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År 1960, den 5~ april, afsagde overfredningsnmvnct p~ BTund-
lag af mundtlig og skriftlig votering f0lgende

kendelse
i sagen nr. 1312/19~8 ~8drørende frednine af Agri sø og dens nærme-
ste omgivelser.

I den af fredningsnævnet for Randers clmt den 13. oktober 1958
afsaete kendelse bedder det:

"I Agri by p8 Ni.Jlsfindes en sø, Gom :P8St8S at være D8.Ylmarks
højstbeliggende sø.

Den 4. november 1949 v8dtog nogle lodsejere i Agri P8 et møde,
med 12 stemmer mod 4, 8t lade et udvalg p8 5 -perooner arbejde på
fremme af en sag om søens og omgivelsern~s fredning, navnlig ved
standsning af byggeri ved søen, rensning af denne, standsnin~ eller
rensning af udledninB, forbud mod henkaotnin~ af affald og bCRræn-
set tilplantning af gadejorden omkring søen.

Samme dag udarbejdedes et andragende til fr0dniaBsnævnct, hvil-
ket andragende naturfrsdningskolliiteen for Djurslnnd den 5. november
1949 anbefalede, idet komiteen tillige fremhævede G0enS betydning
som branddam og kreaturvandingsstod, hvorhos hunsynet til smukke
omgivelser ved Agri kirke blev nævnt.

Sagen blev tilsendt frodn:1.ilgsnævnetfra D[mm:~Ll'ksnuturfrednings-
foreninG med anbef&lende skrivels8 af 26. november 1949.

Det fremg8.r af fredningsnCBvnets arkiv, at det }lar været p8tænkt
at holde et møde, som imidlertid ikke Res at hav~ været afholdt.-
Sagen oynes henl~Lgt, formE~l1tlig pÅ. grund af bekoGteligh8den eller
p:~ grund af modstand fra tilstødende lodsejen:c mod ændring af afløbs-
forholdene for spildevand til. søen.

Et nyt forsøg på at fremme en s~g om fredning af S0en og dens
nærmeste omgivelser var en henvendelse af 14. 8eptemhcr og 4. oktober
1957 fra politimester~n i Gren8, der udbad sig fredningsnævnets er-
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klæring i anledning af en sag om tiltagendo forureninc af Døen -
en forurening i strid med reglerne i sundhedsvedtæGten for Agri-
Egens kommun8 og skadelig for sø8ns anvtmdelso Gom brannc1am.- Af
sugen fremgår endvidere, at en d81 ~f forureningen nkyldes en
antagelig i otrid med v~nd10bslovea etableret afledning af spil-
devand til nøen.

~olitime8terens henvendelse foran18digede, at fredningsnævnet
indkaldte til et møde, del' afholdtes i Agri uen 11. november 1957.
I mødet c1\:1tog - foruden nævnet - pol i. timest (~ren, sognepræsten,
læreren, natuJ'fredn i.ngskolT'i teen for Djur slEwd, Turi stfo ren inGen
for Danmark, Agri-Ecens sognsl'åd, Agri Privntt.~ V,'Jndværk, repræ-e sentciTI ter for sundhedskomrni ssionen, lod sej erne ved S,?Jen (und ta-e gen een), hvorhos nogle formentlige brUGere 3,f gad<;;jord var ti1-
var sI ede.

Under dette m.Jc18blev der - udover- det f01Fm anfølt8 - givet
udtryk for bl. a., at forureningen af Agri 80 muli~vis rummede
on fure for drikkevandsforsyningen, idet vandværket er placeret
umiddelbart ved søen, som hverk8n har tilløb eller afløb ved
v~:ln(nøb, flt forskellige - h8runJ.er komnunen - har hyu[t søen
som losseplads, "et rørbevoksningen fremmor en tilgroning, og a t
nfskæring af rø .ren e c3t.;rfor fOrm entli g vtll,; ha ve S~Jvc;l en økono-
misk v:'!;Y'cji fJOmen bevarcmc1e virkning på 810ens tilst8nd, at en
l'uI:,stlirig Fif søen ville være i(inskelig, men muligviE.~ blive øko-
nomisk uoverkommelig, samt at ~e eneste midler, del praktisk
kunne c.lnvcndcs her p i:l , vill-.:; V~})l'e indtæet~I' 01' rølskæn::t og det
1-,10b, som kommunen er pligtig 8.t unvc.md8 for at ho108 f)\ilen i or-
den ~30mhrrlnddam eller e ventu.ol t i henhold til sunc'hec1sv8dtæg-
t6n.

