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År- 11)58, den 15. januar, afsagde over-fredningsnævnet p(.~

grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l Cl e

i saeen nr. 1267/57 vedrørende fredning af arealer af matr. nr.
ll!: af Voerbjerg by, Underup sogn.

I den af fredningsnævnet for Skanderbor g amt den 3. aU{jUf3t
1957 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skriveloe af 13. oktober 19~6 har Nationalmuseet ind-
bragt spørgsm41et om fredning af en del af matT. nr. lo Vocrbjerc
by, Underup sogn, for fr'edningsnævnet. Det pBgmldGnde areal

2besti~r af 2 stykker, nemlig et nor-dlig stykke p8 ca. 3400 m og
et sydlig stykke p~ ca. 4850 m2•

Nati.onalmuseet har henstillet, at dot nOl'dligo ::"'leal, Dom
indeholder' 2 gravhø,ie, fredes s~ledes, at dot fremdeles skal
henlig~~e i naturtilstand, O{~ at beplan tningen P~3 areal et nonj
for højene pr-inci'Palt fjern.:;s, subsidiært beska::cc;s ~~~Jled8c),at
bepl~l'1tning(jn ikke bliv~r h~)jero end 2-3 meter. Endvidere at dere p8 en bræmmf;af 10 meters bredde langs den f'ydlige gramst: af

_ m (;u.l~~t ikke !Il8. fOT(;tagos beplantning, bebygg~;lse eller gravning
af onhver art S~1S0Ili ofter sten, grur3, ral ellel sand 8tC. Prae dt)n nord for arealet værenoe kommunevej 0(':>; hen til 8.l'oalet ønokef'l
udlagt en 2 m brod sti med fri færdsel for offcmt li t.::h r.:; (j ")TI fJ~Jvul
ad ptien som p~ Gulvu arealet.

Det s~".dl.ie:;e,::l_r(J~tl,com indf)llo1der 7 hø j e, 11<:irmuseet fOl'l;nl:j et
fredet således, at foruden høj0ne, der er fl-edcde vod 8æl~ig
del:J.ar'ation, tinglyst den 21. [;plil 1899, og som skal henlit~t'-;e L
nnturtilptand, Dkal de mellemliggende arealor, der ikke er o~r~t-
tet f.d noeen fredning, henligee som græsal'ef-Jlsl·, s:3ledes ilt der-
ikke mB.foretagGll be'Plan tning, be bygeeise , gravning elI ()l- 1'OJ'8-

tac eG landbrucsmæssig dyrkning i areal et; dog skal det vær C] tilladt
I-



f"e 2.

•

at b(·myttte arealet til græsning af tøjrede kreaturer og at
foretage oms8ning af arealet med græs, n3r det er D0(lvendigt.
Endvidere ønskes der p~lagt arealet fredningsb~stemmelser om,
at der ikke m8 foretages indhegning af selve højene, men k~n
langs gr'ænsen af det fredede areal, og at den' ikke i en bræmme..:
P8 10 meter langs grænserne af det fredede areal (f.s.v. denne
trærnme ligger p4 matr. nr. la Voerbjerg by, ,Underup sogn) m~
bygges, beplantes eller foretaees gravninger.

Nævnet har den 16. november 1956 besigtiget arealer'ne, OD
der var enir::hed om und er de foreliggend e omf3tændighed er, 11vor
det drejer sie; om et større antal smukke f~ravhøj8 beliggen(lc
samlet p1 et højt lig~ende 8real, at fremme fredningen s~vel nf
historiske pom af sk0nhedsmæpsige grunde.

