
•

02624.00

'Afgørelser - Reg. nr.: 02624.00

Fredningen vedrører: Rørbæk Sø - Ophævet se
07869.00

Domme

Taksationskom missionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 29-03-1962

Fredningsnævnet 27-09-1996, 03-10-1960

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



l·
REG. NR. ~2624. 000

RØRBÆK Sø

OPHÆVET - INOGAR I NYERE FREDNING~

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Kendelse af 29/3 1962 (ofn - 1420/60) om stadfæstelse

med ændringer af
- Kendelse af 3/10 1960 (nævn) om fredning af sø med om-

givelser, landskab, bevaring af sø, status qUQ, delvis
pleje, mange særbestemmelser og -tilladelser.
Afgørelse af 27.09.1996 om fredning af landskabet omkring Hærvejen
og Rørbæk Sø (nkn) - ophæver kendelse af 29.03.1962 (ofn) se reg.nr.
7869.00

611 GIVE
625 NØRRE-SNEDE
627 TØRRING ULDUM 1214 III NØ

MATRIKEL FORTEG N E L S E

(ajour pr. 29 /3
Fredningen omfatter
matrikelnumre:

1~, 1~, 1~, li, ll, 1~ Rørbæk Hgd., Vester

1962 )
(helt eller delvis) følgende

1~, 1f Risager Gde., Vester

1~, 1~, 2~, 2~, 2Q, 4b Groest Gde., Ejstrup

1.9.,·6~, 6~, 6Q, 6e Hundshoved By, Nr. Snede

5 Kovtrup By, Hammer

Gældende matrikulært kortbilag: Sk 107

Se også REG. NR.: 02392.000
7869.00





FOTOGRAFISK REGISTRERING Fredningsstyrelsens 3. kt.

.e
Lokali tet: /<qYh"i~Jr- 5.0-

Fredningsregister'-nr: Z(p 2 '1
Init: L 5-.11/ Dato:?~ ~., Tid:

?'.s:/~ 7 ,

?'/ <~s»i""'- ?".s-
;:70 - ?3 'lI

pkt. optag.nr. kompas beskrivelse
R- I. s-f G'-/ ,e:;.'" c- 6e.·..,.,f- co 5 vC"sl//3 S l" 4.0/ 'q-"/,Ur?k l-

R 2. s-f '1'00

17 3. s-f ?3'1

R 4. s-f ~7Lj - .

• f1 5. s-f .2 '/D

li 6. s-f .e-? 0/ ()

7. s-f

/3 8. s-f

c 9. s-f

.f) lo;.s-f, /) ll. s-f

j) 12. s-f

.l> 13. s-f

j) 14. s-f

15. s-f N;;.-.-I"C ...~i'C ,r j.p""-.bw.. ....k...-.'l-f /~: ,c;.·.·('~~ ..A-P~ s.>JI-j.., e/co/.
"/'''( ~~","ør+ yr .. h ..J ... ~-{T'. s~.·//~ ... b..~h-C'~ .... ("',

16. s-f

Bemærkninger, inel. vejr:

~- ,.



,

Lo]w] i tet: A::.v-rbC' k- Se-

Frednin~3reEister-nr: 2'2~
Jnjt: Dnto: 'rid:

pkt. optor;.nJ'. v.ompils bos]; rj vel se

1'1. s-f

18. s-f

1-/ 19. s-f

}-/ ?o. s-f

1-/ ~1. s-f

I ~2. s-f

;:y 23. s-f

k 24. s-f

L 25. s-f

26. s-f

L 27. s-f

L ?8. s-f

/'1 29. s-f

.2 36

70

>.2 o

.f1 30. s-f ?lf

/1 31. s-f ij $I

32. s-f

5ø~..,~ ,L)-s:/~_r/T: /lv.:o,. A- ..... ø;/ /-tr,b-ry

~4/~6rls -.. ;4'1 c

.scr;-;~-:ckJ1int3er, ::inel. vejr:



FREDNINGSNÆVNET>



•

-1..;

CITERET FULDT UD I OFN KENDELSE AF 29/3 1962

Ved skrivelser af 3. september 1~57 (bilag 1 og 2) har Danmarks
Naturfredningsforening anmodet Fredningsnævnet for Skanderborg amt om
at rejse fredningssag vedr, Rørbæk sø og visse nærmere angivne arealer
grænsende til søen, idet Foreningen til støtte herfor har anført, at
der knytter sig betydelige geologiske, biologiske, zoologiske og bota-
niske interesser til søen og dens omgivelser, ligesom søen med dens
stejle krat-, skov- og hedeklædte brinker er en af de smukkeste i lan-
det. Fredningen er ønsket gennemført som en status quo-fre dning, såle-
des at der ikke må foretages indgreb i landskabsformerne og i den na~
turlige zoologiske og botaniske ligevægt på arealerne i søen og i de
væld og de vandløo, som findes på de arealer, som ønskes fredet.

