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REG. NR.j· 2561. 00.1
MOLS BJERGE - BOGENS

701 EBELTOFT 1314 I NV

•
INDHOLDSFORTEGNELSE

~ Deklaration af 6/1 1960 (nævn - 49/59), lyst 7/1 1960, og
- Deklaration af 25/6 1962 (privat/nævn - 93/60), lyst

24/12 1962 samt
.-

- Tillæg a530/4 1963 (privat/nævn - 93160), lyst 17/5 1963,
om vilkår for dis~pensation fra skovbyggelinie, bl.a forbud
mod yderligere bebyggelse.

l_ NB: Størs tede len af området er omfat te t af fredning.

Afgørelse af 15.4.1992 som ophæver fredningen. Arealet
indgår i ny større fredning. Se reg.nr. 7782.00.

MATRI K E L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 16/5 1963 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

Bogens By, Vis toft

•

Gældende matrikulært kortbilag: mangler,
Se også REG. NR.: 0.5346.00.1

\
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Til Arhus amt afstås de arealer af matr.nr.
29 ~ og 21 d Knebel by, Knebel, som er udlagt til parke-
ringsplads og tilkørselsvej til de~ne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvendinge'
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og-for amtets regning.

Særbestemmelse .

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~,
15 l, 16~, 16 ab, 16 ~ og 20 f Knebel by, Knebel,
og 2 ~ Lynge by, Knebel, 4~, 5 i Bogens by, Vistoft,
skal beplantning opretholdes, vedligeholdes og fornyes,
således at byggeri stedse i det væsentlige er skjult
fra indsigt udefra.

Ophævelse af ældre fredninger.

1) Fredningsnævnets kendelse af 12. juli 1962
vedr. matr.nr. 15 ~ Knebel by, Knebel.

2) Fredningsnævnets kendelse lyst 14. septem-
ber 1962 vedr. matr.nr. 21 ~ m.fl. Knebel by, Knebel
("Guldhøj") .

3) Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj
. -1931 vedr. ~atr.nr. 27 ~ og ~ Knebel by, Knebel, ("Pos-

kær Stenhus") og fredningsnævnsdeklaration af 2. sep-
tember 1975.

4) Overfredningsnævnets deklaration lyst 25.
januar 1965 vedr. matr.nr. 4 ~ Knebel by, Knebel.

5) Fredningsnævnets deklaration lyst 29. de-
cember 1961 vedr. matr.nr. 20 f Knebel by, Knebel.

6) Fredningsnævnets deklaration lyst 5. juli
1961 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.
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7) Fredningsnævnets deklaration + tillæg
lyst henholdsvis 23. januar 1962 og 8. maj 1970 vedr.
matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.

8) Fredningsnævnets deklaration lyst 14. ok-
tober 1959 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by,
Knebel.

9) Overfredningsnævnets kendelse af 16. febru-
ar 1972 vedr. arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og Bo-
gensholm.

10) Fredningsnævnets deklaration lyst 4. de-
cember 1968 vedr. matr.nr. 2 ~ Lynge by, Knebel.

11) Overfredningsnævnets kendelse lyst 5. ja-
nuar 1926 vedrrende matr.nr. 2 ~ Lynge Gårde, Knebel
("Tinghulen") .

12) Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts
1961 vedrørende matr.nr. 4 ~ og 4 i Fugls by, Vistoft.

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. 10 l Læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læggerholm
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr.
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en
Bjerge) .

og Viderup,

af 15. maj
2 a (2 ~)

del af Mols

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, og-~arceller heraf (matr.nr. 5 ~, 5 ~, 5 ~, 5 ~)

-17) Fredningsnævnets deklaration af 14. febru-
ar 1970 vedrørende matr.nr. 4 ~ Bogens by, Vistoft.

18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni
1967 vedrørende matr.nr. 1~, 1~, 1 ~, 1 y, 1 ~, 1 ~
og 1 ~ Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 ~'Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst.
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0391. 00 20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, 1 f, 1 S Bogens-
holm, Vistoft ("Ebeltoft Vig-fredningen").

