-
de en forhøjelse af fredningserstatningen. Overfredningsnævnet har....

,
~l derfor tilbudt de nedennævnte ejere følgende forhøjede erstatnings-

boløb:

~ø
~--------------------



,",

'J_-
Lb.nr. 2.
II " 3.
II " 5."
II " 6.
II " 7.

- 11 --

Viggo Vagn Rasmussen ••••••.•.•••.••••••.•• 12.600 kr.
Knud Anker Arentoft ............. .. ......... 36.700 "
Niels Pouli Nielsen .. . 28.000 "
Hans Peter Nielsen Båttrup ••.•..•.••.•.••• 40.000 "
A/S Norsminde Gl. KJ."'o•.•.•.••••••..•••.••• 20.000 "

For de øvrige ejeres vedkommende har Overfredningsnævnet
.. ikke ment at kunne tilbyde dem højere erstatninger end tilkendt dem

'il~

ved nævnskendelsen.
Da ejerne lb.nr. 3, 5 og 7 ikke har accepteret de af Over-

fredningsnævnet tilbudte beløb, har Overfredningsnævnet anmodet den
i naturfredningsloven omhandlede taksationskommission om at ville
fastsætte erstatningerne til disse.

Ved en den 29. april 1970 foretagen forretning har taksations-
kommissionen fastsat erstatningerne som nedenfor anført:

Lb.nr. 3, ialt kr. 55.000, hvoraf kr. 21.700, svarende til det af
fredningsnævnet tilkendte beløb, udgør erstatning for arealfredning,

t medens det overskydonde beløb udgør erstatning for skønnet tab som
«, D
" følge af mistet grusgravningsret . Kommissionen bar herom udtal t 7 at

den har lagt til grund, at der på "Kc'3,lvøen"er anvendelige grusfore-
komster, om hvis udnyttelsesmuligheder de foreliggende oplysninger
dog er af en sådan karakter, at det ved fredningen lidte tab som
følge af mistet adgang til udnyttelse af disse forekomster må fast-
sættes skønsmæssigt.

Lb.nr. 5, ialt kr. 28.000, hvoraf kr. 21.750, svarende til det af

""
fredningsnævnet tilkendte beløb, udgør arealfredningserstatning.
Kommissionen har ment, at de foreliggende oplysninger om grusfore-

"\_ komster på "Grimsholm" er så usikre, at de kun kan danne grundlag for
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en beskeden forhøjelse af den almindelige fredningserstatning.

Lb.nr. 7, ialt kr. 20.000, hvoraf kr. 15.000 udgør erstatning for
.' tab og ulempe som følge af hindret mulighed for at opføre nye land-

brugsbygninger vest for vejen. Kommissionen finder det ikke sandsyn-
liggjort, at der findes anvendelige grusforekomster på ejendommen,
hvorfor der ikke ydes erstatning herfor.

Et kort nr. J\.r 114 udvisende grænserne for det fredede

"'_ areal, dor andrager ca. 50 ha, hvoraf ca. 30 ha er belie;gende inden-
"

e for de i naturfredningslovens 0- 25, stk. l og 4 omhandlede byggeli-l

./. nier, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b o s t e m m e s~

Den af fredningsnævnet for Århus amtsrådskreds den 30. april
1969 afsagte kendeIso om fredning af aroaler ved Kysing fjord stad-
fæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

l erstatning udbetales til~
Lb. nr. l. Elisabeth R. Mortensen ••.••••.•••..•..•.• 14.400 kr.

" 2. Viggo Vagn Rasmussen .••••..•..••••.•••.•• 12.600 "

" " 3. Knud Anker Arontoft .••••••••..•••..•••••• 55.000 11

" II 4. Bent Kjoldson o •• o •• o ••••••••••••••••••••• 2.900 II

" II 5. Niols Pauli Nielsen •••.•••.••..••..•••••• 28.000 "

" " 6. Hans Peter Nielsen Båttrup ..•.•..•.•••.• 0 40.000 "
li " 7 • A/S NorsI:1indeGl. Kro ••.•...••..••.•••.•• 20.000 "

" li 8. Vagn Thorvald Rasmussen •••••••••••• o •••• o 18.000 "
"

laIt 190.900 kr •.'.''\

Af erstatningsbeløbet, der forrente s med 6 % p.a. fra den
30. april 1969 til den 30. soptember 1969 og med 8 % p.a. fra den

- - -------------
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l. oktober 1969 til betaling sker, udredes 3/4 af statskassen og
1/4 af Århus amtskommune.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~,;l·-
/-- "

,r," .... .' ,,i I ..l f I J'

, i '.. /-- "l~......... t.....j,.r l-
Q"'~ Hermann

,
, /
... / '
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Fredningsnævnet for Aarhus Amt

ol Den 3O APR. 1969 afsagdes i

Sag nr. 201/1967 Fredning af
arealer beliggende
ved Kysing Fjord

~. sålydende
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År 1957, der 30.• marts, Ed'sagde overf'rcdningPIHlWUGt p;'\ gI'und--
lag af mundtlie og skri ft1ig voteri.ng i'ølgeua e

kendelse
i sagen nr. 1219/56 vodrør'811do f:redl1in{'; af Kysing fjor'do

I den af fredningsnæV11et l'O:;"Aarhus amt dun 4" januar liJ56
afsaete kendelse hedder det:

"I januar 1954 henledte fiskeriorganisationen i NOI"Sldnde
fredningsnævnets oprnær'ksomhed p:\. a~ f:1tatenfJ landvindingsudva1e
arbejdede med planer om at tørlægge en væsentlig del af Kysing
f jor'd, id et man pe tænkte at 1'10 r·e en dæmninG tværs over f j orden
fru Kalvøen (på sydsi.den) og tørlægge den vest horfor beli~gend~
- ca. 165 ha store - del af fjorden, hvorved landskabet ville
bli ve væsen tlie fOI'andret ()g i slwnhed smæssig henseende antagelie
ødelagt. Nævnet o:r'ienterede naturf'redningSI'8det om sagen oe l'et·-
tede derefter henvendelse til det af statsministeriet den S.marts
1954 i henhold til naturfredningslovens § 31 nedsatte udvalg til
udarbejdelse af forslue til en fredningroplan for Aarnusegnen -
fremtidig betegnet Irp1unudvalget"o Efter at planudvulget huvde
underrettet statens landvindingsudvalg om, at det i hovedtr'æk
udformede fOl'slfig til en fredningr-:lplan bl. 0.. omfattende Kysing
fjords omgivelser, blev der på landvindingsudvalgets foranlednine
den 4. februar 1955 afholdt en almindelig drøftelse s8vel af de
fredningsmæssige jnteresscl' i at bovar0 fjorden og dens omgive]p0-
f'om af de landøkonord sk(= in tere sser i at ud tørre den. Mødet resul-"
terede i, at land vindingsud valget stj 11ede sagen om tørlægningen
i bero, indtil fredning8myndighe~erne havde truffet afgørelse om
fredningsspørgsm~let, oe ved skrivelse af 8. februar 1955 til
naturfredningsnævnet i Aarhus amt anmodede derefter' planudval{;Gt
alL, at der mi~cte blLve rejst fredningssag, og at det. derunde:r- \Tcd



-•

kendelse ILåtte blive fastslået, at Kysing fjords· vandspejl skulle
bevares i dets nuværende udstrækning"

I et TIlødeden 17. februar 1955 besigtigede nævnet fjordom-
r-ådet og drøftede de af planudvalget tilvejebrar.;toorlysninger,
hvorefter man vodtog at rejse sag om frodning af fjord8n.