På et den 6. sept. 1957 afholdt møde besluttede FreUnin&snævnet
at rejse fredningssag fsv. angår de i Skanderborg amt beliggende are-
aler, og efter at Statsministeriet ved skr. af lo. okt. 19~7 (bi~. 7)
også havde hanvist sagen fsv. angår arealerne syd for Rørbæk sø, og
som er beliggende i Vej:e amt, til Fredningsnævnet for Skanderborg amt,
rejste nævnet d. 14. nov. 1957 fredningssag på de i Vejle amt belig-
gende arealer.

Fredningssag er herefter rejst på følgende
arealer:
Nord for Rørbæk sø (Skanderborg amt):

Matr.nr. l~, 6~,6~,6~ og 6~ Hundshoved,

Nørre Snede sogn. og 5 Kovtrup by, Hammer sogn,
tilhørende fru Undse Heegaard og Ole Troek Jans en , repræsente-
ret af lrs. Heegaard, København.
Matr.nr. le Nørre Groestgårde, Ejstrup sogn,

tilhørende læge Arnold Madsen, Helsingør, og direktør Anton
Petersen, Rønne Alle 58, Silkeborg.
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År 1962, den 29. marts, afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende kendel[
i sagen nr. 1420/60 vedrørende fredning af arealer omkring
Rørbæk sø.

I den af fredningsnævnet for Skanderborg amtsråds-
kreds den 3. oktober 1960 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelser af 3. september 1957 (bilag l og 2)
har Danmarks Naturfredningsforening anmodet Fredningsnævnet
for Skanderborg amt om at rejse fredningssag vedr. Rørbæk sø
og visse nærmere angivne arealer grænsende til søen, idet For-
eningen til støtte herfor har anført, at der knytter sig be-
tydelige geologiske, oio:ogiske, zoologiske og botaniske inter
esser til søen og dens omgivelser, ligesom søen med dens stej-
le krat-, skov- og hedeklædte brinker er en af de smukkeste i
landet. Fredningen er ønsket gennemført som en status quo-
fredning, således at der ikke må foretages indgreb i landskabs
formerne og i den naturlige zoologiske og botaniske ligevægt
på arealerne, i søen og i de væld og de vandløb, som findes på
de arealer, som ønskes fredet.

På et den 6. september 1957 afholdt møde besluttede
Fredningsnævnet at rejse fredningssag for så vidt angår de i
Skanderborg amt beliggende arealer, og efter at Statsministeri-
et ved skrivelse af lo. oktober 1957 (bilag 7) også havde hen-
vist sagen for så vidt angår arealerne syd for Rørbæk sø, og
som er beliggende i Vejle amt, til Fredningsnævnet for Skander-
borg amt, rejste nævnet den 14. november 1957 fredningssag pa
de i Vejle amt beliggende arealer.
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Fredningssag er herefter rejst på følgende arealer:
Nord for Rørbæk sø (Skanderborg amt):

Matr.nr. l,g, 6a, 6d, 6~ og 6b Hundshoved,

~orre Snede sogn, og 5 Kovtrup by, Hammer sogn,
tilhørende fru Undse Heegaard og Ole Trock Jansen.
repræsentcret af lrs. Heegaard, København.
Matr.nr. l~ ~ørre Groestgårde, Ejstrup sogn,
tilhørende læge Arnold Madsen, Helsingør, og direkt2~
Anton Petersen, Rønne Alle 58, Silkeborg.
Matr.nr. l~ Nørre Groestgårde, Ejstrup sogn,
tilhørende godsejer, fru Jozzi Hansen, Steensgård,Fyn,

Syd for Rørbæk sø (Vejle amt):
~futr.nr. l~, l~, l~ Rørbæk Hovedgård, Vester sogn,
tilhørende proprietær Henning 0rnsholt Jensen, Rørbæk-

går:::1.
Matr.nr. lh, li, lk Rørbæk Hovedgård, Vester sogn,
og lf Risagergård, Vester sogn,
tilhørende gårdeler Aage Laursen.
rfutr.nr. 1m Rørbæk Hovedgård, Vester sogn,