21) Fredningsnævnets deklaration af 28. januar
1968 om bebyggelse af matr.nr. 8 ~ Fuglsø by, Vistoft.

4636.00

§ 18. Dispensation.
...

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-14
kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål.

VIII. Tinglysning:

Afgørelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

Aflysning af kendelser og deklarationer skal dog først finde
sted, efter at Overfredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen,
og da kun i det omfang, afgørelsen stadfæstes.

IX. Anke:

Afgørelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at fo-
" relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medførertf ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget kendelsen indbragt,
må dette ske ved anke til qverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm. :

Ankefristen er 4 uger, men ankefristen kan, idet erstatnings-
spørgsmålet er udskudt til særskilt afgørelse, først regnes fra
det tidspunkt, erstatningsafgørelsen er meddelt lodsejerne.

,/? ~~,~./';':/-t./
, ~ ~ .e- -t . L • r

/b ','" .'
c..... Per Blendstrup

amtsrådsvalgt medlem. /.,/.7
/ // I
I ro;,." l. ..'.,
l, '-~." .-----------:-A. ~Holck-Christiansen
nævnsformand.

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.
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REG. NR. -2,S4/. ~

Afskrift.

34
7. januar 1960

Matr. nr. 5a Bogens og
Bogensholm m.v., Vistoft
sogn

Anmelder:
Fredningsnævnet for Rander-s ami
v/dommer Fog, Mariager.

F.s. 49/1959.
Stempelfri.

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n •

,-

I anledning af at fredningsnævnet for Randers amt har erklæret sig
sindet at give en betinget dispensation fra naturfredningslovens regel
om byggelinje ved skove for så vidt angår en til civilingeniør Johs. Ni-
elsen, Storkevænget 8, Holte, afhændet lod af matr. nr. 5a Bogens og Bo-
gensholm m.v., Vistoft sogn, tilbyder undertegnede nuværende ejer iføl-
ge tingbogen, gårdejer Andreas Michael Nielsen, Bogens pr. Femmøller ,
og undertegnede civilingeniør Johs. Nielsen, Storkevænget 8, Holte, som
erhverver af en lod af matr. nr. 5a, at lade den sydlige del af nævnte
matr. nr. af hartkorn l td. 3 skp. 3 fdk. li alba frede.

Fredningen omfatter:
a. Den del af stamejendommen, matr. nr. 5a Bogens m.v., der ligger mindre

end 500 meter fra den af civilingeniør Johs. Nielsen erhvervede par-
cel.

b. Den af civilingeniør Johs. Nielsen erhvervede lod~
Fredningen har følgende omfang:

a4 a. Området må ikKe bebygges, hverken midlertidigt eller vedvarende,
ligesom der helleri ikke på arealerne må anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster o.l. (se dog neden for) der-
på ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse
eller opbevaring af redskaber, eller andre efter fredningsnævnets
opfattelse skønhedsforstyrrende genstande.

ad b. Tilsvarende omfang som ad a.; men med følgende tilføjelser:
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på den af

civilingeniør Johs. Nielsen erhvervede lod opføres to sommer-
huse, nemlig eet Zoo-53 og eet 100-59, hvoraf det førstnævnte
skal placeres nær den købte lods sydgrænse ved den sydvendte bak-
keskrånings fod, medens Zoo-59 skal placeres oa. 100 m nordligere
i en lavning på den anden side af bakkekammen, således at kun den
øverste del af stråtaget vil kunne skimtes fra Fuglsø-Femmøller-
vejen •.

De to huse skal være stråtækte, og væggene skal holdes i dæm-
pede m,rke farver af hensyn til harmonien med landskabet. Undtr de
genstande, der ikke må rejses i husenes nærhed, hører flagstænger.

