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18 ~ T1~Ye4 ir og logn.

PredD1nglDEynet for Skaftaerborg
amt, llorsens.

K e n Cl e l s e.

nen 28. marts 1960 .eddelte Predn1ngeplanludvslget tor AarhuI.
egn.n til Fredningsnævnet tor Skanderborg amt, at ~er et 8ted 1 111-
brodalen, der henherer under de områder, der er medt8~et 1 den at
~dyalget adar.'Jde~e fredningsplan for Aarh~legnen8 Testlige del,
hvilken plan endnu ikke er blevet tlng13at, var tr~tret foranstalt.
D1nger tiloptørelse af et øommerhul. Da tredningsplanen enonu 1kke
havde nog.n re'.v1rkning overfor de på&~laeDd. ej_re, blev fred-
n1ngsnævnet anmodet O~ 8~ standse baggerlet 1 medfør at fredning ••
lovens § 9.

Btter at tredn1ngsn~vnet havde unoer.egt sagen, af~oldt Oet
den 29. ~arts 1960 et m~ae 1 Vitved, bvor der bleT afsagt ell tore~
løbig kendelse, hvorefter det bleT beate~t, at den "tænkte opførel-
se at sOlllmerhulet, som eku.lle lit';gepå matr.nr. 18'1 Vitved by og
BOIG, akalle stilles 1 bero •

.Efter at trednin6snævnet havee forboredt en tredningssaa •• d-
rørende fredning at ..tr. nr. 18 ~ Vitved 03 og sogn, blav der den
22. a»ril 1960 afholdt et tredn1Dga~øde, hvortil var indvarslet ••
plgsldønde, so. 1 henhold til tl'edningeloven skal indktlldes.

læTne' var en1g 1, at der burde gennemføres en tE.4D1ne at
matr.nr. 18 So TitTed b,Y og sogn, 4els u.noer hensyn t11~ellene
økørlne be11&g&nhed lu1d't ! den smLlkk. ~.1 0& del. Ilo.derlea.,n til,
at dalen er ~t geologtak 1nteresse soj an karakteristisk t~Dneld8l,
1 hTilken forb1ndelee bemærkes, at der kan tory.nt.' t1nglls' fred.
ningsplan på ,-'10 arealet tor 'llbrodalen, Qg ~ det vil vira •• kæm-
mend. for d6ll.l'1, eUre!!It der bliver opf~Jrt et 8ommer.ll•• pA de. tor-
nevnte parcel.

Sagen 'lar Vtu'et forelagt n8tu.rtreOn1nger14et, der 1 Itrl ...1se
af 20. april lQ60 har udt~lt følgende:

"Iaturtradningsrådet skal påpege, at 1'11bI"odalen er en meget
karakteristisk lille tnnneldal, Bom på udmærket måde viser den tor
tunneldale ejendoRØJellge bølgede dalbnnd, der nu Yieer eig som en
række moser adsk1lt at hejire l1ggende partler. Naturfrean1ngsråde'



11& aa•• .Pllbroial ••• 08 •• 1"111 ".l.&De' tll at 4.110•• t1'.1". t.,
e.,.narted. yed en 'lI.aD.ldal,Ol ••ner 4ertor, at.n fredning

-beraad.r at 'ebTggel •• pi matr.nr. 18 ! Vlt.,e4 ~ 0' soen hln4r ••-
r 81" at .,.... tll& 1Dt.r•••• 1 natar.,ldenaebe11& oga04.r.,1.01I1'.... -

81g hens •• n4•• "
Prof ••• or f.adr.p, .arha.8, 4er er medlem at Jlr.dnlng.plan ....

••"81g.t, har Y.d str1T.l •• at 6. apr11 1960 11•• 1•••• a4talt 81&
1 sag.n og bl.a. anfert:

, "I ~etr8etn1nl at 4.n bety4nlDi, tanneldale har 1 det ....,
~ .te landetab som h.laet, ml det derfor anses tor mege' betydn1nSø-

t
fuldt, at P1lbr04al •• soa .ærl1g •• legnet atoleekseMpel ••geø åe-

.,
'<4tyare' 1 81a n•.,æreD4e atorw',rred •• klkk.l ••• •

.'Ejeren at a.n .tornæ'f'nteparcel, arbeJds.and løJ Petersen,, ti It1lliD., har opl,.t, at ban .ed mk.d. at 18. te'ruar 1960 har
~k." den tornæynte parcel 1 forbindelse med en IkoYl04 at omtrent

•••me større l•• 108 parcell.n. EJeren har pAv1st .toylodd.n 80. be·
11agen~e 11&e oyerfor matr.nr. 18 ~ V1tYed, 0l aenae SkOTlo' _'rek-
ker øig o, a4 en etrln1ns, aer er b••ok••t med en del ældre bege-
'ræer. Der går en veJ hen OYer de~ pAv1st_ skovlod laDg8 a.n•
••• tllse ekel. IJeren har oplyst, at han ~or 4e pATle'e parceller
bar ~etalt 1650 tr. De' i.mærkes, at akovlodden 1 etedet er ..... -
Dl' 80a matr.nr. 37 L TltTed .7 og 8oln, men at det etter korte'
tormentllg dreJer sle om matr.nr. 37 ~ Vlt ••d -7 08 8ogn.

Matr.ar. 18 ! T1t.ed ~y og sogn ~d8n hartkorn har etter
.e' op~.'e et ar.al på 08. 1320 m2• EJendomsskyld Ol irundskyld

·~or a. ifølg. ak.det kø". parceller er 500 kr. Der findes lngen
I r~1ac1T8' palltegæ14 på. eJsli!:ofllllen. .