De mødte var alle enige i det ønskulig0 i søens bevaring ogel i nødvtmdigheden åf a t overholde sundhedsvedtæGten oe.; reglerne
om Røens v€dligeholdeloe som branddam, og dot vodtoges - hvilket
den eneste fraværende lodsejer ved søen senere erklærede sig
enig i - at der inden l. oktober 1958 i forU0dent omfang skulle
være indrettet si vebrønde og møddint~s8teder med mur, fast huad.
og ~n18b til Qjleb0holoor, S8 udledninger til G08n fr~mti.dig
undgås.

Sognerådet påtog sj g hvert 8r at gennemføre opskæringl:.m 8.f
rør i søen.

Endelig vedtoges, at fredningsnævnet skulle unrersøgo mulig-
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hederne for st bc;kos te en engangsoprensning af A;) E::D.

Bn s8dan undersøgulse har viE't, at (:,n virkelig rensning af

søen med fjernelse af mudderet, vil v:rre overdTJ8ntlis kostbar oet
i al fald for tiden i.kke gennemførlig.

UndE::I' et den 13. oktober 1958 afholdt m0~~ i. AgIi, til hvil-
ket møde foruden amtsr)jdet, poli timesteren, præsteembedet, lærer-
embedet , na turfredningskomi teen for Djursl;.Dd, 'ruristforeningen
for Danma:r..k, Agri-Egens sogneråd, Agl'i Private Vandværk og repræ-
~)antanter for sundhedskommissionen, samtlige lOlloujerEJ i Agri
ejerlav, panthiOJ,vere og servitutberettigede er indkaldt ved be-
kendtgørelo() i Statst:Lchmc1e og Århus Amtstidende, hvorhos de

ved soen boende y<Jerligel'e 8r tilvarslet ved anbefa,lede brave, op-
tog fredningsnævnet derfor h,.;le 8:.Lc,en til afgørelse af, i hvilket

omfang den fremsatte begæring om fredning i øvrigt vil være at
tage til følge.

Herom bemærko s:
I betragtning af den lokf.-:l.le bestræbelp,e for en frc:dning, der

er aIlbefu.let uf ::::å vel Dnnmo.rks naturfredningsforening som Turist-

foreningen for Danma~k, og i betragt~ing af de af politinesteren
anførte grunde - om det ønskelige i, at søen Ogf.:'J,o)fI'~mtidig kan

botyrle glæde og gavn i de forskellige retninger som l'ddtil - finder
nævnet, at sagen bør fr:mlTIlr-:s uanset dens efter nævnets opfattelse

i rat væsentli.G {~r~;"dlokul(-; betydning, da ~1~.Jf.:mshlJliggenhed oG
ej ondommelie:hed samt iClyllen omkring den dog hur nOGen interesse

for almenheden .
Fredningen fremmes herufter i følgende ollifanc:
Agri sø skal bevnres og m8 ikke udtllrres eller opfy11es.
Agri-Egens kommuYl<:'bekoster hvert år rørene dfskt'\ret og fjer-

net, samt sådan oprensning foretacet, com ef tal' politimest?rens
skon er nødvendig, for Rt søen kan tjene Horn branddam.

Komæunen bekoster 8ndvidere ukrudt o.l. s18et to gange &rlig
pa gadejorden omkrinc soen.