Den 4. marts 1955 afholdt nævnet på Norsminde kro offentligt
møde om sagen, hvori deltog repræsentanter fol' statsminifJteriot,
naturfredningsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, "Planudval-
get", FiskeriministGriot, Statens Landvinclingsudvalg og dettes
underudvalg for Jylland, Det danske Hedeselskab, Aarhus Amtsråd,
Beder-Malling og Saksild"'Nølev sognEn-i)C ) Udvale;et for de i tør-
lægningen intere sscT'ede 10u8e j eT'e, G j.:un dejerforoningen faT'

Storenoer, Aarhus og Norflldnde fiskerifor'enine;er-,Orni tologi sk
Forening, Danmarks Spo:r·tsfifJkeriforbund og Strandj agtforeningen
samt yderligere et antal intoreusercde.

De pågældende organisationer og lodeejere har såvel skriftligt
som mundtligt fremsat en :r'ækkeudkl.lelser, hvoraf fremhæves
flOlgende:

Den 28. juli 1954 afgav Aarhus Universitet en erklæring om
fjoT'dens videnskabelige betydning, hvori det hedder:

Kysing fjords værdi som videnfJkabelie;tforskningof'ol t ligGo:r-
først og fremmest i dens rola tiVf) uberørthed - en lukket fjord
uden trafik. Grundet r~ dottu t'or·holder der - uden at tage d.en
landskabelige skønhed i betragtning .. særdelos rig8 muligheder
for at studere naturvidenskabelige, arkæologiske og geografiske
emner.

I over en menneskealder har fjordon været et vigtigt område
for regelmæssige, orni thologiske unc.crsøgeloer især over træk-'
fugle, idet fjorden er et af de f8 steder i Østjylland, hvor fug-
lene har rasterlads und(~l'fonll'f-J·-og eftoI':lY'str-ækkct.]'jorden
blev da ogsl udlagt som statsreservat i 1942. Fru de senere ~1'

foreligger der fra dette fjordomr~de nogle af de p~lideligste
og mest omfattende optællinger af andefugle til brug for "The
International Wildfowl Inquiry".

For arkæologien byder Kysing fjord på let tile;ængelige bo-
pladser fra stenalderen (Ertebøllotid), og i ~rene 1946-47 fandt
hel' en større udgravning sted ved Plynderhage. En del af'det ud-
gravede materia:,,.1 er tilgået samlingerne p~~Forhistorisk museuIr.
og Naturhistorisk museum i Aarhus.
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End81ig m:) nævnes den betydninG' som f jordland skf:l.bet kan have
i gcografisk-geologiRk r-etning i særdeleshed p:~ grund af sin
uberørte karakter - en landsk~bstype, oom næppe findes tilsvarende
i Østjylland.

Alle disse almlJntvidcmukabelige væ..cdie:r får dog f'Øl'St deres
egentlige betydnj ng gennen; fjordr.ms nære b()lisgenhed til uni ven"..
Ri tO'~sbyen Aarhus. P:~ lign!'.mch~ l11~idesom Yøbt".mhavnLmiverr·3itctot
i mange :)r har ha.ft værdi :!:'uldey na-tur-vid onskabelige forsknings'~
n,ulieheder p8 den nmrliegonc3o, ret uberørt'..) ø, Sal tholm, ni":ivil
Aarhus uni versi tet b8de nu og i f:rGmt:i.<1en}~unne hø ste f1tort ud·~
bytte af den nærliggendc' fjord b:":tdemecl hc-ncyn tjl undervhmine
og forskning. Siden 1950 h:tI' fjoY'·J.(:;Yl ræret det Tvigtigste ekskuI'-

sionssted for de biologi:::lkl) kursel-, Rome.fholdef~ af Aarhufls·tuden-
terncs kursusvirksoml1tJd i forbind el se med Nu.turhi Gtol-i sle museum.

1"11fredning c.:.I.' fjorden og~);l IIl(:d hensYllta8t~n til de videnskE1.-
belige muligheder, omr8det bydoI' P;'~j f:1I" ikke mindst botydning
netop nu, hvor planerne om ut malJer::ati8k-r..aturvic3 onsk(;.beligt
fakul te t vf~d Aarhus uni.vorsi tr) t 81' ved C1t hU. Vu rea~i Beret" Iv'Ied
gennemf0rulsen af disse planor st~r llniversitetet først fuldt ud-
Lygget, og det ville da være særo el eG bekl C=.l,g81ibt, om t~t af cl e
værdifuldeste fel tomnjder for no.turvidu;1skahelig forokning i ø st··
jylland samtidig forsvinder fo'!' stedoe.

Det er magtp81iggende fo::- A::.l.l·husu:'1iVel'[Jitet ,Lt søge dette
sidste og m8get centralt beligr;enoe, østj;rdske fjordorl::r-tlde br:;va"
ret gennem en fuldstændig frudning for dorigennem at tilRikre
danske videnskabelig forskning nødv0ndig arbejdsplads i fremtiden.

Aarhus universitet m~1 derfor p:'l det indstændigGte u.nbefale cm

fredning, som i al fremGid forh:i.ndrey.', at l' jordens oprindelige
udstrækning og na turvæl'dier forringes gr-mnemhel oller delvis
tørlægning og lO.ndvind ing.

l~eservatr~det har meddelt nærmere op1ysnin~er om rRservatets
betydning 80m rast~ og jngleplads for et stort antal fugle, idet
man særligt har p:3peget, at den veGtligQ (inder-ste) del af fjorden
ps grund af dEm s tø rrrj dynddann(31so ~ frodigere vcget[j. tion og
fr8deligere beligtenhed afgjolt er dat vietigstG område for fUB-
lene. løvrigt har T~~dct ligosom orni tologisk for~mi:ng t.i.lsluttet
8ig universitetets Gynspunkter.

Også naturfredningsr~dot har i en i henhold til naturfrod-
ningslovens § l;': a1'61ven f::J:r-lclæringslutt0t Gig til det ~"l' ".L .•
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tetet anførte med tilføjende, at fjordens r:ærlige karakter og
beliggenhed, og ik~{e mina Rt den kortt) afs tand til Aarhus, mudfø-
rer, at betingelsp.rne for' en fl't3dning af Ylatul'v"idenskabolige
eller undel'vi sningsmæs siGe grune 0 r.1;J si eGS Clt vær(~ til stedt:!. Man
har iøvrigt fra r~det henvist til, at ikke ubetydelige jagtmæssig0
og også mere al mindeligo æ::-J te ti E;k~-n:::~ ~u.rt'r()(lr1.Lngsmær:si ge j 11terCHJsel'

var knytt et til genn()mfø:['21::,c~naf en frf:c nine:.
Områdets skønheds- og beliggenhod::JllliBs8ig3 værdi faT' t1,1llcmhedeu

er navnlig blevet fremhævet 8.f IlpL-mud.vo.:Lgnt" og de lnt,.no:"H:.crode
kommunale myndjgheder - i første række AUI'huG b~'r:~do

I don af ud valget uG.u,,:,··he:j dod o :.t' r'c:dnine:~~pl[Jnfa r den :3yc.Uigc;
dol af Aa:r'husegnen, GOre. und er 20. deo o 19:55 er stadfæs t e t af Ovtn....
f1'bdningsnævnet, heddet at;t bIo 8. f01[;ende:

Som begrundc18c t'or :t:'oI'r-;lctG(·.djOH! at U1edtD,2:t; :n"J"3d,)I'lV) :'1.f
Kysing fjord i fredningcplanuYl ;:;kal man ,-mf0re, c,t dot sffiukko og
sær'prægede f jord- aE str<.:ndlandskab; OV(;I' bvilkl-:lt dnT fr~1, de
eksisterende veje er vide 0[, Llr.~ukkeuds'i.gtoI', n.lL3rodo nu har
v'<l~sentlig betydning for ulmeah';den.