Ejer'en af nrealerne, g8l"dAjer Inc;mr.ann Dall'erg Sørenf{On,
Voel-bjerg, hal' under for'hancllingerne udtalt, at han intet hc.lr
at indvende mod den foresl~ede fradninf, n~r det sker mod fuld
erstatning. Han oPGør sit erstatningskrav s8ledes:
l) for udlægning af s ti. • • • • • . • • • • • • • • • • . • •. kr. 500, 00

2) for tab af L.l,ndbruC;fJjord i LiTIledning af
fr'sdning af arealerne omkring de 7 høje

~J,.

pA 1et sydlige areal ..............•.••.•. "2000,00
3) for fredning af d et nOI'dlige areal og

bræmmen syd fol' dette, herunder erstat-
ning fol' tab uf ston, som findes i dett8
oru'il.................................... "2000,00

ialt kr.4500,oo

Pan thn verna og andre in teresseI'ede i e.4cmdommenhrir væl'et
indkald t, men har bortset .t'1Tl. 2' priori tetshaveren, Jordfon(1cm,
ikke givet møde. J0rdfondens repræsentant tog ~rbehold med h8~-
syn til fondens nndel i eventuel orstatnin~.

Skandorborf: amt hnr nedLlgt })8stund om, at eventuel orstat-
ningsLe10b i medfør af naturfredningslovens § 17, stk. 2, udre-
des med 2/3 ai' ~jtats'".k[U3Renog 1/3 af amtet.

0agen har herefter været behandlet i møder dem 15. 3.pl'il 1957
og den 3. aUf,U8t 1957.

Der er enighed om, flt fredninc;en vtl va;re a t fl'emme OVG1'f:mS-
stemmende med det fremsatte forslae, do~ at beplantningon på
det nOl'dli[e areal ikke f'j arnes, men holdes nede, således at
den ikke overstiger en hø j de af 3 meter over tEn'rain, og a t der
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p8.1ægges ej endommen servi tu t om f01gende r:3dighedsindskr,~nknin;.:;GI'
so~ nedenfor bestemt.

Der er endvidere enighed om, at den foresl~ede fredning med-
fører en ~~dan ind8kIæ~kning i ejerens rAden over og udnyttelse
af den p8gældende ejendom, at fredningen kun kan ske mod eI'stat-
nine:. ErstatninGens størrel~)e findes under h. t. ejendommene værdi
(ejendomsskyldværdi 37.000 kr., [;r·undværd.i 17.000 kr.) og ind-
skr'ænkningernes urt Rkønsmæssigt at kunne fastsættes til 2200 kr.

Da fredningsbestemmelserne ikke sk~nne8 at forringe eJendom-
I:1(:lnsværdi i en s8d11n grad, at pantesikkerheden pri nOC(:ln IDåd0

Lringes i fare, vil hele erstatningen være at udbetale til .::jGl'dn.
Under hensyn til ersta tninGsbelø bet s s tø rrel se og den ()mstl-Ln-

rUched, at fredninE."';(::Dhar [lctydning for hele l~..tndet, finder nævnet,
at 2/3 uf erstatningen bør udredes af etatskassen og 1/3 af Skan-
derborg umtsfond."

Konklusionen er s81ydende:
"Der p81ægges ejendorr:!ncm matr. nr. la Voer·bjerl.:' by, Unllorup

sOGn, følgende fredningsbestemmelser:
De P8 vedhæftede kOl·t ind te€,nede 2 &real el' af matr. nr. la

Voerbjerg by, Under'up sogn, fredes.
Det nordl i.ge rU'G:11pil ca. 3400 m2, hvorpÅ del' li,l.;gGJ' 2 !~l·o.V-

høje, skal stedse henligge i naturtilst&nd. Den p~ arnaJet nord
for' h0 j en t;:) værende beplan tninG ffi;) :Lkke bli ve hø j el'e onel 3 r...eter
over ter! ain. P~3 u,real et og på en bræmme p8 10 meters bred d e
lbnes den sydlige gr&nse af aTe&let må der ikke foretages bebyg-
golDe, bepl&ntning, npstillinc af master', skure, redsk~ber ellor
lieYl0nde skønhedsfol'f:-Jtyr'rende bens tande, lige: som d er ikko mr3
foretagos grnvni n~ af nogen art S8som efter s t f::n , ral) ;'~rus, fJand
eller lign end e.