End videre beko st er Agri- EgC' n p, kommune i. overenGstemmel se med
sundhedsvedtægten, den oprensning, som efter 8unOheismyndigheder-
ncs skøn er fornøden, såfremt udgiften ikke kan p~lignes nosen

pl'i va t.
Der må ikke til søen eller p:3,dejol'den omkrine; denne eller

iøvrigt inden for en G.fstand af la motel' fra vc>cndk3.nten (skæringR-
linien mellem vandfladens plan og terrninet) henkastes affald af



nogen art eller udledes nogen form for spildevand, ligesom der

på samme omr8.de ikke må haves oplag af stoffer, der kan udvaskes

eller opløses og med regnvand fures ud i s~en.
For hver beboelse skal derfor til enhver tid være indrettet

sivebnmdG. Møddinger slml VJ're med mUT, f~jst bund og afløb til
ajlebeh'Jldc:r. Udføl'slf3S, pl:.tC81'ing og drift af 'hlrldklosetter,

septic7tanks, si vebrol1d e, modeUnger og 8,ffaldsb~holdere' skal til

enhver tid kunne godkeneles !lf sundhed smyndi[';htJo erne.
Gadejorden 01I11~ring80 en ~,kal være gl'æsklæc1t i SarnILi:-'omfang

Gom hid til.

ee
I S0en og på gadejorden omkring G0nne m~ it~e opf0l'uS bygnin-

ger eller fastei:ldretninger af nO&,811art; ttlGvarende gælder,
for så vi dt Lillt:;år matr. nr. 3h, 3b og Sa (loclL:erne ø st for sø en) ,

en brærrin~8~l f 5 meter dybde l::-lngs gade j ord en. Den nordligst e
halvdel af matr. nr. 22b må ikke bebygges eller i~vrigt forsynes

med fDste indretninu;er. På matr. "11'. '59 og 60 tilso.mmen I!18.kun
findes een bebo(;lse og to udhusu.- Den gamle ~ime,jje m~ bibehol-

des, såfremt den repareres behørigt ind en fem ~}r fra kcmdelsens
afsigelse; i lYl00sat fald vil smedjen V[DI'8 ut n'3'Jrive P~l (::jerc·ms

bekostning.
Gadejorden omkring 8;oen m8. ikke beplaTItes.
Under faste indretnint'.:;er, der ikJce IT28 opstilles, henhører

kio sker, skure, cl-mas ter, ensilH.[;e behol ri ere Q Iler and et t il-

svarende.
Møddingssteder 08 lignende m~ ikke opf0rcs p~ gadejorden.

Del' tilli.;cgi::es almenheden l'et til i'æl'ds8l til fods p8. gCLde-

j orden fra sø ens nordbred Ltng~'3 0 stbren j en og r<veJbredJ en til

sydgrænsen af mutr. nr. ~9.
Dc~r m8. ikke opstilles het:;n af nogen ~l.rt "]Jf:< :len ikke matriku-

lerede gadejord - heller ikke efter sket udstykning.
levrigt indskrænkes hiatidig brug af gMdejorden og S0en

ikke. Hidtidige haver m;3 Sr3.l()r3es bibehol'les, men skal vGdlige-

holdes beh0rigt.
1'8 gadejorden udfor rr~atl'. nr. 7b yil de lhJje træer være ,<.1t

fælde, nedkappe til buskhøjde eller afgren~ for neden af hen-
syn til udsigten- inden et ar fr2 kGndelc~n8 afcigelse.

Da de beskrevne indsY.:rlLnkninger stemmGr merj lokale 0nsker
og ialt væsentligt forud var :hj0mlet ved reglerne i sundhcds-
v(::dtægten af!; vand!.) bslovgi vninben, find 88 der intet g.cundl8.g

,
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for at tilkende erstatninger.

Nærværend e fredningskE,;J::.deloe vil - foruden p~ c;adcjorden og
søen - være Cl t tinglyse PI) f01gende matr. nr. e n.i' Agri by og

sogn: 3h, 3b, 8a, 19b, 23, 24, 25, 22b, 39~ 6c, 6b1 9h1 12b, 7b,
7c, la - tilhørende Agnes Thuesen, Ln\j Kirstine Fr:mus011, Ejvind

Per. ersen, An(j 01'8 Peter Se l'engen Svennin:;sen, Alfl'od J ens ~n,
Ham) Greve Andersen J Anne Jensen, H. L. Thomsen ae præsteembedet.
Le.ndbrugsnoteringer respekter'88. lifotGri ug foretages kun på
de nævntE; matr.nr.e, cnr1e,jorden oe.: 8;,en. L,ysningen sker med
priori tet forud for al pante~ælrl, D.lene un0,tagen fortrinspante-

e•
gr-Elc' •

P.!3taleberettiget er f'rrJdnin6snævY18t :;>.'01' handers Dmt pfl

det offentligCf1 vegne."
Kendeleen ur indnnket af Agri-Eg()~s sogner~}d ~Hlmt af Ane

Kirstine Frandf'en, Ejv.Lnd Pedersen, Anders Peter S0rencJen Sven-
ning-sen, Alfred Jens8n, Hans Greve Andersen ot!; H.L. Thomsen.

