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A f s k r i f t.

Statsministeriet, (Fredningsregistret)
Københa vn K. - I

REG. NR . .2.3t.~ W.!{ti
D.379. .Matr.nr. l7b m.fl. Aistrup,

Vindblæs sogn.

Udskrift
Anmelder: Fredningsnævnet for Rand

amt, v/dommer Fog,.Maria
af

fredningsprotokollen for fredningsnævnet for Randers amt.
-0-0-0-

F.s. 1-1957.
Afsagt den 5/7 1957. 5tempelfri.

1376
5..aug.1957.

K e n d e l s e •

Ved skrivelse af 7.1.1957 anmodede Danmarks Naturfredningsforening
~fredningSnævnet for Randers amt om at optage en sag om fredning af et bak-

ket lyngareal øst for Aistrup ved Hadsund til behandling.
Arealet karakteris~eres i skrivelsen som meget naturskønt, lidet

kendt~ i alt væsentligt uberørt og selv efter jyske naturforhold meget
~ storslået og egenartet.

af matr.nr.e 171 CITERET FULDT UD I
OFN K. AF 11/11 1958

le areal udgør dele
I Vindblæs sogn.
I

Ir. 17b Aistrup eg
I

[begrænset af, til
Ifokset med lyng,

Det til frE

Den væsent:

• danner en dalsæl
dels meget stej:
iblandet naturl~~ 11;",,1- - - -"

'41' Resten af det ved nævnte skrivelse til fredning foreslåede areal ud-
g~r en lyngklædt bræmme vest, syd og øst for dalen.

Hele K området består af sandjord.
Mod nord dannes grænsen for arealet af en meget sandet hulvej, der

fra det s,døstligste hj',ørneaf Aistrup by - hovedsagelig i retningen fra
v,estmod øst - fører ned mod kærene ved Aistrup bugten~

På et åstedsmøde den 26. april 1957 foreslog en repræsentant for den
til) lokale naturfredningskomite, dels at der frededes en endnu bredere bræmme

rundt om dalsænkningen, dels at det, for så vidt angår en til dels skovbe-
vokset og iøvrigt lyngklædt bakkeknude umiddelbart nord for fornævnte hul-

~\ vej, bestemtes, at bebyggelse ikke må finde sted.



OVER FREDNINGSNÆVNET>



, -41.

REG. NR . .23"~

I'iJ-/~S8

U D S K h l .B' :lI---------------
af

QY~tE~&D~JNQ§~~YN~~§_K~~D~~§~§r~Q~Q~Q~~

År 1958, den ll. november, afsagde overfred~in6snævnet
p~ grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1271/57 vedrørende fredning af et bakket lyngareal
i Aistrup by, Vindblæs sogn.

l den af fredningsnævnet for nanders amt den 5. juli 1957
afsagte kendelse hedder det:

"Ved skri velse af 7. januar 1957 anrr.odedeDanmarks Natur-
fredningsforening fredningsnævnet for handers amt om at optage
en sag om fredning af et bakket lyngareal øst for Aistrup ved
Hadsund til behandling.

Arealet karakteriseres i sklivelsen som meget naturskønt,
lidet kendt, i alt væsentligt uberørt og selv eft8r jysko
natur forhold meget storslået og egenartet.

Det til fredning i almindeliehed således foresl~ede areal
udgør dele af matr. Dr.e 17b, 19b, 50d. 50e, 64b og 48a Aistrup
by, Vindblæs sogn.

Den væsentligste del af arealet h0rer under matr. nr. 17b
Aistrup og danner en dalsænkning, kun ~ben mod nordøst og
iøvrigt begrænset af, til dels meget st~jle, skråninger. Denne
dalsænkning er bevokset med lyng, iblandet naturlige græsser,
m. v.

h~st6n af det ved nævnte skrivelse til fr0dning fores18ede
areal udgør en lyngklædt bræmme vest, syd og ø st for dalen.

Hele omrqdet best~r af sandjord.
Mod nord dannes grænsen for arealet af en m0get sandet

hulvej, der fra det syd0stligste bjørne af Aistrup by - hoved-
sagelig i retningen fra vest mod øst - fører ned mod kærene
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2.
ved Aistrup bugten.

Pa et ~stedsmøde den 26. april 1957 foreslog en repræsen-
tant for den~kale naturfradningskomite, dels at der frededes
en endnu bredere bræmme rundt om dal sænkningen , dels at det,
for S8 vidt ang8r en til dels skovbevokset og iøvrigt lyng-
klædt bakkeknude umiddelbart nord for fornævnte hulvej, bestem-
tes, at bebyggelse ikke ms finde sted.

Denne bakkeknude hører under følgende matr. nr.e i Aistrup
ejerlaug:17c, 50e, 64b, 48a, 51a, 49a, 53, 50a og 50d.