Af hensyn til bevarelsen af'sommerhusenes harmoni med naturen
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•

skal deres vedligeholdelsestilstand til enhver tid være forsvarlig og
kunne godkendes af nævnet.- I tilfælde af husenes hændelige undergang,
eller hvis de bliver uanvendelige på grund af ælde, må ny bygninger ikke
opføres uden frednin~snævnets tilladelse, med mindre de ny huse bliver
ganske som de tidligere godkendte bygninger.

For at befordre harmonien med naturen tilplanter grundejeren ved
sommerhusene i det omfang fredningsnævnet måtte anvise.- Ved tilplantnin-
gen skal også tilstræbes, at sommerhusene bliver så lidet synlige fra of-
fentlig vej som muligt.

Lodden, som sommerhusene ligger på, må gerne beplantes; iøvrigt må
den naturlige tilstand ikke ænnres.

Såfremt sommerhusene eft6~ ~ednilJgsnævnets opfattelse ikke holdes
ordentligt vedlige, forsynet med ag eller passende farver, kan den
givne dispensation bortfalde.

Fredningen skal ikke være til tiinder for, at der fra den eksisterende
el-ledning ved byvejen fra grosserer Mellentins ejendom ~. føres en el-
ledning ind på den købte parcel fra nordøst, forudsat, at de fornødne
3-5 master 1 det væsentlige skjules for omgivelserne, og forudsat, at
det sydligste af de projekterede huse får sin forsyning med elektrici-
tet gennem jordkabel fra det nordligste hus.

Nærværende må tinglyses på matr. nr. 5a Bogens og Bogensholm m.v.,
Vistoft sogn, af fornævnte hartkorn med påtaleret for fredningsnævnet på
det offentliges vegne.

Den opnåede dispensation indeholder udelukkende en d1spens~tion fra
bestemmelserne i naturfredningsloven, men ikke fra brandpolitiloven eller
andre regler, hvorom ejeren henvises til vedkommende andre myndigheder.

Holte, den 30. december 1959.
Johs. Nielsen.

Bogens, den 21-12-1959
Andreas Nielsen

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstå-
ende deklaration, bestemmes, at dokumentet vil være at tinglyse på matr~
nr. 5a Bogens og Bogensholm m.v., Vistoft sogn.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 6.1.1960.
Fogo

Afgift:
3 kr•

Indført i dagbogen for Grenaa retskreds (afdelingskontoret
i Ebeltoft) den 7. januar 19.0.
Lyst
Tingbog Vistoft blad
Akt: Skab C nr. 663
Til præjudice hæfter pantegæld og servitutter.

Vestergaard.

-0-0-0-0-0-
Afskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Randers ~den ~ 19~1

h~
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Ett ... at _danu.w. fllNkt.r Il'1k frolle-Soåa1 tat _!'Ilu,

... cl .1.' ••••• 1 at 23...... 1961 .t ..auder.kr ...... to'oent o.
St ..... S••• u .. , S_&&1'a.Jpaa-. 'Pr. L.ateR, bar ub' '''k-
k_' J')&I'Oel ~ d.a totoeNt St ..... s .... "•• tUJa.r ~•• 4••

-, ... 111'.'t oc 'a Io.... hol. b7. V1ø'ott 80P, oa d.l'.tt '
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MUraMlt •• l •• _4 •• "1'_" ....1st plaoel'lDC tll4.ator _ &f-

... 4 at 300• tn. .kov oa " .t areal. 4er el' oP_'" " t......
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el•• '11 4 4. Mb7&Pl•• 1. o u.,._l. •• _4 pl. .

1'1"0l .rkl'.k'''''krlnlae, 4 to••lae' r,..4a1llp oa
aU .... a' beb7uel •• t.a _nas.e .0.1'1l.4.r .. dU ...
at ,,,Maia yut to. _tan AIlt.
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DaDA••• kla....tlo., der ekal 'laIl78 •• torad ror al ,. ..... 1.,

_ ikke at-. .. a4...... 'Tkke fra '1'.4alaaa_va.' to••• 4." All'.
"e•• r .A.... "taleb•••"l,••e.