Hertil kommer, at dAt indenfor an ovel'skuelig <':irrække sandsyn-
ligvis vil være ønskel i.et 1 Cl. t d er I~IbnGs adgang for almenhedc:TI til
i hvert fald en del af området:, ieJet de fOl oft\.mtlighG(1on til-
gængelige strandarealfJl' ved IVloef.lganrdog M2riendal syd for byen og
ved Bellevue, Ankrogon og Skæring nord f0' tyon Du~t vod trubrand
Gø vest for byen næppe vil ~læy'e t ils trækkeligG til 8t tilfrt;dsstil ....
l e den hastigt voksend o b~Tbefolknings tl'fmg t il r'ekrct~-;;:'veområd er.

Man skal i denne forbind else lJ cl1vi '3e til oplYGninge~ne oide
13-19 i den i lCJ54 udsondte egnsplan for storår'huR, hvoraf det
fl'emg~r, at bysamfundet p8 50 år .. ;::;:::..den 1900 - er vokset med en..
100.000 til ca. 154.000 indbytcoI'e, at de) i de følgende 15 ~r
ventes en yderligere ttlvækst p;1 CD,. ~6.000, s,sledufJ at d8r vil
være ca. 200.000 indbye;gero i Stor~rhuG omkring 1965, og ut et by-
samfund på 300.000 ind bygg en:· e omkrlng å r 2000 ikke ar ucandi3ynlii.::t.

Det fremg8Y' ligt~l(~s af "':~'TI8plallen (side 33) j at en stigende
del af befolkningstilvælrst:.:m vil f~ boltg i etagef:ljendomme, hvil-
ket ogs~ vil forøge trangen til rekreative udflugtsområdor.

Med lignGnde begrundolse har ;:-300 lodsej e1'e dels ved en [-lærlig
adresse og dels gormem dores 8rundujeri:'orc~ninger udtalt R1i3 for en
fredning af fjo~den.



,
rJ

•

5.
Med hensyn til de 8l"hveI'vsøkonomiske interGGs8r', SOIL er

knyttet til sagen, er det orlyst, at dor GI 8n halv sn08 fiskere
- med en eamlet indtægt i sl\:c.Ltte8rot 1954/55 P;) Cl10 50.000 kr. -
som driver erhvervsfiekori fra Nor8lliindG havn ved fjoTd8n8 udmun-
ding i Kattegat. Det er bIo ::.;,. af fiRkeror{2anisatioYlorne anfv)rt,
~t såfremt strømmen lliellum fjorden 0C havet nfbryd83 eller mind-
skes som følge af den Pl'ojc~kterede tørlægning, rc8 det p~lregno8,
at ha.vnen P:"l 'kort tid bLi.V8r ødelagt ved tilsemding, S8 at dc~t
lokale fiskeri m~ op~ivos. ~ndvidcre hal ~isk0riminiGteri8t op-
lyst, at Danrrlarks fiskeri'-' og havundursøgelsol' i 1954 har incHlJdt
undersøgelser red fjordens bet;ydnin?: fOl' fi:-:koriot, og at under-
søgelsel'ne Ol' s~.iL.mgt f I omr, r; , 1:~dJ d;,;-I;keJ,;'l f:'i6f;~J, at liIDl'i.idet er'
særlig rigt på føde for flakon'J, og al; Jet naTmlig !lc-U' cm afgørcn'-
de betydning for fiskuyn~lens opvækst, en ~8tydning som Gclvom dGn
ikke kan gør'es op i prÆg\:,; t hyort fr;,ld 1811Lt oversGigor de boløb,

som det lokale fickori indbringer.
Af l'epræsen tan ter fOl' landbrugsmini cte:d et , statens land vin~·

dingsudvalg, Det d!mske Hcdeselsknb og de i landvindingen intor-
usserede lodsej ero 'tlcv det bl. a. frernhæVf)t, a+; n:3r cl er ved æn,jri.n-
Gon af lnndvindingslovol1 i 1953 blev <'3,ivet l:-l,Tldbrueomj,nioteriet
beføjelse til at r~jse sneer om 1~navindinS8arbejder p~ søtorrlto-
riet, har det den alvorligr) f:aI:1fundsølconorilisko baggrund, ::Lt dor
Ih'ligt beslaglægGos 3;01'8 Cll'eLJ.1erni' lc:ndbruc'Sojo:rcJ.er til anrJl'l~ ::'01"
m:~l som følgu uf befolkningstil væka'ter og ri en t cJ{nioke ud v:Uc1in,~;,
og d et (Jr derfor p:)trængc.:ncle nø dvendiGt at skaffe erstatnirlg for
disse arealer, hvic b8folkni~g8ns levestandard på længer~ 8i~t
ikke skal bringes i fD.:r·e. Lcmd vindingscagen 81' Y'cj st 8.f lo,ndurul,.2;s-
ministeriet efter henvende] S8 fra et 10dsejerudvalEj, eder alll:;1'ecJe
i 1940 havde søgt gennemført et landvinding~~projckt, og riet 11 'J.J'

ved de foretagne jordbundsprøven:' vif-lt sig, aii .fjor-dbundeTI er vel-
egnet til dyrkning, bortset fra den yderste) øf!tlige del, og at
der ved projektets gennemførelse kan indvinde:s ca. 185 ha [;00. aGGl'-

jo:rd.
Man har desuden bl:8tridt~ .J.t [tlrn(',nhoden i overskuelig fremtid

havde nogen interesse i at f~ adgane til omrGdet omkring fjorden.
Endelig har man gjort u-eldond 'l, tl t fredni.ngsnævnet savner

kompetence til Go t gcmncmføre frednint'.::n, clu denne nnG:lr ,-:n dol af
EH::lterritoriet, for hvllket dt'r er rejst f.J.:lgom landvindingo

Sugen blev pi~l mødet den 40 marts udsat for at eive de inter-
esserede mini 8 tl:;rie/t.. le jlie;h,:;d til 8. t OV'3I'vej 8 dels kompetoncr::s]:ii
målet oe; dels den i~ldl.;yr·d\~s V23gt ;1-[' d(~ tinrr;fnn~J.smæuf·,Lgo .;.n'turCJs::1er,
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som berøres af sagen, idet nævnet Damtidig gav til kende, 4t m&n
- hvis forhandlingerne ikke førte til at frafalde landvindings-
sagen - var sindet selv at tage stilling til det rejste kompetence-
sp0rgsm~1.