•
tilb.ørende husmand Ludvig Kommerau.
Matr.nr. lt Rørbæk Hovedgård, Vester sogn, la
Risagergård, Vester sogn,
tilhørende fiskeriejer Knud Christensen, Vester.
Matr.nr. 4E, 2E, 2~, 2~, Risagergård, Vester sogn,
tilhørende skovrider Ebbe løfting, Bredballe, Vejle.
Det bemærkes, at Danmarks Naturfredningsforening i

skrivelse af 6/11 1957, jfr. bilag 12 og 13, bl.a. havde anmodet
om, at også den del af Vesterkrat, som er beliggende på den
vestvendte skråning af Skjernådalen (d8n vestlige del af matr.
nr. ene 3a og 3~ Kovtrup by, Hammer sogn) måtte blive inddraget
under nærværende fredningssag. Foreningen er imidlertid sener~
blevet enig med Nævnet om 8t udsætte fredningen af dette areal
til en eventuel senere fl',?dningssag.
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Danmarks Naturfredningsforening har i sin ovenfor
nævnte skriyelse af 3. september 1957 (bilag 2) og i en skri-
velse af 6. november 1957 (bilag 12) nærmere anført, hvorledes
fredningen ønskes gennemført, idet Foreningen har nedlagt på-
stand om, at der pålægges de omhandlede arealer følgende fred-
ningsbestemm81ser~

De indenfor fr2dningsområdet beliggende uopdyrkede og
ikke-tilplantede arealer - herQndGr også de overdrevsagtige a-
realer langs søens bredder og særlig Fårebanken - må ikke op-

dyrkes, tilplantes Jlle~ gødes, og rBturlig opvækst af nåletræ-
er, fraset Ene- indenfo~ disse åbne arealer ses gerne fjernet.
De løvskovbevoksede områder bør bevares som sådanne, således at
der ved foryngelse her kun benyttes løvfældende træer. De meget
smukke bevoksninger på Vandø og Kælderbanken bør bevares, hvor-
for afdrivning på I~lderbanken kun må foregå ved plukhugst, lig
som træer og buske på Vandø ikke må fældes, fraset evt. opvækst
af nåletræer (undtagen Ene). Enhver form for indgriben i land-
skabsformerne bør forbydes, ligesom der bør gennemføres forbud
mod bebyggelse og anbringelse af master og andre skæmmende ind-
retninger, hvorhos støjende og erhvervsmæssig sejlads på søen
ikke bør tillades.

Specielt vedrørende dambrug og de på Søhalegårds are-
aler beliggende bække, "Svinebæk" og "Dybdal bæk", har Forenin-
gen ønsket følgende fredningsbestemmelser:• A. Anlæggelsen af de ønskede dambrug bør kun tillades, dersom

de kilder og bække, der fører vand til dambrugene, fredes,
og der bør ikke givos tilladelse til anlæg af yderligere
damme.

B. PækkenGs naturlige løb må ikke ændres ved udretning, uddyb-
ning eller oprensning. Der må ikke placeres opstemninger i
Søhale bæk og ikke etableres nye opstemninger i Dybdal bæk,
udover de i projektet anførte. Der må ligeledes heller ikke
foretages nogen form for indgreb i den kilde, der er belig-
gende ved Dybdalbækkens udløb af bakkerne, lige øst for dam-
brugets afdeling Bo Der må ikke foretages kunstig afvanding
af Svinebækkens dal 0e Dybdal oven for de projekterede damme;
grøftning, dræning eller lignende må således ikke finde sted.
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Yderligere vandindvinding må ikke finde sted, dog kan alle-
rede eksisterende stødhævert-anlæg bevares. Ovenfor dammene
må kilder og bække ikke forurenes. Ingen form for spildevand
hverken fra husholdning eller landbrugsvirksornhed, må sålede'
tilledes disse vandløb, heller ikke vand fra eventuelle frem·
tidige afvandingsarbejder i nærheden. Grøften ved den øverst
ende af Svinebækken må ikke oprens8s eller forlænges opefter
Ligeledes af hensyn til forhindring af forurening af vandlz-
bene må husdyrhold ene vod disse fastholdes i det nuværende
begrænsede omfang. Ved anlæggelse af nye veje i tilknytning
til dambruget må disse placeres således, at de ikke medfører
ændringGr af vandløbene. Veje må således ikke føres gennem
Svinebækkens dal. Yderligere tilplantning med nåletræer må
ikke finde sted i de dalstrøg, hvori Svine bækken og Dybdal-
bækken løber, og ved førstnævnte ej heller på en stribe af
fladen ovenfor og langs dalen. Biologer, som ønsker at stu-
dere bækkene, bør have adgang hertil, dog således at Natur-
fredningsrådets tilladelse forud skal indhentes.