F'rEl. den nord for urealet vmrende kommunevej at; hen til G.l'(:)ulet
udlæeges en 2 meter bred ~ti, således snm denne eT inategnet p~
kortet. Ad denne sti 0g p8 det nvennævnte nr'l'dlige an:<tl en der
fri adg:.me til g:')ende færdsel for ()ff8ntl·1~;heden.

Det sydlige areal p:~ ca. 4850 m2, hvorpå der liC;,(:,er '7 høju,
uknl mellem højene henligge som græsar0al. D~r m~ s~ledG8 p~ U~8a-
let ikke foretages bebyc:celse, beplantnint: eller 2nbri.nt:;EJlso ,d

master, skur e eller' lignende skønhedsforstYl'nmd(-') genstando. Der
1t:3. ikke foretae;es c,:('avninE af nac;en :u't s:3sam efter sten, ral,
grus, sand eller lignende og ej hellor dyrkning; dog i3kal det være

wv1l\i,
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tilladt at f0retage orns8ning med græs, n~r dette er nødvendigt.

KreA.turer m4 kun græsse p,g de mellem h0jene væren'1e arealer,
ob kreaturer-ne skal være tø jrede, der m:'j ikke for etagos in(1hegninr:;
af hø j ene, ('Ig al eventuel indhegning i 'i? vr-j gt syal unbr'ing0o Lm{';~~
det fredede areal. I en bræmme nf 10 meteT, f.s.v. den ligger p6
matr. nr. la Voerb,-jeq~, rundt om dette QreEJ.l,m~}c1er ikke bY6:(~(~r;,
beplantos, anbringes master, skure eller lignende skønhed8for-
styrrende genstande, li~esom der ikke m~ foretages gravnin~ uf
nogen art.

Der tillæeg~s ejer~n, g~rdejer Ingemann Dalber~ Sørensen,
Voerbjerg, 2200 kr. i erstatning, ~f hvilket beløb statskasnen
vil huve a.t udI'ede 2/3 og SkanderboJ'g iJmtsfond 1/3.

Kendelsen kan tinglyses som hæftelse p:§ mu.tr. nr. la Voerbjeri;
by, Undorup sogn.

P8 t[.~leberet tigode er fredninr,:snævnet fe]' Skanderbore amt og
Nationalmuse~t hver' for ('lig."

S~gen er i henhold til nuturfrednin(slnvens § 19, stk. 3,
forel&gt over fredningsnævnet , som den 25. september 1<)57 hur bc;-
siCtiget arealet og forhandlet ml:;d ejeren C'g andre i stlEeu inter-
esserede.

Det fastsloges , at kend.elz(ms beste!IJrnelf~e om adeanfi til g;~encle
færdeel pI'Adet nordlige arenl ikke cmfa tter dGn 10 meter's bn.D film o ,
og at tAGtemrnel sen ("lmindhegning ikke vil være til hInd er 1'01', rit
hegn anbl'in{;es p8. dc:n 10 meters bræmme ved de to :u·ptilur. Det
fastsloges endvid ero, a t b(~stemmelsen om, at kreaturer kun m~l
græsse p8 de mellem 110jene værenoe arealer, o.lene udelukker ,:~r:t;S-

nint-~ P:J højeno.
Du oV8r-fl'edningonævnet kan til træde det i klmdelsen anførte,

vil Genne være nt (~tadfæ8te. Et kort nr. Sko 105 visEmde gX'ænserno
for' de fr ed ed e a1'8,:lel' ~-;amt s ti en ti l det nordl j.ge :1real er vc;d-
hæftet nærværende kondelse.

T h i b e 8 t e ro ID e 8

Den «.d fl'edninbsnævn8t for Sk:....nderborg Ilmt den 3. ClU(tUDt1957
afHCl.f~te kE:ndel'""e veclJ'ørend e fn.:dning af areal er 8,1' matr. nr. In at'....
Voorbjerg by, Underup sogn, f~tadfæste:-:.