... b•• ,. til ••• ~........ pIå"l'1l •• de .ent""' ••• ,
...... "~11Il~... ..u.. -.11 .~ .. 4o_... t.lad l 'lDl.......an..... Jltik boll...aohtll ,. 111t.. 4•• ve4 au u".hk.Ut

tora .. " •• cla cl.klantloD •
.larAu, clea.25. ~.Ql 1962.

o.s ...... S.r..... f.-olla-8ua1t.



f11 vitterlighed oa agte GAderekrlfte., rlgtig dat.rlns OS
aaderskrivern.e mJDdigb.4.
' •• ru Carl gerensn.
SttIltag: lands rets.asta l'er
101'81: R,.o.... d. 3.3, !arhtl••

t.s.v. ang. E • Troll8-Sch~tz
lIavna 3-3'01'11 Morteu.a
StillingI HRS
Bopæl: Aarhus •

......._--
Iadtert 1 dagbo.eA tor Grecaa retskreds.
(l~de11QC8koDtoret 1 Ebeltott) den 24. dec. 1962.
L7at
T1ACboCl Via toft blad'_I Akta 9kab L ar. 533
aDl 30.000 kr•• j.r~at.brey.

Vesterpsl'd / Grl

GL
.._--------

AtskritteQa rtatllbe4 bek~tt ...
'l'ednl&'lB8uvll.'tor Rand.re aat,
Clvl1åo •••• kOQ'or.' 1 RaDde... 4e. 18.tebraar 1963.

Foranstående retsanmærkning annulleres.
Dommeren i Ebeltoft, den 20/2 1963.

Vestergaard / GM
GL

,
,t,
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1.8. 93/60

I toraa.tleade d8klarat1GB Q."r J' 8148 l 11a1e 6 ., 7 fra a8488
••• 8a8. "at a_ ".1' areal.t nu tø••n4. T.~e o•• tl•••• 8aat141, ••,•••
or4.t "t ...dalapplao ..• 1 deklaratlon.n llDi. 8 tra ovo tU "f 1 -
,1aatGr.la"i", o, 1 1.11l1.n.6, 9 o, 11 tra ov.n 1'_" •• "tl'.cla.1q -

a.'· tl1 "t••4nlRI.aak...vn.''', ol 1 .tk. 2 llDi. 5 andr •• ~pa..cell.a"
111 "paro.ll...".

Aarhus, dea 30. apr1l 1963.
o. St.aler. froll.-Sohalts

M.d b_.rkD.lng, at _tr. nr. 5t. BOI.aa b7, V1etott .OSD, v.4 laIlcl-
bru18.1n1a'.rl.ta .krivel •• at 17. oktob.r 1962 .1' udat7kk.t i matr.
ar. 5toaf .rtllora 0-0-2-01 o. _tr. nr. 5. at hartkorn o-l.2-øi, _.
ai .1d8t......'. _tr. Dr •• 1' tileud.' dir.kter E. !l'oll.-Sohlllts,Aal'-

h...s, b.,.r•• O'YOllllllTllt. pAtoanlD.' tlnil78t pi atr. nr. 't. Boseu BT.
Tiatott aoø, .tr. Ilr. 'I. ..at., Ol _tr. 111'.51....t.

Aal'hQ., 401116. -3 1963.
1'01'Y.4ko ... n4.
E. Sto•• ROrteA••n,
he3eat.r.' ••aater ...,
Aarh.s.

Indt... 1 da,bol.n t.. Gr.Daa r.t.kr••••
(at'ell ... kofttol'.' l Eb.ltott) 4.1117. -3 1963.
~t. plt.p1n •• af )0/4 0' 16/5 l").

Aaa.1 60.100 kr •• tt.r p&Dt.brev ~' ..tr. Dr. 'a.
V•• t.r ......4.

' " ....4. r.'aaual'kI11Il' aaadl.r •••
Do koa'.'.' :I. Ebeltott, cl. 25/6 1963 •..,..

o.t.
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