?å Naturfredningsrådets vegne har professor dr.phil.
Berg under lo. januar 1958 afgivet en udførlig erklæring om fau- I

naen i Rørbæk sø, Svinebækken og Dybdal bæk (bilag l4~). I er-
klæringen fremhæver professor Berg det ønskelige i at undgå
enhver form for forurening af Rørbæk sø, som indeholder en be-
stand af sø-ørr~d (som ikke findes i ret mange danske søer), og
som er den eneste danske sø5 i hvilken der findes en stor og be-
standig bestand af sneglen Ancylus fluviatilis, som frembyder
meget stor videnskabelig interesse. Professor Berg anfører vide-
re, at de nævnte bække, i hvilke vandets temperatur næsten er
konstant 11 gr. celcius året igennem, frembyder et enestående
og for visse dyrearter særlig gunstigt milieu, således at man i

disse vandløb har kunnet iagttage visse for videnskaben inter-
essante arter, bl.a. flere sjældne vårfluearter, hvorfor disse
vandløb af na~urvidenskabelige grunde bør fredes.

Lfter at have besigtiget forholdene på stedet og efter
at havG drøftet sagen nærmere med Danmarks Naturfredningsforenln
og Natu:fredningsrådet og de pågældende ejere, er Nævnet enedes
om af såvel skønhedsmæssigc som naturvidenskabelige grunde at
gennemføre fredningen af de nedenfor nævnte arealer i overens-
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stemmelse med følgende "generelle bGstemmelser", idet dog even-
tuelle ændringer heri og "tilfø,ielserhertil vil blive anført
udfor de enkeltG ejendomme:

GenerGIle bestGmmelser

Vedrørende selve Rørbæk sø

•
§ l.

stk. l. Indenfor de fredGde områdGr må dGr ikke fore~agGs
foranstaltningc:.r eller indgreb af nogen art, som kan
ændre søens areal eller form.

stk. 2. SøGn må ikke forurenes, og dGr må således ikke til-
føres søen spildevand af nogen art.

stk. 3. Opførelse af bådebroer, springvipper, anløbsbroer el-
ler ~~dre anlæg i eller ved søen må ikke foretages uden
forud indhentet tilladGlse fra Fredningsnævnet for Skan-
derborg amt.

stk. 4. Der må ikke foretages udlejning af både, og erhvervs-
mæssig turistbefordring på søen må ikke finde sted. Sø-
en må ikke besejles med motordrevne både.

Vedrørende de fredede arealer

§ 2.

ArealGrne skal stGdse hGnligge i deres nuværende til-
stand, hvorfor navnlig følgende bestemmelser vil være at iagt-
tage:

a.
Arealer, som nu er under opdyrkning, må fremdeles dyr-

kes. Såfremt dyrkningen opgives, må arealerne ikke beplantes
med nåletræer, idet arealerne i så fald skal beplan~es med løv-
fældende træer.

b.
På aroaler, som henligger eller som delvis henligger

som lyngarGaler, som ikke-dyrkede eller ikke-beplantede arealer
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- herunder krat og engar8al~r må opdyrkning og beplantning
ikke finde sted. Areal~rne må ikke gødGs, og der må ikke fore-
tages indgreb af nogen art overfor plante- og dyrelivet, såle-
des at ej holler bekæmpelsesmidlor mod ukrudt og insekt8r må
bringes til anvendelse.

Høslet, lyngslagning og afgræsning må finde sted l

samme omfar.g som hid~il.
Selvsåede nålctræer- bortset fra Ene - kan fjernes T~

Fredningsnævnets foranstaltning.

5 3.
Tilstedeværende nåletræsbeplantninger kan vedligehol-

des og fornYGs~ men nå ikke forøges.

§ 4.
Områder bevokset med løvtræer skal bevares som sådan-

ne, således at der ved fornyelse skal benyttes løvfældende træ-
er. Løvfældonde træer og Ene må ~~ fældes som et led i en na-
turlig forstn~ssig udtynding.

Selvsåede nåletræer - bortset fra Ene - kan fjernes
ved Fredningsnævnets foranstaltr.ing.

§ 5.

•
Dt.~rmå ikke forotages indgreb af nog(;l1art i de besta-

ende landskabsformer. Gravning efter stun, sand, ler, ral, grus
eller lignende må således ikke finde sted, ligesom der ej holl'""r
må forutages afgravninger, udjævninger og opfyldninger. Benkast-
ning af affald må ikke finde stod.