Overfredningrmavnet har rien 4. juli 19S9 b(~sj gtiget (je
pi~CCt:ldende Tl'GQler og forhandl et med an1<:encle, 30:11 var rr.~Jjt
eller havde ladGt ~~ig I'eprrcsentore på Tn0det, og 8.ndro i 88.gen
Interesserede, hvorhos man har d røftet sagen i iYJ0(1erden 17.
sept8mber ae' 8. oktober lC)')g.

Under det førstnæ"mte møJe protesterede ejt;rne mod fro~-
nint~slwstemmelser, dGr er til hinder for opfcrelrie af bygnin-
ger m.v. på deres priv~te arealer. De krævede erutstning i til-
fa.lde !'tf, at der blev fast sut G8.d~·.mnebeGt(:lmli1els(~r. Ejerne kun-

ne derimod, ogs~ for deres private arealers vedko~mende, til-

t:r-æde kendelsens restemm81ser, for S8 vidt disse anty~r henkast--...
nin€:.: af affald, wU odning fif spild evand, OpJ..E.~; ,:tf stof fe; r-, der-- - -udvaskcs, ['amt foranstaltninbey, der medf\/rer urit::::ring af søen,

sænkning af vands tanu en 0t?~ torurerline .- - -H.L. ThJm~'Gn h:.Lr i i:-jkri.vels0 (-~.f 18. juni 1959 præciseret

sin p8~;tund ti.l cJ.t g;j ud P8, 'l.t forbudet mod h.2t:n af enhver art
på CE:m. ikke m!"1.triku18rede g:ldejord? ændres til at angå hegn,
som hind l'er -::.l.di::~angentil f3Ø en elI er færdsel on t~ l fods på sø-

brE.~dc.~en,og at forbudet vedrørende de he,je t.n:cor udfor matr. nr.
7b ændres til, at beplflDtnine,!;en uc: for Ylævntl) flwtr. nr. skal
holdes i en f'3ådun stand, at der al tid frel vej en er pussende mu-
lighed for uusLgt over gadejorden til søen.

Sognerådet anf0r~r i ein ankeskrivelse, At hvis kendeIsens
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bestemmelse om, at Agri sø ckal bevares oG ikke må udtørreR, skal
forst3S s:iledes, at kommunen har plit';t til sa.:rligc foranstal tnin--
ge:r.·, f. eks. oprensnin~~ af S00.n, protester8r kCTIir:~unenherimod.

Med hensyn til bestemmelsen om, El t kOffiwlmen ~3kcJ.ll\e.koste s:'idan
oprensning af Røen, flom efter politimcsteren~~ sb.m (~r n0dvendig,
for at SCOJ8Yl kan t,jene f';()ITl 'br::mcJdam, auforer 80.g11~l':~det, åt kommunen
m3 have ret til at in(lrette br~:::.ndda;np8 anden m::ide.

- En del af kendolRcns bostemmelser vedrører forhold, som hen-
hør er und er vand10bsloven, brandpoli tilov\~n 0E f-wndh('dsved tægten.
S:1danne bostemmeli3er bØl' efter overfredningsnævnets opfattelse ik-
ke optages i en fl'edni~'1gskc:mdels e, uanset om de m~t te vrtre til tr~J.dt
af vodkoIT.rnende ej erc. P?1gi vcm forD.nledninf2: urlti-_~lte fredI1in~;snæv-
nets form~md under m0det den 4. juli 1959, at disso bestemmelser
kun var optaget i kendelsen til efterretnin~> Det fremg8r iJvrie::·t
af en uncler su.gen fremlagt poli tirapport rlf U. (;Y.:tol'E;r 1958, ot de
i b:mdelsen omhandlede fJivebrclnde var ti1vcjohY':l.~~t, slHedes at
ingen kloakledning gik i søen oamt med hensyn til kendeIsens be-
stemmelse om, 8t møddinGer f:-;kal være med æur 'J{; f':Lst 1mnd, at
den ene :od rie to ejere, ()(-~I' ho.r n~,Jt p8bud, havde orfø1't en lille
mur omkri.ng s in lllØ d<3inG i den ~ si c t·~, o er von d,er r.Jo;l sø en, og
indenfo r muren lavet en sivebrønd tt l CJ t tCtC;~.~ oventuel t spild, al t

for at forhind.ce ajle og g0dninesvand i at l.:b(; i sØen, :ned~ns
den Bnden ejer havde efterkommet pAbudet.

