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REG~NR.1 ~llo· 00

Naturklagenævnets afgørelse
af 29. november 1996

om fredning af offermosen i Illerup Ådal
i Skanderborg kommune og Hørning kommune, Århus amt

(sag nr. 111/700-0006).

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 21. april 1994 truffet af-
gørelse om fredning af offermosen i Illerup Ådal, herunder at de
fredede arealer skal afstås til staten V/Miljø- og Energiministeri-
et. Afgørelsen blev udsendt den 11. november 1994. Fredningssagen er
rejst af staten v/Miljø- og Energiministeriet samt af Århus Amtsråd.

•
Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til ef ter-
prøvelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsen er
tillige påklaget rettidigt af 3 lodsejere, ligesom to lodsejere,
heraf den ene uden for fredningsområdet, efter klagefristens udløb
er fremkommet med bemærkninger til fredningen.

Fredningsqmrådet.
Fredningen omfatter ca. 28 ha tilhørende 6 lodsejere, herunder
Skanderborg Kommune. Fredningsområdet ligger i Illerup Ådal på begge
sider af Illerup Å i henholdsvis Hørning og Skanderborg kommuner.
Ca. 1 ha af området er omfattet af en ældre fredning.

Fredningsområdet ligger i landzone, og er i regionplanen for Århus
Amt udpeget som naturområde. En stor del af området er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
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- Afgørelse af 29.11.1996 (NKN) ophæver fredningsdeklaration af
Ol 04 1957 som ændret ved deklaration af 10.04.1962. se regn.nr.
0.7876.00
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(ajour pr. IIILt 19~2.)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

-Gældende matrikulært kortbilag: /"j

Se også REG. NR.:
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Fredningsdeklaration.

Underskrevne fabrikant Aaee Vinde
Edelsborg pr. Skanderbor8
indgår herved på, at nedennævnte areal af den mig til-

ahørende ejendom, matr, nr. 2 af Edelsborg by, Skande-
rup sogn, fredes som nedenfor nærmere anført.

Arealet beskrives således:
en rektangel af 60 meters bredde strækkende sig 50
meter mod øst og 50 meter mod vest fra de af National-
museet ved Aarhus forhistoriske Musæum foretagne ud-
gravninger (offerfundet i Illerup aadal) •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygees eller beplantes. Der må ikke
anbringes transformatorstationer, telefon- eller
telegrafmaster, skure, udsalesboder, vogne til beboelse
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Je~ forbeholder mig dog ret til: at foretage
almindelig og forsvarlig landbrugsmæssig udnyttelse og
dyrkni~g af arealet, herunder pløjning og gravning ind-
til 0,5 meter under terrain.

Der må ikke foretages gravning i arealet udover,
hvad der er nødvendigt til vedligeholdelse og reparation
af eksisterende drænledninger.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses på min ejenå

b a a adom, matr. nr. l ,2 Edelsborg l , 3 Hestehaven by,
Skanderup sogn, ioet tilføjes, at den gælder i 5 år fra



udstedelsen.
Når fristen er udløbet er fredningsnævnet for

Skanderborg a~t p1ietig til at foranledige den aflyst uden
udgift for mig.

Ib, 2a Edelsborg, la Hestehaven udgør en landbrugs-
ejendom.

Tinelysnineen skAr uoen u~gift for mig.
Eåtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skander-

borg amt og Nationalmuseet.
Edelsborg den 30. marts 1957

Aage Vinoe
~oranstående fredningsdeklaration godkendes.
Ved tinglysningen henvises til vedlagte kopi af

matrikuels-kort, ~~ hvilket kort det fredede areal er ind-
tegnet.

Med hensyn til servitutter og hæftelser henvises
•c'

til ejendommens blad i tinebogen,
Fredningsnævnet for Skanderborg amt,

Horsens den l. april 1957.
H. Hilden

...'

Indført i dagbogen for retten i Skenderborg den 2. apr. 1957
L t Tingbog: Bd. Skrup. I bl. Lb Edelsborg

ys Akt: Skab C. nr. 620.
h a a ar.Iatr.nr. l , 2 Edelsborg , l , 3 Hestehaven , Skand erup

sogn udgør en landbrugsejendom.
Edreen

e
e
e

Nærværende deklaration bedes påny tinglyst på matr.
nr. 2a Edelsborg by, Skanderup sogn, således at fredningen
gøres permanent jfr. naturfredningslovens § 2.

Om fredningens karakter og det fredede område hen-
vises til foranstående deklaration.

Frednings~ævnet for Skanderborg amt
Hammel den lo. april 1962

R;yhave
Ind-



i,

"

.,

•

,l

C"l , ..:I .- __ ,_ _ __ _.:1 .., ,

VI\.cl.llUc::rUULI:', U~I1 ..Lol.

LYST Tingbog: Bd. I lb
• Akt: Skab ~.620

Anm.: Ejd. er servitut- og pantebehæftet.
Nationalmuseets begæring af 2/2 1962 om per~anent fredning,
forevist.

A. F. Holm
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