Den 16. november 1955 afholdt nævnet pf-lny offentligt møde
på Norsminde kro, hvor de interesseredo havde lejlighed til at
gøre deres synspunkter gældende.

Medens tanken om freclnine; af Kysing fjord i0vrigt fra allG
sider vandt tilslutning, udtalte direktør Busse p8 Landhrugsmini-
steriets og statens landvindingsudvalgs vegne, at der var så bety-
delige interesser forbundet mec~gennemførelsen af fjordcms tørlæc;-
ning og afvanding af (~.(3 tIlstødende lavtliggende arealer, at
landvindingsudvalget ville soge landvindingssagen gennemfart. Han

fastholdt den tidligere fremsatte lndsieeloe imod nævnets kompe-
tence, idet han gjorde gældende, dels at det ikke kunne være næv-
nets opgave at beskytte staten8 egne områder imod indgreb fra
andr(~ statsorganer, men kun at hindre pl'ivate gl'undejeres dispo-
sitioner over deres ejendomme, og dels at del' ved gennemførelsen
af lov om ændring i lov om landvinding (nr. 108 af 31/3 1953),
hvorved eler gives bestemmelp,er om landvinding P8 søterritoriet, rn~j

vær'e gi vet udtømmende regler om fn:mghngSffif1den, 88 at modstrid (-mde
interesser - her'under fredningsinteresse:r - i lighed med de i loven
særlig nævnte fiskeriintere8ser m~A være hlm vi At til a t e,JI'8 d0::1'0s
synspunkter gældende under sagens behandling for lundvindlnCGud-
valget. Endelig anførtes det, at fredning p;.~søterri tOl'iet hid til
kun er foretaget i medfør af naturfredningslovens § 28 af stato-
mini steriet, hvilket formen tI ig m8 være d(:m rette fremgangsmåde;;

Lodse j erud valget repræsent ercr:.:.-3de i landvindingssagen inter-
esserede landbrugere til tr:)dte disse synBpu:nktliH'.

Der er ikke fra nogen side fremsat krav om erstatning i 2.uled··
ning af den foresl~ede fredning.

Foreløbig skal med henvisning til de fremsatte - formelle -
indsigelser mod nævnets kompetence bomærkes følgende~

Nævnet m~ være af den opfattelse, at det er fredningsnævnets
opgave at varetage fredningD~æssige interesser overalt, hvor disse
skønnes a t være truede, og at nævnentJ derfor, hvor ikke særlig lov-
hjemm~l forel igger, m~ kunne gri be ind s8vol hvor den p8gældende
ejendom ejes af staten E::ller _. som søterri toriet - er undergivet
statens r~dighed, som hvor det drejer sig om indgreb, der truer
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fra statsmyndigheders side. Der ses ikke i naturfrednine;sloveEs
tekst at foreligge noget, som stride).' imod denne fortolkning, op;
denne synes også at stemme med hidtidig praksie, hvorefter såvel
etaten tilhørende arealer på land som dele af søterri toriet sef;
at være fredet ved kendelse, medene 8tatsministeriet i henhold.
til fredningslovens § 28 har truffet beslutning om fredning af
objekter p~ søterritoriet. Der er ogs~ i udskillige tilfælde ved
fredningskendelser lagt hindringer i vejen for offentlige myndig-'
hedere dispositioner.

Ud fra dette almind eliGe synspunkt kan nævne·t heller ikke
tiltræde den opfattelse, at dot ved landvindingsloven af 1953
skulle være overladt landvindtngsudvo.lget at træffe afgørelse
vedrørende enhver offentlig interf::sse (f. eks. fredning), Eom
måtte tale imod en projekteret landvinding på søterritoriet.- Oe
det findes navnlig ikko afgørende, at lov(;n udtl'ykkeligt træffer
bestemmelser til sikrin~ af fiskeriets intercGser; sådanne bos"Gum-
molser må være naturlige, da d8r i sådanne tilfælde er overvejend0
sandsynlighed for, at fiskeriet har interesser at varet~ge, men
intet tyder på, at loven derved. har villet gribe ind P:3 andre om:.,,'
der end det udtrykkeligt nævnte, s;:i.led.es f. eks. det frcdrlingmr!æH'-
sige, om hvilket særlige lovrce;ler allerede forefandtos i na tUl'-

fredningE!loven.
Nævnet må derfor- anse si.g for kompetent til at træff(~ afgørel'-

se om fredning af ar<.~alet og skal herom bemærke følcende:
Efter al t det foreligGtmd.e, herund er særlig den fonm ci ture--

de udtalelse fra Aarhus uni versi t et og den ::tf .I.faturfredningsr8 det
i hE::nhold til § 12 i naturfredningsloven afgivne erklæring, finder
nævnet, at der foreliggor S~] vægtige natuI'lridenskabelige og under-~'
visningsmæssige interessoI, at diss8 i sig selv ~unne begrunde en
fredning i medfør af naturfredningslovens ~ lo Dertil kommer, at
de smukke og vide udsigter, som sær-lig fra vejene gennem det
bakkede terræn nord for fjorden ~bner sig imod denne, findes at
have en betydelig æstetisk værdi for almenheden, en værdi som
må antages at blive størr-e i fremtiden, når de af fredningsplanen
for' Aarhusegnen omfattede omr8der omkring fjorden åbnes for
almenheden.

Nævnet har den opfattelse, at aamfundets behov for, at der
fremskaffGs jord til landbruget ikke endnu kan siges at være 88
påtrængende, at det skulle nødvendiggøre indgreb, hVOl' der fore-

----------------- ----_._--~-----------------==------



ligger væsentlige, modst:ridende interesserj og navnlig ikke, h10r
det som i det foreliggende tilfælde drejer sig om relativt lille
areal, og hvor andre interessor af b~ido fredninGsmæssig og 0kono'-
misk art går i modsat retning.- Hertil komme~, at en fredning af
arealet ikke vil være til hinder faJ:' , at der senere - fe eks. ved
nær-lig lovhjemmel - skaffen mulighud for- on tørlægning og opd:rrk-
ning af areale t, h viEl manglen p:jlundbrubc-jjor-di cm fjernere fr~m-
tid skønnes at gøre dette nødvendigt, bvorimcd en gennemførelse af
tørlægningen nu definitivt vil ødelægge de æstotiske oG videYl-
skabelige værdier, som er knyttet til stedet og gør en fredning
ønskelig.

Idet fredningen uf XYDing fjord hor'ufter i medfør nf rwturfr'('d-
ningslovens § l vil være at fremme, fastRætter nwvn\;t i henhold
til lovens § 13 følgend e besteTJ1melElor'~

Kysing fjord fredes l sin nuværende tilRtand 1IJ8dcen vundstands--
højde, som er bestemt af den frie ind- og udstI'0mning gennem ind-
løbet ved Norsrninde, oe der m8 s81edes ikke for~tugos opfyldnin-
ger eller inddæmninger i fjordHn, som k~D medføre at denne bolt
eller delvist tørl~gge8. Badohuse oe -broer eller andre indretnin-
ger, som virkor flkæmm..mde eller som kan hindre det frie udsyn
over' fjor-den, må ikke opstille8 ud en fr()c1ningsnævnets tillc.l.delD e.