Fredningsnævnet tog det udvidede forslag op til overvejel-
se og lod de under hvert af fornævnte matr.nr.e hørende, til
fuldstændig eller begrænset fredning foresl~ede, arealer op-
måle ved landinspekt0r.

Opmålingen gav f~lgbnde resultQt:
Matr. nr. ejer iflg. tingbogen Areal

17b
19b
50e
64b
48a

fredet for
al t.

~~] 2
4.8090 m

4730 II

2610 II

1150 II

fredet for
bebyggelse

2O m
O "

2470 II

4270 II

Easmus Jensen
"

Jens Christian Jensen
Ejler Andersen
Jens Peter og Jansine
Jensen 70 II

do. og do. O II

1auri ts Andreasen O II

Arnold Anton Weis O "
Max D.M.Strue Nielsen O II

Holger Peder'sen 4160 II

Anæus Grønning __ Q_"
l h ~,Area erne er b eregnet efter kort. "{)lJ ~l.:-c'-"

Fra Falslev-Vindblæs kommune er skaffet oplyst, at jord-
værdien pr. ha ved vurderingen pr. l. september 1956 var

51a
49a
53
50a
50d
17c

6530 II

4690 II

3590 II

3450 II

580 II

4550 II

710 II

100 kr.
Det bemærkes, at der inden for det til fredning foreslåede

areal, nemli~ i bræmmen omkring dalsænkningen, findes tre
gravhøje (Nationalmuseets nr.e efter kortet: 1714-17, 1714-18
og 1714-38).

Under afmærkningen forud fa:::den foran nævnte opm~ling
fand tes ind en for nævn te bræmme forskellige terraingenstande,
som formodes at være mindre gravhøje, hvis konturer er delvist
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3.
udviskede ved tilsanding, hvilke formationers eksistens
Nationalmuseets opmærksomhed er henledt på.

På et afsluttende møde den 5. juli 1957 med lodsejerne
og panthaverne har fredningsnæ~1et besluttet at fremme fred-
ningssagen i overensstemmelse med det foran nævnte udvidede
forslag på grund af områdets skønhed og ejendom~elighed.

Det fredede areal skql herefter omfatte de f0ran angivne
arealer af matr. nr.e 17b, 19b, 50e, 64b, 48a, 51a, 49a, 53,
50a, 50d og 17c Aistl'UP by, Vindblæs sogn, og dets afgrænsning
er som angivet p8 det til nærværende kendelse hørende kort
og som angivet på bilag nr. 13.

Predningen har, for så vidt angår det nord for hulvejen
liggende areal, følgende omfang:

Areulet m8 ikke bebygges, hverken vedvarende eller midler-
tidigt, og ikke forsynes med indretninger til beboelse, borset
fra ~idlertidigt opstillede mindre telte, ligesom der ikke må
opstilles kiosker, skure, el-master, ensilagebeholdere eller
and et til sval'ende.

For 88 vidt angår arealet syd for hulvejen har fredningen
følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges elleT' beboes. Der må ikke anbrin-
ges faste ind~etninger af nogen art, bortset fra almindeli~t
hegn for kreaturer langs grænsen for området - og omkring
oldtidsminderne - og der må ikke henlægges noget som helst.

Området må ikke beplantes; ejeren har ret til at hugge
selvsåninger. Terrænformerne m8 ikke ændres ved gravning eller
på anden måde.

Området skal stedse henligge i sin nuværende naturtilstand.
Den eneste landbrugsmæosige brug, der er tilladt ejeren,

er afElæsning. Herfra er dog oldtidsminderne undtaget; disse
skal derfor frahegn8s i tilfæl~e af græsning ved løsdrift, men
må kun frahegnes, sålænge løsdriften vedvarer.

Det fredede 0mråde må ikke benyttes til væddeløb eller
overhovedet til kørsel med n.otorkøretøjer ved 8lldre end ejeren
personlig eller hans landbrugsrnedhjælpere - og for ejerens
vedkommende kun af hensyn til landbrugsdriften, f. eks. udkør-
sel af vand til kreaturer.

Der tillægges ~lmenheden adgang til den del af det fredede
omr8de, der er beliggende syd for hulvejen, om hvis beliggen-
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hed henvises til det til kendelsen hørende kort. Adgang skal
ske ad hulvejen. Adgangsretten må ikke i nogen m8de hindre
eller genere ejernes brug [lf omrsdet til græsning, ae almen-
heden har ikke ret til at holde m81tid og lignende i det
fredede omr8de. Overtrædelse af denne bestemmelse biver ejeren
ret til bortvisning.

Hul ve jen kan uden andragende til fredningsnævnet udvides
til 15 m bredde.

De på matr. nr.e 50e, 64b, 48a syd for hulvejen værende
nåletræer vil være at fjerne, S8 snart de er hugstmodne, hvor-
efter arealerne ikke p8 ny m8 beplantes.