Matr.nr. 18 ~ Y1tYe4 by Ol 80gn er et firkantet Jordst7kke,
.er .trAner fra den torneynte vej mod ve•• Aed 1 et mos.4rlf' .å-

~4 •• at det kun er 4.n .Yerste del at paro.llen, der 1 d...·•••
....... t1lstand er ~r..\.r t1l dyrkninS. Paroellens bredde er
.... Z a. Ol har en 1-0&4_ at ca. 60 m.

IJ_:Da bleT gJort t'.t•." med, at d•• p"tæbicte treduac
T11 o.f .... f Jerne l•• at tunaamentet, fo~a »od ~ebyggel.. '81 eD-
~er ar' pl arealet 8S.t ~orba' mod "plan'ntns. æh4~1aa 1 'erra1a.
~oraoldene 8a.t tor.ai mod aty&nd1ng, og .åledes •• »arcellen
........ ekal nen11sge ala.,..rt, dog at dyrkning at arMle' er till'"
før.lvldt sngAr den del at parcellen, der er beliggende op,1mod

.I-Jen, og 80a pi vedhæftede kort nærmere er angivet med bqgstaYer-
•• A-B-C-D.

KJeren erklærede, at han, såfrem' fredningen ble. gennem-
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1.300,00 kr.
læYnet yar ea1e 1, at den tornævote parcel matr.nr. 18 ~

V1t.,ed '1 og logn b.r t redes 80m oven!cr ant,rt såTel at ek.nhed ..
•æasi,. .om at geologiske grunde, ol 1det den påtænkte Debyggelee
.,11 virke skæmmende på eelve dalen, der 1 81S selY a4 8nse8 tor
fr6dningeyærd1g, og hvorpå der forventes tinglyst fredningsplaner.

[ Da på arealet Tæreade fundamenter Til være at tJerne inden l. Juni
t' 1950.
• ner var ligeledes enighed om, at der bel' tilkeDles ejeren 1
1M eretatn1DI tor frednlngen, herunder tor !Jernelee at tandement.rue,
\ In erstatning atol' 900 kr., idet nævnet tinder, at 400 kr. er pas-

r ':'1 .ea', til a-n1na tor talt at soyeu!!te mater1aler og tor Ildtørt ar-

,
ieJd. og tor arbejde yea t~rnel.e at tuna••'Rtern., 0l at 500 tr.

l ,~, er en rimelig erltatnlne tor eelYe frednlngen at arealet, hT.llke'

I "'Ml •• er faetaat bl.a. ander hen.,-n t11 den aamled. købesum tor
'~ parcellerne, byor dea påyl.t •• kOY10d ml ansee tor at være at OYsr-
~ YøJande et.rre yærdl end ••1Ye parcellen vea aosen.

Iretata1ngen ttdredeø med t at Statskassen og i sf Sk~nderborg
~ ••teton' og .,11 y..... udbetale tl1 eJerea.
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t.rt, pi.tod 81& "llkeDl' eretatn1øc 4el. tor tredn1naen af area-
let, dele tor materialer 0& arbejde, som er auvendt t11 .t.bU1DS at
fUDda"D'e~, 0l dele for det ar'eJd., 801Dh8r.l.aka.1 adt.re yed fJer-
nelse af dette. KJeren har opl1at, a' han til den st.bte sokkel Ol
t11 nedlæggelse af eG kloaklednlDI har ~dt.r' arbejd. 1 ca. 45 tl••r,
og at han har anYendt u'.r1aler tor ca. 150 kr.

BaD p'.~&r 811 ttlkeD.' 1 eret.tolne 1100 tr., Bom han ops.r
således:
1) tor ••lve fredningen at parcellen
2) tor anTendt. materialer, rør, sten, cement

Ol bredder
3) arbeJdsTederlas tor 4e' allered. a4t.rte ar-

beJde og tor arbeJdet ved fjernelse af
tu.ndall8 flte'

800,00 kr.

150,00 tr.

1350.00 kr.

\
I

, h 1 D •• t • m m e 8:
1 Der pllæg, •• eJ.ndommen ma'r.nr. 18 S Ti'ved by 0l 8Gga

f.1C•••• tredD1ng._ee'emmelee:
PA dea ,l.a14an4. parcel al der 1kke toret_l.a be~1gs.1•• at

Dosen art, lige.oa der 0C81 er forbud m04 '.plaain1Ag, ændr1ng 1
terralntorholden., forba4 mod at'_n41ns •• n~r1ng.l ••• t transfor-
matorstat1oner, skure, Doa.r, •••ter eller lignende ek.nhed.~r-
atyrrende gen.tante, alle4ea a' arealet _t.dae skal hen11gge _'er.ri.



dOI at tyrkeiDI er tl11ad' på den del at arealet, som pi T.t-
,~,-- het'ede kon er ltetegnet med bogetaYerne A-B-C-D. De pi ar.a-

l.t Terea'e taRd •• enter skal Tære fjernet senes' den 1. juni
t 1960.

~.r tillægge. ejeren, arbejdemsnd laJ Peterøen. Stl1lins, en
• erø'atn1nc. stor 900 kr., der adredes med i at Statskassen 0l i

af Skanderhorg amtetond.
leud.le.n kan t1DS118.8 p' matr.nr. lB ~ VitTed 'Y og SOlD.
Pltale ••re't1set er 'redningsnæTnet tor Stander_ørg amt.

, .
nanl 11kkalaen. H. 1111den. 11. \f18s8.

;~ i.',.

~~ :~'r,'"
l ,;,,~~..

,
I ....f,

,.
I l "~
,
~

~
"-,~

~ e



Gro.777,

Grcz,r7Z

0

0

5

E

J

JK

Bestillings-
formular
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