Det bomærkos, at J\:e;ndelsens r~lbud om fl.rlcl:'.lj.ng m.v. V(C~dr1C)]'ende

de høje træor p8 matr. nr. 7b er efteL'korL~r;ct.

Når henses t i l den e j end ommelige l~el j gr::~enhod, J\..g1'i SiG har, oG

til det fJInutke landsk:lbsbillede SOGn og denG oIL~ive18Gl' - med den

gamle Lmde by - dann er, find(;[) be tin~~,3l S~rn'3 LO r fredning efter

naturfredningslovens § l at være til stede, og frodningen vil

d8rf'or være at gennt)mf0re. Bf ter det foran anL rte findes imidler-
tid de beotemmelser i k(~n(~el~'len, der har hensyn t'd sundhedsved-
tægt og ul'andpolitivedtæ:::;t, at hUI'c]e udgs af fr'edningsbestemmel-
serne, og efter det under ovorfrudningsnævnE;ta besjgtjf:olse op-

lyste OG Y.:on:3tatGrede findes ogs:~ enk8l te <"ndr(;) l:ostemrr;elser i
kenciolsen, så18dos om forbud mod. bebygbt.!lse udenfo! &adojord, :1.t
burd(-;) udgå. }t\redningen går herGfter :-1.1ene ud pl} føl~ ende:

i Der mB ikke fo:cctuge~-) opfyldning :1f ellGr i sø en. Det bemærkes
i elenne forbindelse, at Agri-Egens kommune har j)::itac:et sig bvert
år at bekoste rørene i søen afskåret og fjernet.
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Gadejorden omkring søGn ski::tl være grffiRy.lædt i C,flmn:eomf8.n"s
som hidtil. Det bema:;rkeA herved, at nævnte kr)lr:n:une er indgBet PB

at bekoste ukrudt og li~nende p8 gadejorden R188t i et ef tur

sozner8dets skøn passende omfanG'
~ . Der mB ikke i seen eller PB gadejorden omkring dan - eller

fOl' SB vidt 8.ng:l.r matT. nr. 39 Agri by og sOGn inden for en af-
stand af 10 m .frA vnndkan ten - h(mka~)tes afL1,l;-{ af nogen n.rt.

lY I f~0en eller p~) gade,jorden om};:ring de ':"1 m?:!ikke opforc"s byg-
ninGer eller anbringes fRste imdretningel' ~lf nogen 8.rt, srH10m
kioGY..Gr, skure, 81-master, ensilRgebcholde::ce. Ej heller m:l der

p~ gadej0rden opføres møddingssteder ae li~nendG.

2

Go.dejorden omkring S,)en mi3, ikke buplant0~~, o{-:;allerede væren1e

beplantr.iing p8 dem skal holc1es 38. oeget nede, :lt UdfJic;ten over

S0en ikko hindres.
På gndejordon rr}; ikke au'bringes hecn, ~Wr[l hindrer c...dganc; til

GGen eller færdsel til fods p~ selve dennes bred.
Der tillægges ikke ved denne fredningskendelse glllienhe~en

ret til r.;åenJ.e færd[-lel p:~ ~'adejol'dcn, hvc'lved llcTDmr:tes, o.t soen
i hele sin udstr8,;kning er synli{; fra den off8ntlic, tilgængelige
go.destlæknin6 nOl'd for s,) en, n!~' at sikring :.-..1' en rot til flJ:;rdsel
lnngs den >Jvrige mbred overv8jendp er '),1' lok::il intereG~Je. Men
de r er ikke harvec) tar;e t still i ng til, hvr, rvi.]t og j hvi lket