På arcalGrne må der ik~..:cindrettes parkerings- eller
campingpladser; te] te nå ikke opslås ~ og beboelsesvogne må ik.k,~
henstilles på arealerne.

På arealerne må der ikke opføres bygninger, skure, to-
der, master cll~r andre skæL~ende indretninger. De på arealerne
værende bygninger må ikke ~ndres uden tilladelse fra Fre~nings-
nævnet for Skanderborg amt.

Fremførelse af telefon- og kraftledninger må kun ske
eftGr forud indhcD"tet tilladeJse fra Fredningsnævnet for Skan-
derborg amt.

Dor må j.kkc anlægges nye V(~ jc ellGr stier på arealerne



-7-

uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Skanderborg amt.
Naturvidenskabsmænd har, efter forud indhentet til-

ladelse fra Fredningsnævnet for Skanderborg amt, ret til i
studieøjemed at færdes på de fredede arealer.

Vedrørende vandløb

§ 6.

•
stk. l. De på arealern(o værende vandløb af enhver art - hsr-

under bække, åer, kanaler og kildevæld - skal bevares
i deres nuværende tilstand og forløb, således at de
ikke må ændres ved udfyldning, uddybning, udretning el-
ler opdæmning, og sål~des at der ikke uden tilladelse
fra Fredningsnævnet for Skanderborg amt må foretages
oprensning.

stk. 2. Ud~n tilladelse fra Fredningsnævnet for Skanderborg
amt må d~r ikk~ foretages grøftning, dræning eller lig-
nende foranstaltninger, herunQer vandindvinding, og ek-l~esisterende vand indvindingsanlæg/udvides , og andragender
om tilladelse hertil vil af Fredningsnævnet være at fore
lægge Naturfredningsrådet til udtalelse.

stk.]. Vandet må ikke anvendes til kunstig vanding.

stk. 4. Vandlabene må ikke forurenes, således at ingen form
for spildevand, hverken fra husholdning ellcr fra land-
brugsvirksomhGder, må ledes til vandløbene, til hvilke
der ej heller må ledes vand f~a afvandinger.

Vcdrør~nde dambrug

stk. 5. Anlæg af dambrug må ikke finde s~ed og de bestående dfi
orug må ikke ændres 811er forøges i antal elleFareal
uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Skanderborg ailit.
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Angående fredningen af de onkelte ejendomme bemærkes
følgende:

Vedr. matronro 5 Yovtrup by, Hammer sogn, og 6~, 6d, 6~, 6b og

1.B:Hundshoved, Nørre Snede sogn ("Søhalegård")

Ejore: Fru Unso Hoegaard og Ole Trock-Jansen v/lrs. A. Heega~rc
Gråbrødretorv 16, København K:

I forbindelse med rejsningen af fredningssagen på c~_
ne ejendom blev der på et den 8. november 1957 afholdt møde g~-
vet ejerne tilladelse til at anlægge de på det tidspunkt alle-
rede planlagGo dambrug i ovorcnsstoTIillelsemed de af Landv~sen3-
nævnet for Tyrsting-Vrads herroder godkendte projekter, nemlig
et dambrug ved SviDebækkens udløb, omfattende 14 damme (plan L,

afd. C), bi~ag 51, og et dambrug ved Dybdal bæk (plan 3, afd.
A og :8), bilag 52.

Undc~ fredningssagens behandling har der været førT
en del forhand~inger om da~~ene ved Dybdal bæk, idet det måtts
forventes, at fredningssagen ville strække sig over et længers
tidsrum, og idcT der måGte tages hensyn til, at ejerne havde eT

oereGtigot krav på Gn hurtig afgørelse af spørgsmålet om en 01;1-

lægning af dammene, hvilket ejeren ønskede, bl.a. af hensyn tll
rentabiliTeteno Hertil kom, at ejerne havde forøget dambrugenes
antal i afd. A væsentligt udover de i henhold til projektet god-
kendte, og der bl(?v i den anledning ført en del forhandlinger
med Dannarks HaGurfredningsforening og Naturfredningsrådet, l::i..b;

som der blev afholdt et åstedsmøde den lo. oktober 1958 og end-
videre et møde i København den lo. december 1958. Forinden af-
holdelsen af det sidstnævnGe møde var der på grundlag af de f~r-
handlinger, der fandt sted på dOT nævnte åst~dsmøde, udarb~jdct
en ny plan for dambrugene i afd. :B (plan 9).