Disse bestemmelser skal dog iKke være til hinder for' udflZlrelG8
af vandstandsregulerende foranstu,ltninger til. imødegåelse af
ulemper ved højvande i fjorden og huller ikke fer gennemførelse
af det projekt til en ny vojbr'o ved Norsminde - vest for den nu
eksisterende - som for tiden behandles af landvæsenskommissionen
i Aarhus amt, idet dog tegninger til br-oenvil være at forelægge
fredningsnævnet til godkendelse.

Derimod findes der iJ:ko at kunne tu'geshcmsyn til øn~Jker frn.
forskellige lodsejero om i fredningskendelsen at få fastsat be-
stemmelser vedrørende tilledning af spildevand til fjorden og
vedrørende foranstaltninger til at hindre tilsanding af havnen,
idet disse spørgsmål henhører under 18.ndvæsenskommissionen."

Konklusionen er sålydende:
f1Kysing fjord fredes :L ~":'Lt llYl::..;1.'Cl.l(1-:3 tils'taud med ~P:'~ ';<1.;'1',.,_ ~ I

højde, som er bestemt af den frie ind- ae udstrømning gennem
ind10bet ved Norsmindo, og i0vrict som foran fastuat."

Kendelsen er påanket af landbrugsministeriet med p8stand om,
.. at fredningssagen nægtes fremme.
~
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9.
Overfredningsnævnet har den 3. juli 1956 besigtiget det PB-

gældende område og forhandlet med repræsentanter' for den ankende
og andre i sagen interesseredeo Man har derhos fra fiskerimini-
steriet modtaget en raprort af 30. november' 1956, afgivet af Dan-
markS fiskeri~ og havundersøge1ser, og drøftet sagen i nogle
møder, navnlig med hensyn til fredntngsmyndighedernGs kompetence.

Fem medlemmer af overfredningsnævnet bemærker følgende:
Kysing fjord har uanset dens snævre udløb en sådan forbindels8

og vandudveksling med Kattegat, at den i det helo har karaktGI'
af at være en del af havet, 0[, den er som sådan undergivet de for
havet og ikke de for'ferske vande gældende retsregler, jfr. lov
nr. 146 af 7. maj 1937, og m.i3herefter også i n3tul'fredningsmæssig
henseende ans~s som en del af havet, hvilket også er antaget ved
fastsættelse af strandbyggelinier for fjorden i henhold til
naturfredningslovens § 25.

Med hensyn til spørgsmålet, om der i henhold til naturfrudninrs-
lovens almindelige bestemmelser kan iv~rksættes fredning af dele
af havet, bemærkes, at der hverken i forarbejderne til den første
naturfredningslov, lov nr. 245 af 8. maj 1917, eller til den nu-
gældende lov nr. 140 af 7. maj 1937, eller i forhandlingerne på
rigsdagen om disse love findes holdepunkter for at antage, at
noget sådant har været tilsigtet. Det kan herveC også bemærkes,
at de hensyn, der ligc;cr til grund for de almindelige naturfred-
ningsbestemmelser i n~turfredningslovene, ikke gør sig gældende
i tilnærmelsesvis samme grad med hensyn til dele af havet som med
hensyn til landjorden (med indvande), der i almindelighed er under-
givet privat ejendomsr~den, medens staten har højhedsret og deraf
følgende bestemmelsesret over de landjorden nærmest liggende dole
af havet. Det skal i denne forbindelse anføres, at faren for for-
ringelse af naturværdier ved landvinding på dele af havet først
kan antages at have fået virkelig aktualitet efter ikrafttrædel-
sen af lov nr. 108 af 31. marts lJ53 om ændring af lov nr. 599 af
14. november 1940 om landvinding.

Selve indholdet og den nærmere udformning af den nugældende
naturfredningslovs almindeliGe fredningsbastorr.mulsertaler da
heller ikke for at forstå loven Dom 0gS~ omfattende dele af havet.
I sA henseende bemærkes, at b6stemmelserne i § l, jfr. § 13, i
alt fald nAr henses til lovens øvrige bestemmelser naturligt må
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læses som alene havende hensyn til det indenfor havet lig&endo
område. Der anvendes i loven stadtg udtryk som "ejere" og "andre
i ejendommen berettigede" eller li.gnende udtryk, ligesom der tales
om sådanne personers rettigheder og pligter og om tinglysning af
kendelser og fredningsplaner~ Havde det været lovgiverens hensigt~
at loven også skulle omfatte de1.oaf havet, måtte det, når henses
til den udførlige behandling af fornævnte naturfredningslove med
ændringslove, forventes, at der i alt fald enkeltc stedcr i 10ven9

f.eks. i forbindelse med bestemmelserne 0-:71strandbredder og strand-
byggelinier i §§ 23 og 25, var givet udtryk :r.".]fL. nævnte; hensigt Q men
noget sådant er ikke tilfældet" I cleJ:Ul.eforbindoloe bCr1[j3rkes~ at
rigsdagen, netop da behandlinGen og vcdt~gclson af den nugældende
naturfredningslov fandt sted9 har haft sin opmærksomhed rettet på
modsætningen mellem havet og aet indenfor dettc ligeonde landområdr;~
idet den samtidig vedtog fornævnte lov nr. 146 af 7ømaj 1937 (om
inddragelse af dele af søterritoriet under de for ferske vande gæl-
dende retsregler ). Endvidere kan bemærkes ~ at lov nI'~ 94 af 7~april
1936 om reservater for pattedyr og fugle ud·~:;rykk0.1i5boster:illlcryE'~t

den finder anvendelse såvel på landjordon mod :i.n.o.vandesom på sø·~
territoriet.

Hvad særligt angår naturfredningslovens § 28, der af
statsministeriet er blevet fortolket som også omfattende objekter,
der forefindes ~.havets slml lJcrnærkes~ at d,-;~ne1Jc:1tommolse- for=
tolkningens rietighed forudsat - ikke findes at afgive stØtt0 for
antagelsen af, at lovens almindelige bestemmeleer om naturfrcening
også omfatter dele af havot, idet paracruffen aleno hjemlor en spe-
ciel - udenfor de almindelige beste~ne18er faldenue - fredning~
Den angår alene fredning af særlige objekter, frednin~on iværksæt-
tes af statsministeren, og der ydes - cfter hidti.dig praksis ~
ikke nogen erstatning, selv om ge~8t~nden for fredning befinder
sig på landjorden,

Efter det anførte finder diose medlemmer ikke, at fred-
ningsnævnet har haft hje~~el i naturfrednincsloven til som sket
at frede Kysing fjords arcalo Dc sternmer herefter for at ophæve
kendelsen,

To medlenuner finder ikke, at eleovennævnte love nr. 146
af 7.maj 1937 og nr, 94 af 7. apr:Ll 1936 afgiver noget afgørende
holdepunkt for besvarelsen af spørgsmålet, om dele af havet kan
henføres under naturfredningslovens bostomnelsor?
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Mindretallet er enigt med flertallet i, at naturfred-

ningslovens § 28 ikke kan anføres til støtte for den bekræftende
besvarelse af spørgsmålet.