omfang 3J.Iilcnheden p8 andet CTuncJlo.p:; har ret til 88.d'm færdsel

p~ byens gadejorct.
Bortsct fra, hvad del' f,,)lr;ur af foranst8cncle, fOl'cta€;es der

ikk(~ ved fredninGen ind skrænkning i d en hidtidiLc brug ni' gade-
jorden og C\0Gn. Hidtidi[t p;~ gadejorden va:rcmde haver m;j derfor

bi behold(;s.
Med d e af fOro.nst8cmde fly-dende ænclringel' , 0t:: idet coma:rkes,

at der herefter ik:l{e er lQj~t crstatnjngskl'8.v, vil den Lndankede

kcndel::::e vare at stadfæste.
Et kort nr. Ra ... '113 :visende søen, gade jorden og de tiJ.-

stødenao matrikulr;roclc arealer er. vedhæfte:-t næ?:'værende. kend'else.

T h i b 0 @ t e m m e s:
Den af fredningsnævnet afsagte kendelse stadfæstes i det

fora~nførte omfang.
Udslcriftens rigtighed

~~es:. ?

,->t-C; - / ~-~,~\ ;.> ...." :l
1".Gragc

overfredningsnævn0ts sekretær

iii"
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Afskrift
af

kendelse afsagt den 13.10.1958 af

Statsministeriet l§rean~ngsre-
gistre-t), København K.. '>

fredningsnævnet for Randers amt. /
REG.NR • ..2~/" I~,,~:·,:J

Anmelder:
Fredningsnævnet for Randers
amt v/dommer Fog, Mariager.

F.s. 25/1957.
Afsagt den 13/10-1958.
Matr . nr. 3h m.fl.Agri

by og sogn.
{ OPeU

2097
21. akt . 1958. S/~
Stempelfri.

K e n d e l s e.

I Agri by på Mols findes en sø, som påstås at være
nBnmnrks højstbeliggende sø.

nen 4. november 1949 vedtog nogle lodsejere i Agri
p~ et møde, med 12 stemmer mod 4, at lade et udvalg på
5 personer arbe ,jdepå fr<:-:mmeaf en [mg om søens ae; om,-
eivelsernes frl:dning, nRvnlig ved standsning af b:rf,L,eri
ved søen, rensning af denne, standsning eller rr-msning af
udledning, forbud mod henkastning af affald og begrænset
tilplantning af gade jorden omkring søen.

Samme dag udarbejdedes et andragende til frednings-
nævnet, hvilket andragende naturfredningskomiteen for
Djursland den 5. november 1949 anbefalede, idet komiteen
tillige fremhævede søens betydning som branddam og krea-
turvandingssted, hvorhos hensynet til smukke omgivelser
ved Agri kirke blev nævnt.

Sagen blev tilsendt fredningsnævnet fra Danmarks
Naturfredningsforening med anbefalende f::1krivelseaf 26.11.
1949.

Det fremgår af fredningsnævnets arkiv, at det har
været påtænkt at holde et møde, som imidlertid ikke ses
at have været afholdt.- Sagen synes henlagt, formentlig
på grund af bekosteligheden eller på grund af modstand
fra tilstødende lodsejere mod ændring af afløbsforholdene
for spildevand til søen.

Et nyt forsøg på at fremme en sag om fredning af søen
og dens nærmeste omgivelser var en henvendelse af 14.9. og
4. 10.1957 fra politimesteren i Grenaa, der udbad sig
frodningsnævnets erklæring i anledning af en sag om til-o
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dnings!tr.ds REG. NR.

Sandgode 12 . 8900 Randers
Telefon 06·437000

Randers. den 18. a p r i l l 98 9

LH/eml. FS. 217/88

Hans Jessen Laursen,
Porsekærvej 60, Agri,
8420 Knebel.

I skrivelse af 17. november 1988 har Ebeltoft kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
en udestue på ejendommen matr.nr. 6 ~ og matr.nr. 39 Agri by,
Agri, beliggende Porsekærvej 60, Agri, 8420 Knebel.

Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 5. april 1960 ved-
rørende fredning af Agri sø og dets nærmeste omgivelser.

Under en besigtigelse redegjorde ejeren for projektet.

Nævnet konstaterede,at der mellem to udhuse er opført et drivhus
uden fredningsnævnets tilladelse.