I betragtning af, at ejerne :havde anlagt: flere damme
i afd. A snd oprindelig tilladt9 villo Danmarks Naturfrednings-
forening og Naturfredningsrådet hLill godkende plan 9 på den be-
tingGlse, at ejerne samtidig frafaldt den ved sagens rejsning
givne tilladelse til at anlæggr; 14 damme ved Svinebækken (afdo
C)o Da ejerne ikke ville indgå herpay blev sagen afgjort af
Nævnet 9 (!"r i et d(;n lJ. fGbruar 1959 afholdt møde traf dem
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beslutning, at de allerede anlagte damme i afd. A, bl. a. under
hensyn til de store økonomiske interesser for ejerne, og da
dambrugene ikke skønnedes a1 virke særlig skæmmende, blev god-
kendt, således at den rejste fredningssag blev ophævet i det
omfang, de anlagte da~~e krævede det. Endvidere traf Nævnet i
samme møde beslutning om, at ejerne fik tilladelse til at gen-
nemføre plan 9 ved anlæggelsen af dammene i afd. B, idet denne
plan indeholdt visse fredningsmæssige fordele med hensyn til
dammenes placering, hvorved en væld-eng blev skånet, hvorhos
man undgik en for nogle kildevæld uhel1ig tilbagerykning af et
stemmeværk. Tilladelsen blev givet på betingelse af, at arteti-
ske boringer ikke måtte iværksættes uden samtykke af Nævnet, og
Nævnet, der iøvrigt var indforstået ~ed, at jord til fyld blev
taget fra en lyngbevokset brink i nærheden, tilkendegav overfor
ejerne, at man ved ansættelsen af en eventuel erstatning for
fredningen var sindet at medregne den fordYrelse, som gennemfø-
relsen af den nu tilladte plan ville medføre i forhold til den
tidligere plan, og det blev endelig anført i beslutningen, at
den givne tilladelse ingen indflydelse havde på den allerede op-
nåede tilladelse til 14 damme ved Svine bækken.

TIet bemærkes 1 at dambrugets afd. A og B er anlagt i
overensstemmelse med den af Nævnet under 13/2 1959 givne tilla-
delse, hvorimod den ~~d Svineoækkens udløb projekterede afd. C
(14 damme) endnu ikke er anlagtl

Under hensyn tll de omhandlede arealers store natur-
skønhed er Nævnet enedes om, a1 skrænterne mod Rørbæk sø og de
dalstrøg, gennem hvilke Svinebækken og Dybdal bæk løber, bør
undergives status quo-fre~~ing, som af Danmarks Naturfrednings-
forening og Naturfredningsrådet begæret, ligesom Nævnet finder,
at der er knyttet så store naturvidenskabelige interesser til
dyre- og plantelivet i Rørbæk sø, i Svine bækken og i Dybdal bæk,
at der af hensyn hertil vil -rære at pålægge ejendommen sådanne
fredningsbestemmelser, at disse interesser i videst muligt om-
fang tilgodeses. TIa der iwidlertid også må tillægges den store
økonomiske værdi, som udnyttelsen af den gunstige beliggenhed
for anlæg og drift af dambrug har for ejeren, betydning, finder
Nævnet, at det ikke bør forbydes ejerne at anlægge de ved Svine-
bækkens udløb projekterede rta~~e i overensstemmelse med den af
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landvæsensr-ævliet godkendte plan 4 (afd. C), ligesom Nævnet fin-
der, at det ikke bør forbydes ejerne at bygge et klækkehus og
at udvide antallet af dammG på engdraget syd og vest for de alt
anlagte afdelinger A og B, i hvilken forbindelse det særligt
vedrørende klækkehuse~ bemærkes, at professor Berg i en skrivel
se af 18/3 1960 bl. a. har udtal""~ .1 ••••••••• at der næppe; vil
kunne indvendes nog8t vægtigt imod, at et klækkehus til dambr,-
gets egen forsyning af æg og :yngol anbTinges på et passende s; ,>da~arealindenfor det allerGde ibrug-cagne;ved Dybdal :Bæk ". Nævn
finder derimod, at selve Svine bækken frembyder så stor vidcnsc->
belig værdi~ at der ikke bør tillad8s anlæggelse af flore da:rrL'::
ved denne bæk end allerede tilladt. Nævnet finder det af samme
grund påkrævet, at de 2 bækkes dyreliv beskyttes ved pålæg af
fredningsbestemmelser som af Danmarks Naturfredningsforening
foreslået.

Da d~n syd for dambrugets afdeling B ved Dybdal Bæk
beliggende vældeng og det øst for dambrugets afdeling B belig-
gende kildevæld er af stor videnskabelig betydning, finder Næ~-
ne-c, at disse bør undergives s~a~us quo-fredning.