Mindretallet mener ikke, at der er tilstrækkelige holde-
punkter for en afgørelse af det foreliggende s1ørgsrol på grundlag
af antagelser om, hvorvidt det fra rigsdagens side har været til--
sigtet eller ikke tilsigtet at give hjemmel for en fredning af
visse dele af havet,

Under disse omstændigheder kan mindretallet ikke anse
det for udelukket at henføre visse dele af havet under bestemmel-
serne i naturfredningslovens § 1, hvorefter der kan iværksættes
fredning af bl.a. områder, som på grund af deres skønhed, belig-
genhed eller ejendommolighed har væsentlig betydning for almenhe-
den, og af områder hvis bevarelse af naturvidenskabelige eller un··
dervisningsmæssige hensyn er af væsentlig interesse,

Når det i praksis er antaget, at søer kan inddrages under
en fredning, taler dette efter mindretallets opfattelse afgørende
for, at Kysing fjord kan henføres under naturfredningslovens besteln~
melser, Fjordens udløb til Kattegat under broen ved Norsminde er
kun ca, lo m bredt, og i landskabelig henseende kan fjorden ganske
sidestilles med en sø. Mindretallet tillægger det ikke betydning,
at der er fastsat strandbyggelinier for Kysing fjord, hvorved be-
mærkes, at strandfredningskommissionens forudsætning naturligvis
ikke er bindende for overfredningsnævnet.

Mindretallet må herefter holde for, at naturfrednings-
lovens bestemmelser kan finde anvendelse på Kysing fjord.

Kendelse afsiges i overensstemmelse med flertallet,
T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Aarhus amt den 4.januar 1956

afsagte kendelse vedrørende fredning af Kysing fjord ophæves.