•
Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet og til den i
forvejen eksisterende bebyggelse samt til byggeriets karakter
finder fredningsnævnet at kunne give den efter naturfredningslo-
ven nødvendige tilladelse til lovliggørelse af drivhuset samt til
opførelse af udestuen i overensstemmelse med de hertil fremsendte
skitser.

Det pålægges Dem inden den l. juni 1989 at foretage en oprydning
på grunden, således at alle løse effekter fjernes, og det forven-
tes, at De også fremover holder grunden i ryddet stand.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
søgeren og forskellige myndigheder.

§ 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a. an-



Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan f.s.v. angår
før udløbet af klagefristen.
ikke udnyttes, medmindre den

opførelsen af udestuen ikke udnyttes
Er klage iværksat, kan tilladelsen

opretholdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 å r .

~H~'&
suppleant.

,
Kopi er sendt til:

~l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng alle l,
8270 Højbjerg. J.nr. 8-70-53-4-701-25-88.

3. Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft. J.nr. 24-4-B-
01-10-18.

4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspektør

Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
7. Landpost Kristian Albrektsen, Elmelundsvej 2, Dalbyover,

8970 Havndal.
8. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej 10, Boeslum, 8400 Ebel-

toft.

•
•
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 11. juni 2021 

 

FN-MJØ-137-2020. Kiosk ved Agri Sø 

Fredningsnævnet modtog den 18. november 2020 Syddjurs Kommunes henvendelse om en ansøgning om at 
etablere en kiosk på matr.nr. 6b Agri By, Agri, Gildespollen 2, 8420 Knebel. Ansøgningen er indsendt af ejen-
dommens ejere Kim Mouritsen og Anne Kirstine Munk Mouritsen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse truffet afgørelse om, at kiosken og andre besigtigede forhold ikke kræ-
ver fredningsnævnets dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om frednings-
nævnets afgørelse. 

Fredningen 

Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet anført, at ejendommen matr.nr. 6b Agri By, Agri er 
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 5. april 1960 om fredning af Agri Sø. Af afgørelsen fremgår bl.a. 
følgende: 

”Efter det foran anførte findes imidlertid de bestemmelser i kendelsen der har hensyn til sundhedsved-
tægt og brandpolitivedtægt, at burde udgå af fredningsbestemmelserne, og efter det under overfred-
ningsnævnets besigtigelse oplyste og konstaterede findes også de enkelte bestemmelser i kendelsen, 
således om forbud mod bebyggelse udenfor gadejord, at burde udgå. Fredningen går herefter alene ud 
på følgende: 

… 

Gadejorden omkring søen skal være græsklædt i samme omfang som hidtil. 

… 

I søen eller på gadejorden omkring den må ikke opføres bygninger eller anbringes faste installationer af 
nogen art, såsom kiosker, skure, el-master, ensilagebeholdere. 

Gadejorden omkring søen må ikke beplantes, og allerede værende beplantning på den skal holdes så 
meget nede, at udsigten over søen ikke hindres. På gadejorden må ikke anbringes hegn, som hindrer 
adgang til søen, eller færdsel til fods på selve dennes bred. 

… 

Bortset fra, hvad der følger af foranstående, foretages der ikke indskrænkning i den hidtidige brug af 
gadejorden og søen. Hidtidigt på gadejorden værende haver må derfor bibeholdes.” 

Fredningsafgørelsen indeholder følgende kort visende søen, gadejorden og de tilstødende matrikulære area-
ler: 
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Miljøstyrelsen har dog anført, at de bygninger, som er indtegnet på kortet, ikke er retvisende i forhold til 
fredningen, da kortet blev tegnet på baggrund af et ældre matrikelkort. Kortet viser derfor ikke de faktiske 
bygningsmæssige forhold omkring fredningstidspunktet. Følgende luftfoto fra 1954 vurderes at være mere 
retvisende i forhold til bygninger omkring fredningstidspunktet: 
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Miljøstyrelsen har i øvrigt oplyst, at det fremgår af ansøgningen, at der er opsat et hegn på matr.nr. 10f Agri 
By, Agri, og at dele af hegnet er omfattet af fredningen af Mols Bjerge Nord.  