I henhold til de af grundejerne nedlagte påstande vil der
være at yde erstatning for d8n gennemførte fredning.

For fastsættelsen af erstatningernes størrelse finder
nævnet det af væsentlig betydning, at fredninGen i intet til-
fælde indskrænker den hidtidige brug - bortset fra 2610 m2
af matr. nr.50e og 1150 m2 af matr. nr. 64b - og at der ikke
ses nogen aktuel mulighed af betydning for snlg til bebyggelse,
hvorved beffiæl'kes , at del er levnet mulighed for bygGeri p8.
samtlige lodder uden for det fredede omr8.oe.

La panthavernes sikkerhed ikke ses at forrinees, vil er-
statningerne ikke være at udbetale til panthaverne, men til
ejerne.

:Eftel'nævnets skøn vil erstatningerne være at fastsætte
s8.1edes:• matr.nr. ejer if31ge tingbogen Fredning

for alt.
for bygge- ialt
ri m. v.

17b g8rdejer Rasmusen Jen-
sen, "Dalsminde" ,Aistrup 540 kr.

19b gårdejer Rasmusen Jen-
sen,0.mark pr.Hadsund 60 "

2(O m )) 600 kr.

~
(O m2) )

50e rentier Jens Christian
Jen8en, Aistrup pr.
Hadsund 50 Ir O k~. 50 "

64b arbejdsmand Ejler Ander-
sen, do. 25 Ir frafaldet 25 "

transport 675 kr. 675 tr.



matr. nr. ejer ifølge tingbogen

transport
48a boelsmand Jens Peter

og Jensine Jensen,
Aistrup pr. Hadsund

51a
49a

53

50a

e 50d- 170

d0. 0[, do. de.
arbejdsmand Laurits
Andreasen,do.
boelsmand Arnold Anton
Weis,Aistrup mk.pr.do.

5.
Frednin[;
for alt

675 kr.

for bygge-
ri m. v.

ialt

675 kr.

frafaldet O kr. ) O "
m2)

)
(O O " ) O "

(O 2 frafaldet O "m )

(O m2) O kr. O "
boelsmand Max D.M. Strue
Nielsen, do. do. (O m2) fraf&ldet o "
husmand Holger Pedersen,
do. do. 100 kr. O kr. 100 "
gårdejer Anæus Grønning,
Aistrup pr. Hadsund (O m:} frafuldet O"

ZZ~=~~~===2=~~~===bZ~~~~·
Af erstatningel'ne vil halvdelen være at udrr;de af stats-

kassen og halvdelen af Randers amtsfond.
Fredningsnævnet foranstalter det fredede område afmærket

i terrainet.
Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende

på de for'nævnte ejendomme • Landbrugsnoteringer respektere s.
Notering begæres kun på de foran nævnte matr. nr.e .

Tinglysningen sker med prioritet forud for pantegæld.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for handers amt på

det offentliges vegne."
Kondelsen er i henhold til naturfrednineslovens § 19,

stk. 3, forelagt r"'verfredningsnævnet, hvorhos den el' indanket
af husmand Holger Pedersen.

Overfredningsnævnet har den ll. juli 1958 besigtiget
arealet ob forhandlet med den ankende.

Man vedtog at ændre kendelsen derhan, at ejeren ikke
behøver at fj8rne det hegn, som if0lge kendelsen skal anbrin-
ges om oldtidsminderne i tilfælde af l0s0rift, hver gang løs-
driften C'phører.

Der opnåedes enighed med Holgel' Pedersen om en erstat-
ning pi1 400 kr.

•

""l.



h.-- Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendel-
sen anførte, vil denne være at stadfæste med den af det foran-
stående følgende ændring, hvorhos erstatningsbeløbene vil
værE; at faLt-ente med 41/2% p.a. fra den 5. juli 1957, til be-
taling sker. Et kort nr. Ra. 110 visende grænserne for de
fredede arealer er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s
Den af fredningsnævnet for Randers amt den 5. juli 1957

afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer af Ajstrup
by, Vindblæs sogn, stadfæstes med den af det foranst8ende
følgende ænJring.

I erstatning betales følgende beløb:
g8rdejer Rasmus Jensen "Dalsminde" Ajstrup pr. Hadsund 600 kr.
rentier Jens Chr. Jensen, Ajstrup pr. Hadsund 50 "
arbejdsm9.nd Ejler Andersen," " .•.......•.. 25 "
husmand Holeer Pedersen, " " ...........• 400 "

1075 kr.
al t med rem ter 41/2% p. a. fra den 5. juli 1957, til betaling
sker.

Erstatningen med renter udredes med halvdelen af stats-
ka9sen og halvdelen af hancere amtsfond.

.. .

,
Udskriftens rigtighed
b ekræft eS.
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