Udskriftens rigtighed

~~~ F. GtJage
overfredni.ngsnævnets sekretær ..
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I januar 1954 henledte fiskerorganisationen i Norsminde
fredningsnævnets opmærksomhed på, at statens landvindingsudvalg
arbejdede med planer om at tørlægge en væsentlig del af Kysing
fjord, idet man påtænkte at føre en dæmning tværs over fjorden
fra Kalvøen (pu sydsiden) og tørlægge den vest herfor beliggende
r. ca. 165 ha store - del af f jorden, hvorved landskabet ville
blive væsentlig forandret og i skønhedsTIlæssighenseende antagelig
ødelagt. Nævnet orienterede naturfredningGrådet om sagen, og rettede
derefter henvendelse til det af statsministeriet den 5. marts 1954
i hermold til natMrfredningslovens § 31 nedsatte udvalg til ud-
arbejdelse af forslag til en fredningsplan for Aarhusegnen - frem-
tidig betoGnot "planudvalget". Efter at planudvalget havde under-
rettet statens landvindingsudvalg om, at det i hovedtræk udformede
fors~ag til en fredllingsplan bl. a. omfattende Kysing fjords om-
givelser~ blev der på landvindingsudvalgets foranledning den 4~
februar 195) afholdt en almindelig drøftelse såvel af de frednings~
mæssigo interesser i at bevare fjorden og dens omgivelser som af
de landøkonomiske interesser i at udtørre den. Mødet resulterede i,
at lEmdvindiJ.l~:;sudv~lgetstillede sagen om tørlægningen i bero, ind-
til fr€dnin~snyndighederne havde truffet afgørelse om frednings-
spørGsmålet, og ved skrivelse af 8. februar 1955 til naturfrednings-
nævnet i Aarhus amt anmodede derefter planudvalget om, at der
måtte blive rejst fredningssag, og at det derunder ved kendelse
måtte blive fastslået, at Kysing fjords vandspejl skulle bevares
i dets nuværende udstrækning.

I et møde den 17. februar 1955 besigtigede nævnet f jord-
~,.,.,n8ao± ocr drOl-ftede de af' nlanudvalaet tilve.iebragte oplysninger,
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Afgørelser - Reg. nr.: 02297.01
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REG. NR. ;(:l&J7 )1UDSKRifT
af

forhand Ilngsprotokollen
for

NATUHHil:ONINGSf~Jf.VNET FOR
ARHUS AMIS oYDLlGf: H1ElJNING~I\HEOg

År 1984p den 280 marts, behandlede ~2Bvnet

sag nro 183/1983 angående dispensation fra strand-
fredn.ingslinien og Overfrednings.:-
nævnets kendelse af 2~~ __~~gu_~_~_
1970 vedrørende fredning af area··
ler ved Kysing fjord til tilplant-
ning på en del af matre nre 191

Kysing, Saksild sogn.

..

Mødt \'"ar fredningsnævnets formand~ dommer L. Thorup, det; amts-

valgte medlem, godsejer I. Tesdorpf, samt det kornmunevalgte medlem,

gårdejer Henry Jensen.

For a.mtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Petersen.

For ejerne af matre nr. 19 mødte direktør Snebare Alrøe.

Der fremlagdes slcrivelse af 18. oktober 1985 fra e,jerne samt

skrivelse af ll. januar 1984 fra Århus Amtskommune, udvalget for tek~
nik og miljøp bilagt korte

Direktør Sneborg Alrøe oplyste, at der ønske s foretage-t en bø-

plantning med grantræer på en del af matr. nr. 19, der vr:-:nder ud mod

fjorden. Grantræerne tænl-ces anvendt til juletræer og til kl.lpnin~ af

pyntegrano

Markarealet er en del af en landbrugsejendom på co. 2,8 ha~

som er omfattet af OverfredningsnævnGts kendelse af 21" augusi: 1970
vedro fredni.ng af arealer ved Kysing fjord (Nol"smindG)" Arealet, som

påregnes tilplantet, er endvidere i sin helhed omfattet af naturfrcd-

nj.ngslovens strandbeslcyttelseslinie o

Amtet har anbefalet det ~;,.r.:.søgte'LUlder forudsætning af, at: til~·

plantninben udnyttes erhvervsmæss.igt~ .således at regelmæss.i g udskift·-

Der er i fredningsnæv!1et· enighed om? at clE~r H:ke kan medd0J..1.~~l
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tilladelse til det ansøgteo Fredningsnævnet har herved lagt vægt på~
at en tilplantning med grantræer på afgørende måde v.i.lforringe den
meget smukke udsigt fra landevejen over Kysing fjord, og at denne
udsigt netop ønskedes sikret ved den iværksatte fredning gennem et
forbud mod tilplantning uden fredningsnævnets tilladelse.

L. Thorup.
IICo

lIdskriftens , igtiahGd bekræftes.
Eftf'r n8lur [I8JnIPsJ~!OVt"15 § 58 og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
relser indbringes tOr Overln::unin9'>I\8'lvnet (sdr. Amallegao8 7 1256
København 1<.) af bl. <'l. ansøg~ren, "mlsrådet, Kommunalbestyrelsen og
onerkendlo foreninger og H1S111utioner SdlTlt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovuyggelrnien.

KlagGfnslen Pr 4 uger Ira den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende I<lageuer eltlgede. "

En tilladelse eller dispensation må iklle udny11es lør udløbet
Af klageIristen. Er I<lclgo indgivet, må lilladelsen (jller dispensationen
lkl<e udnyttes, medmindre den opretholdes al Overtrednrn9snævnet.

Tilladelspn bortfald,"r, såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 år
fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednlng$kreds, den 5 APR. 19W'{
L. lhOlup.

~
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UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFflfDNINæNÆVNET FOR

ÅRHUS AMIS SYDLIGE ffiEONlN6llKHED:;

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 172/1987 angående henkastning af affald på matr. nr.

9 bb Kysing by, Saxild, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 21. august
1970.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven Gunner-
sen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Inge og Bent Kjeldsen var mødt.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har indstillet, at det henkastede affald fjernes.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at pålægge Inge og Bent Kjeldsen
snarest muligt og inden den l. maj 1988 at afbrænde det henkastede
grenaffald, fjerne øvrigt affald og derefter tildække det eksisterende
vandhul med jord.

Jørgen Jensen.

Udskrlttens rlgtrghed bekræftes
Etter natUrfredningsloven ka F d .
lor Overfredningsnævnet (ad~ Sr~ts~~g=",e~~e~ afgørelser Indbring"
ansøgeren, amtsrådet, k r en ,~70 Høraholm) af bf.a.
og Instrlulioner. ommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
K'agefristen er 4 uger f d
berettigede. re en dag, algereIsen er meddelt den klage-
En lilIadeise eller dlspensallon ml Ikk
udleb. Er klage Illdgjvet. ml tillad I e udnytt~ fer k/ajietri'ten.
udnylles. medmindre den opretholde: s:," ~"~ dl.pensatr~en Ikke
delsen bortfalder, s6fremt den Ikke d e rednlng.nævnet. Tflla-
meddelelse. er u nyttel inden 5 ir fra den.

I"rectnlngsnævne,for Arhus amls sydlige frednIngskreds cl
• en

Jørgen Jensen

t'f~l'~~ 12 JAH. 1988
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFREDNINSSNÆVNET FOR
WiuS AMTS SYOLlliE ftlEIJNINGb'KHfDS

REG. NR.

Den 5. januar 1989 behandlede
Sag nr. 145/1988

Nævnet
angående ansøgning
beplante et 0,7 ha
nr. 6 a Kysing by,
tet af fredning af
Norsminde Fjord.

om tilladelse til at
stort areal af matr.
Kysing, der er omfat-
arealerne omkring

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven
Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, K. Arentoft, var mØdt. Det oplystes, at der ønskes en randbe-
plantning med løvfældende birk og eg og en kærnebeplantning med sitka-
gran.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller, der
udtrykte betænkelighed ved det a~søgte.
Endvidere mødte Claus Torsting, Odder kommune, og Mourits Troldtoft,
Østjysk Skovdyrkerforening.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har ikke kunnet anbefale'det ansøgte, som vil
være i strid med fredningens formål, da en beplantning vil sløre det
markante kystlandskab.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele afslag på det ansøgte,
idet Nævnet finder, at en beplantning på det pågældende sted vil være
i strid med fredningens formål, som blandt andet er at bevare det mar-
kante kystlandskab. Nævnet lægger ved afgørelsen endvidere vægt på a-
realets kystnære beliggenhed.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Eller natUr1re~ningSloven kan Frednlngan.vnets afgørelser Indbring ..
for Over1redn,"gsnævnet (adr. Slotamarken 15. 2970 Hørsholm) af bl.a.
ans.øgere~. amtsrådet, kommunalb.atyrelsen og anerkendte forlnlnger
og ,"stitulIoner.
Klagetristen er 4 uger fra den dag afgerel .. n er mlddelt den klag ..
berettigede. '
~~, IIl1a,,;olse eller dl~pensatlon må Ikke udnyttes før klagefristen.
~~.OIJ. Er klage Indgivet, mtl tilladelsen eller dispensationen Ikke
lIonytlElS, medmindre den opretholdes sf Overfredningsnævnet Tilla-
delsen bortfalder, Såfremt den ikke er udnyttet inden 5 6r frå dens
rnedde/else.

Fredningsnævnet for Arhua amts sydlige frednl;'kre.dS:/f;d n 1 2 JAN 10!!~
Jørgen Jensen ny!'/} 7.'1/'f111 • '~."'-

________ -------'--_~-----,=_-----.lc..:....>..-
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Modtaget I
In r '. ~ Skov- og Naturstyrelsen

~ 4m.·~39

UDSKRIFT
et

tomandling8Pfotokollen
tor

NATUAffiEDNlNæNÆVNET FOR
ÅRHU8 AM1S ~'YDLIf:ifffiE1lH1I~

•

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
plante et 4-rækket læhegn på ejendommen
matr. nr. 6 a Kysing by, Saksild, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 21. august 1970 og strandbeskyttelses-
linien •

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Frednings-
nævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer
Viggo Thing,d et kommunevalgte medlem, lærer Sven Gunnersen.
Nævnet har tidligere besigtiget arealet under et møde den 5. januar

Den 29. marts 1989 traf
Sag nr. 145/1988

•
1989.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
To medlemmer af Fredningsnævnet (Jørgen Jensen og Sven Gunnersen) ville
i medfør af naturfredningslovens § 34 og § 46 meddele dispensation til
at plante et 8 meter bredt løvtræ-hegn i overensstemmelse med ansøgnin-

,
gen.
Et medlem (Viggo Thing) finder, at hegnet vil stride mod fredningens for-
mål, og stemmer for at meddele afslag på ansøgningen.
I overensstemmelse med Nævnets flertal meddeles der dispensation til at