Da der andets~eds ~r åbnet TIulighed for offentligheden
til at bese de naturskønne arealer omkring Rørbæk sø, og da of-
fentlig adgang skønnes a~ vi~le være til uforholdsmæssig stor
ulempe for ejerne, finder Nævnet endelig, at dor ikke bør gives
offentligheden adgang til de hsr omhandlede arealer.

Som følge af d0t anfør-co er Nævnet Gnige om, at ejen-
dommen bør fredes sålcdes~

Fredningens omlang~

Vedrørende matr.nr. 5 Kovtrup bY9 Hammer sogn, og 6a

Hundshoved, Nørre Snede sogn:
De dele af disse matr.nr. 'e9 som på vedhæftede kort

er betegnet med bogstavern~ A-L-B-C-D-G-H-I-K-M-N-O-P-Q-R-S-T_
l l §U-Æ-0-B -A~, fredes ~ ovorenssternnelse mod § 2b, 3, 4 og 5 i

de "generelle bestemmelser".
Den fredede dol af matr.nr. 6a fredes endvidere i over-

ensstemmelse med § l i de ;'gcnerelle bestemmelser".
Bndvid8re pålæggeS der dGn ircdede del af matr.nr. 'ene

følgende spccic;lle frodningsbostemmelscr~
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A.
Dybdal Bæks naturlige løb må ikke ændres ved udfyld-

ning, udretning og uddybning eller ved opdæmning. Oprensning
må ikke fi:ld~ sted uden efter forud indhentet tilladelse fra
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. Der må ikke ~tableres an-
dre opstemninger i Dybdal Bæk end de i det godkendte damproJckT
anførte uden forud indhenTot tilladelse fra Fredningsnævnet.

B.
Der ~å ikke foretages ~~~stig afvanding fra TIybdal

Bæk ovenfor det tilladte dambrug, ejheller grøftning, dræning
og lignende. Yderligere vand indvinding og artetiske boringer
må ikke finde sted uden forud indhentet tilladelse fra Fred-
ningsnævnet for Skanderborg amT., der, forinden dette. spørgsmål
afgøres, vil indhente en udtalelse fra Naturfredningsrådet.

c.
TIer må ikke foretages nogen form for indgreb i don

kildcJ som er beliggende ved TIybdal Bæks udløb af bakkerne øst
for dambrugets afdeling B, og som på vedhæftede kort er beteg-
net med bogstaverne V-X-Y-Z.

TI~t påhviler GJeren af ejendommen at opsætte og ved-
ligeholde en forsvarlig indhegning omkring denne kilde.

D.
Ovenfor damnlene må kilder og bække ikke forurenes.

Ingen form for spildevand, hverken fra husholdning, fra land-
brug eller fra anden virkso~~ed må ledes til disse vandløb, ej
heller vand fra eventuelle fremtidig~ afvandingsarbejder i nær-
heden.

E.
Ved anlæg Ri' eventuelle nye vGje og stier, herunder

også veje i tilknytning til dambruget, skal disse veje og stier
placeres således, at de ikke medfører ændringer i vandløbene o
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H'
..L •

r det dalstrøg, igennom hvilken Dybdal Bæk løber? ma
der ikke plan~es nåletræer, hvilket forbud omfatter såvel dal-
bunden som skrænterne på begge sider af denne. Selvsåede nåle-
træer kan fjernes ved Fredningsnævnets foranstaltning.

G.
Anlæg af ny~ damme og ændring af de allerede anlagte;

damme, må kun ske på engen syd og vest for det eksisterende d~ -
brugs afd. A og B.

Vedrørende matr.nr. l~, 6E? 6d og 60 Hundshoved,
Nørre Snede sogn:

Dc dole af matr.nr. I ~'no 6d, 19 og 6b samt hele matr.
lnr. 6e9 som på vcdhæftede kort er oetcgnot med bogstaverne A -

Bl_ Cl _ Dl _ :81_ pl_ Gl_ Hl _ r1_ rJ- nl1_ Nl_ 01_ pl_ Ql_ Rl_
Sl_ Tl_ E _ F _ U1_Vl_ Al, frcdGs i overensstemmelse med §§
2 b, 4 og 5 i foranstående ;'g(~DerellGbestemmelser" 1 idet dog
kun 2' stk. i § 4 skal være gældende for den fredede del af matr
nr. l E. Endvidere fredes de næ~n:~e dele af matr.nr. 6 b og 6 e
i overensstemn18lsc med § l i de ;'gcnore:llebestemmelser".