I er~tatning udbetales der f~rdejer Infemulln Dalbore Sør0nnGn,



Voerbjerg, 2200 kr. med renter 4'/2% p.a. fru den 3. aue;ust 1957
at regne, til betaling Bker •

• ]l. Grn,ge
0verfredningsnævnets sekretær
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Gr~nse for de fredede arealor
I

.13- Gr:':mse 1'n1' det nordli/;8 og
sydlige areal henholdsvis
3400 m2 og 4850 m2 stort.Sueuatwn vlSi 71i..edjJwl.l!.z.'7'f.}, :t'

LIllIe" ,"r 3kdsem.L1?55L9{ anDu'C/( <./

I, I j I _ ~ L .__ __ _ _ __. l
I

lOG 50 o ((IQ 200 nz.-

•

-Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 1~~/12-57
By: Voerbjergt
Sogn: Underun •
Plan nr. Sk .1013.
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År 1957 den 3. aQgust afsagde Fredningsnævnet for
Skanderborg amt sålydende ~r~~. /.z/~ ·ff. N~

K E N D E L S E.

Ved skrivelse af 13. oktober 1956 har NationalmQseet indbragt spørgsmå-
let om fredning af en del af matr. nr. 1a Voerbjerg by, UnderQP sogn, for
fredningsnævnet. Det pågældende areal består af 2 st~er, nemlig et nord-

3'fOD 2 Q 2lig stykke på ca. ~ m og et sydlig stykke på ca. ~ m •
NationalmQseet har henstillet, at dot nordlige areal, som indeholder 2

gravhøje, fredes således, at det fremdeles skal henligge i natQrtilstand, og
at beplantningen på arealet nord for højene principalt fjernes, subsidiært
beskæres således, at beplantningen ikke bliver højere end 2-3 meter.
Endvidere at der på en bræmme af 10 meters bredde langs den sydlige grænse
af arealet ikke må foretages beplantning, bebyggelse eller gravning af enhver
art såsom efter sten, grus, ral eller sand etc. Fra den nord for arealet
værende kommunevej og hen til arealet ønskes udlagt en 2 m. bred sti med fri
færdsel for offentligheden såvel ad stien som på selve arealet.

Det sydlige areal, som indeholder 7 høje, har museet foreslået fredet
således, at foruden højene, der er fredede ved særlig deklaration, tinglyst
den 21. april 1899, og som skal henligge i natur:bilstand, skal de mellemlig ..
gende arealer, der ikke er omfattet af nogen fredning, henligge som græs-
arealer, således at der ikke må foretages beplantning, bebyggelse, gravning
eller foretages landbrugsrnæssig dyrkning i aroalut; dog skal det være tilladt
at benytte arealet til græsning af tøjredo kreaturer og at foretage omsåning
af arealet med græs, når det er nødvendigt. Endvidere ønskes der pålagt are-
alet fredningsbestemmelser om, at der ikke må foretages indhegning af selve
højene, men kun langs grænsen af det fredede areal, og at der ikke i on bræm-
me på 10 meter langs grænserne af det fredede areal (f.s.v. denne brænoe ligger
på matr. nr. 1a Voerbjerg by, Underup sogn) må bygges, beplantes eller fore-
tages gravninger.

Nævnet har den 16. november 1956 besigtiget arealerne, og dor var enig~
hed om under de foreliggende omstændigheder, hvor det drejer sig om et større
antal smukke gravhøje beliggende samlet på et højt liggende areal, at fremme
fredningen såvel af historiske som af skønheds~æssige grunde.

Ejeren af arealerne, gårdejer Ingemann Dalborg Sørensen, Voerbjerg,
har under forhandlingerne udtalt, at han intet har at indvende mod den fore-
slåede fredning, når det sker mod fuld erstatning. Han opgør sit erstat-
ningskrav således:

CITERET FULDT UD I OFN K. AF 15/1 1958
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