plante det ansøgte hegn .

• Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes. .
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævneæ afgltrelser Indbnnges
for overfredningsnevnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 Hersholm) af bl.a.
anSllgeren. amtsrtOet, kommunalbeStyrelsen og anerkendte foreninger
og institutioner.
Klagefristen er 4 ugar fra dan dag. afgerel .. n ar meddef1 c1enklag&-
berattlgede. •
En tilladeiie 8Iler dispensation ml Ikke ucnyttes .or kl.agelrtltens
udløb. Er kllge indgIvet. må li':acels;:n eller Olsp6nSI"onen Ikke
ucnytles. medmindre .;Ien o~rr;tt.o ces af Overr~e"nm!l8n.vnet. TlIle-
oelsen bortfalder. stil tomt gen Ikke er udnyttet lOden 5 .r fra denS
mbooeleil;a.

3 O MRS. 1989Fredningsnævnet for Mus amts sydlige frednlngskrecls, d.n

• 1;,=~,"
Miljøministeriet f f ~ r '

r Skov- og 1',aturstyrelsen
~ J.nr. SN /~ 11~,:z -#?CJt? /

Akt. nr.~ '3
-Foto vel mter

J
l
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 3 OKT. 1989 REG. NR. O ~ Q ~ ~ O / O
UDSKRIFT

el
fomendllngspfotokollen

for
NAlURffltDNINGBNJEVNU FOH

.\KHUcAMJ~ l:>YLJLlllfffiJNlI~,

O.n••rks Nlturfr.dnlngsfor.nlng
Skov. og Nlturstyr.ls.n

I sj:l-f> J

IJ7 (/\

Den 12. oktober 1989
Sag nr. 145/1988

behandlede Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til
at plante et 4-rækket læhegn på ejen-
dommen matr. nr. 6 a Kysing by
Saksild, der er omfattet af fredning
af arealer om Norsminde fjord og
strandbeskyttelseslinien.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
lærer Sven Gunnersen, samt sekretæren, retsassessor Otto
Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Hans
Møller.
Ejeren, Knud Arentoft, var mødt.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod en
dispensation til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening kunne ikke anbefale det ansøgte.
To medlemmer af Nævnet (Jørgen Jensen og Gunnersen) finder, at
der i fredningskendelsen er grundlag for at tillade plantning af
det ansøgte hegn, og at særlige grunde taler for at dispensere
fra forbudet i § 46, stk. 1, da hegnet ligger inden for et
eksisterende hegn. Et medlem af nævnet (Thing) finder ikke, at
der er tale om en nødvendig læbeplantning, ligesom dette medlem
heller ikke finder, at betingelserne i naturredningslovens § 46,
stk. 6, er opfyldt.
Efter udfaldet af stemmeafgivningen meddeler Fredningsnævnet
tilladelse til plantning af et 4-rækket løvfældende læhegn med en
placering som den ansøgte, men alene landværts strandbeskyttel-

UdSkrift s.ndt til:
Anuger

ArllusA.t

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN /3/ tllJl - Oo() I
Akt. nr. '1ro

I FOTOKOPI



,

,

REG. NR. o ~~ ~I C>

U d s k r 1 f t

U d s k r 1 f t

af
forhandlingsprotokollen for. . .
~åturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 15. marts 1990 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 18/1990 angående beplantning på ejendommen matr.

nr. 19 b Kysing by. Saksild. der. er om-
fattet af Norsmindefredningen og strand-
beskyttelseslinien.

Mødt var Fredningsnævnets formand. dommer Jørgen Jensen. det
amtsvalgte medlem. lærer Viggo Thing. suppleanten for det
kommunevalgte medlem. John Sørensen og sekretæren. retsassessor
Otto Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, H. Sneberg Alrø, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
Møller.
Endvidere mødte Torben Alrø.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har anbefalet en fjernelse af beplantningen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at pålægge ejeren at fjerne
den forefindende beplantning med eg og sitkagran. Fjernelsen skal
ske senest 1. maj 1990.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.

--



•

,
•

En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 16.
marts 1990.

~~Jørg~J ~~sen.

Udskrift er sendt til: ansøgp.r, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen .
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REG. NR.U d s k r 1 f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet.for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 1Sf'marts 19~0 traf
Sag nr. ,,17/1990

Nævnet afgørelse
angående foretagen opfyldning af to
vandhuller på ejendommen matr. nr. 2 c
Kysing by, Saksild, der er omfattet af
Norsmindefredningen og strandbeskyttel-
seslinien.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, suppleanten for det
kommunevalgte medlem, John SØrensen, og sekretæren, retsassessor
Otto Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, Erik Mortensen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Hans
Møller.-
Endvidere mødte kommuneingeniør Smed, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har anbefalet en retablering af det nordlige
vandhul ••
Der var i Fredningsnævnet enighed om at pålægge fjernelse af
affaldsmaterialer fra det sydlige hul og tildække hullet med ren
jordfyld. Samtidig pålagdes det, at det nordlige vandhul
retableres ved opgravning af de materialer, der er fyldt
hullet. Vandhullet mod syd skal udføres med en hældning på 1:5.
Arbejdet skal være udført senest 1. oktober 1990.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er



• En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
4tklagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller

dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.. . .
Fredningsnævnep' for Arhus 'amts sydlige Fredningskreds, den 16.
marts 1990.

~]Jørg~J je~~

Udskrift er sendt til: ansøgp.r, kommune, amt, Danmarks
~Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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REG. NK. 2. 2 C) 7 .o \
OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarken 15 JF /ic

2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18

Erik Ejegod Mortensen
Kystvejen 260
8300 Odder

Den 19.12.90
J.nr. 2027/69-1/90

• Ved en afgørelse af 15. marts 1990 har Fredningsnævnet for Århus Amts Sydlige
Fredningskreds bestemt, at 2 vandhuller på matr.nr. 2 ~ Kysing By, Saksild,
der er blevet opfyldt med affald, skal retableres ved opgravning af de materi-
aler, der er fyldt i hullet. Efter fjernelsen af affaldet skal det sydlige
hul tildækkes med ren jordfyld, således at hældningen bliver 1:5.

Denne afgørelse, som er truffet i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af
21. august 1970 om fredning af arealer ved Kysing Fjord og strandbeskyttelses-
linien efter naturfredningslovens § 46, har Danmarks Naturfredningsforening på-
klaget tilOverfredningsnævnet, idet foreningen har anført, at fredningsnæv-
nets afgørelse er truffet på et urigtigt grundlag, baseret på urigtige oplys-
ninger om de 2 vandhuller afgivet af ejeren og en nabo.

Hertil har Århus Amt med henvisning til et luftfoto anført, at Danmarks Natur-
fredningsforenings udtalelse refererer til 2 vandhuller, som ikke er omfattet
af den foreliggende sag. Trods flere opfordringer har Danmarks Naturfrednings-
forening ikke imødegået amtets udtalelse.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1990.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

Me?1it~n
V J. Fisker

eksp.sekr.

CUJt SY() \ c::: \\ \ I ~ -000 \
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REG. NR. 2- '2. CJ 7 . O \
U D S ICR I F T

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for irhus Amt.

. ~

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående en ansøgning om etablering
af læhegn på ejendommen matr. nr. 5

a og 6 a Kysing by, Saksild, der
er omfattet af fredningen ved Nors-
minde Fjord.

Den 15. april 1993
Sag nr. 28/1993

...

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen',
suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per Blendstrup, det
kommunevalgte medlem, Hauge Johansen, og sekretæren,
overassi~tent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ejeren, Knud A. Arentoft, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
suppleanten, Hans Møller.
Endvidere mødte ~.a Odder kommune Claus Torsting.
Sagens bilag ::.~herunder ansøgning af 17. februar 1993 fra
ejeren - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Lan~skabskontoret, har ønsket sagen genoptaget.
Danmarks Naturfredningsforening indstillede primært, at
beplantningen bliver fj ernet. Subsidiært er man indstillet
på, at beplantningen bliver, hvor den er, frem for at blive
flyttet op på overkanten af skrænten.
Der var i Fredningsnævnet enighed om påny at forelægge sagen
for Landskabskontoret, idet Nævnet erklærede at ville være
sindet at meddele dispensation fra fredningen vedrørende den
skete beplantning.

9.et
Miljøministeriet

eSkov~ogNaturstyrelsen
J.nr.SN i~ U/l 1-.. 00 .';g
Akt. nr J

A)VYWVhv~
Jø g~n Jensen.

._------------
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U D S ICR I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

,
- ....'

Den 18/6 1993
Sag nr. 28/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opretholdelse af beplantningen på en
skrænt på ejendommen matr. nr. 6a
Kysing by, Saksild, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af
21. august 1970.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, E. Hauge Johansen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 17. februar 1993 - var
til stede.
Århus Amt, Landskabskontoret har efter omstændighederne ikke
udtalt sig imod, at beplantningen opretholdes under
forudsætning af, at ansøgningen om læhegn annulleres.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.Jøt~.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet. .
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, ,medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet. ,. : 17 '( : ;

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er Udnyttet inden' 3 år~

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

MIIJømfnrst"" ..'''''. J. nr. SN /.2..-29 /I//-<.--oos-t
",v ••, fq93 /

Ak1.Ifr.~
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