Mols Bjerge Nord blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984. Det er fredningens formål 
at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under oprethol-
delse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en na-
turpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende 
repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang 
til færdsel og ophold i området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må opsættes andre faste 
hegn end havehegn, nødvendige kreaturhegn og nødvendige hegn i forbindelse med nyplantning (dyrehegn). 

Ansøgningen 

Syddjurs Kommune har oplyst, at det fremgår af ansøgningen, at kiosken Is På Toppen sælger is, vand og so-
davand gennem et vindue i gavlen. Rummet bag vinduet er ikke bygget om. Det indeholder viktualierum og 
en fryser til ispindene og et køleskab til vand og cola. Kiosken fungerer også som lokal turistinformation med 
udlevering af nationalparkkort mv. Den private have og gårdsplads er åben for turisterne, så de kan sætte sig 
der og nyde isen eller medbragt mad. I gårdhaven står et 12 år gammelt privat bord-/bænkesæt under en 
pergola, og de fleste turister sætter sig enten der eller går ned til søen. Der etableres parkering på den mod-
satte side af vejen, og der indrettes et kundetoilet i den eksisterende udhusbygning.  

Det fremgår således også af ansøgningen, at der yderligere ønskes etableret parkeringspladser på matr.nr. 10o 
Agri By, Agri, som ligeledes ejes af Kim Mouritsen og Anne Kirstine Munk Mouritsen. Denne ejendom er imid-
lertid ikke omfattet af fredningen af hverken Agri Sø eller Mols Bjerge Nord. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 10. maj 2021 med deltagelse af Martin 
Møller-Heuer (formand), Bjarne Golles (ministerudpeget medlem) og Anita Søholm (kommunalt valgt med-
lem). Endvidere deltog Kim Mouritsen og Anne Kristine Munk Mouritsen, Syddjurs Kommune ved Grete Kri-
stensen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Det blev oplyst, at iskiosken er etableret uden yderligere be-
byggelse og uden ydre bygningsmæssige ændringer i øvrigt. Der har været salg fra ejendommen i tre år. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at iskiosken derfor ikke kræver fredningsnævnets dispensation. Det kunne konsta-
teres, at hegningen af Mols Bjerge Nord er almindeligt landbrugshegn til brug for den naturpleje, som sker ved 
brug af geder. Fredningsnævnet tilkendegav, at det ikke kræver fredningsnævnets dispensation. Det blev i 
øvrigt om parkeringspladsen oplyst, at det ikke er deres ide, men derimod er et ønske fra naboerne, som føler 
sig generet af den parkering, som sker langs søen ved køb af is mv. Der sker ikke egentlige terrænændringer, 
men der udlægges et tyndt lag stabilgrus, så der kan køres op på marken og parkeres på denne. Anne Kirstine 
Munk Mouritsen anførte i øvrigt, at der er tvivl om fredningens udstrækning på ejendommen, herunder om 
det er en fejl, at fredningen er tinglyst på ejendommen. Fredningsnævnet henviste til den tekniske bistand fra 
Miljøstyrelsen og tilkendegav i øvrigt at ville vende tilbage hertil.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Ejendommen matr.nr. 6b Agri By, Agri er omfattet af fredningen af Agri Sø omgivelser. Det er oplyst, at kio-
skens etablering ikke har medført ydre bygningsændringer, og fredningsnævnet lægger efter oplysningerne 
fra Miljøstyrelsen til grund, at ejendommen var bygget på tidspunktet for fredningen. Der er herefter ikke tale 
om gadejord omkring søen eller på anden vis forhold, der kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Ejendommen matr.nr. 10f Agri By, Agri er omfattet af fredningen af Mols Bjerge Nord. Der kan efter frednin-
gens bestemmelser opsættes almindelige kreaturhegn, og den skete hegning til geder kræver derfor heller 
ikke fredningsnævnets dispensation. 
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Det samme er tilfældet med parkeringspladsen på matr.nr. 10o Agri By, Agri, der ikke er omfattet af frednin-
gerne. 

Fredningsnævnet træffer herefter samlet afgørelse om, at forholdene ikke kræver fredningsnævnets dispen-
sation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Anita Søholm, 
2. Kim Mouritsen og Anne Kirstine Munk Mouritsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Syddjurs Kommune, att.: Grete Kristensen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet centralt, 
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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