Bndolig pålægges der do fred0de dele af matr.nr. l g,
6 d, 6 b og ~lcll:matr.nr. 6 e følg"nde specielle fredningsbe-
stemmelser;

A.
Svinobækkons naturlige løb må ikke ændres ved udfyld-

ning, opdæmning, udretning eller ~ddybning. Oprensning må ikke
finde sted uden forud indhentet samtykke fra Fredningsnævnet
for Skanderborg amt.

Der må ikke placeres opsteFninger i Svine bækken uden
forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet.

B.
Der må ikke foretages kunstig afvanding fra Svine bæk-

ken ovenfor de tilladte da:m.r.;.e?e j l1eller grøftning, dræning el-
ler lignende. Yderligere 'landindvindin.g? bortset fra de allere-
de Gksist(;rondlJ st0dhævurtanlæg, n.å ikke finde sted uden c:fter
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forud indhentet tllladeJ.so fra Fr8dningsnævnet for Skanderborg
amt, dE:r forinden spørgsmåles afgøres 5 vil indhente en udtnlE:.:i..-
se fra Naturfredningsrådst.

c.
Ovenior dammon2 må kilder og bække ikke forurenes.

Ingen form ~or spildevand9 hverken fra husholdning, fra 12nd-
brug eller fra anden virksomhed, må ledes til disse vandløb,
heller vand fra eventuelle fremtidigG a:fvandingsarbe jder i nc::-
heden.

Grøften ved den 3ve~ste del af Svine bækken må hvcrk-~
oprenscs eller forlænges opeftur.

D.
Ved anlæg af eventuelle nye vej0 og stier, hE:runder

ogsa ve,je i tilknytning "0il damme r..e , skal disse veje og stier
placeres sdledes, at de ikke m~dførc~ ændringGr i vandløbene.
Der må ikkn førss ve.je gennem Svincbælrkens dal.

E.
r det på kortet m~d bogstaverne Vl_ E1_ Fl_ Gl_ Hl_

rl_ Ll_ m1_ Nl_ 01_ pl_ 01_ Rl_ Ul_ afmærkede areal må der ikl,=c
plan~os naletræcr. Selvsaede nåletræer kan fjernes ved Fredninss
nævnets foranstaltning.

F.
Anlæg af dawÆG udover de v8d Fredningsnævnets beslu--

ning af 13/2 1959 til18dte 14 damme (91an 4-) må ikkE";:finde st\...,:<,

og anlæg ai disse daIT~e skal ske i fuldstændig overcnsstemmcl~~
med den godkendte plan 4.

Vedrørende hele ejendoIT~en, såvel matr.nr. 5 Kovtruy

bY9 Hammer sogn, og 6 a Hundshovod, NørrE: Snede sogn, som matr.
nr. 6 b, 6 d og 6 c Hundsl10ved 9 ~;ørrc Snede sogn, gældGr
følgende fælles fredningsbcst(;1rilll'21ser~

L.

J;jornc ma opføIJ oet klækkehus, idet opførelsen haraf
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dog ikke; må påbcgyr:.des, forinden godkcnd21se af husets uJsecnde
og oeligg8nhei Gr ind.he::ntel;fra Fredningsnævnet for Skanderborg
amt o

II.

Der tillægges ikke oifGntlighedcn adgang til de fre-
dede arealer.

III.

Dot er Gjorne tilladt at lade får, kreaturer og hests
afgræsse de frodcdc arealer, bortset fra del; indhegnede areal
omkring kildevældcL.

IV.
Dansut bcstc::mll81seni § 5, stk. 3, i de "gcnerelle

bestemmelser" tillados d,~t ejern2 at opføre indtil 3 SOII'...ITler-
huse på de fredede arealer, idet husenes beliggenhed < udseende,
forsyning m8d vani og kraft samt kloak~ringsforhold skal god-
kendes af Fredningsnævn~t for Skanderborg amt, forinden opførel-
sen begyndes.

Vedrørende erstatningen~
Undur fr€dningssagens bebandling er lrs. Heegaard som

repræsentant for e~crnc blevet gjort bekendt m~d, at Naturfred-
ningsrådet og Danmarks ~'~2turfr,..:;dningsforeninghar ønsket frcd-
ningun gennemført s~lcd~s, at der pålægg~s de arealer, som fand-
tes indtegnct på et }lflmudloveret kort, og som i store træk uo.-
gør skrænterne: nod Rørbæk sø, arealerne: omkring Svine bæk og
Dybdal Bæk samt cngdraben~ sydvest for Dybdal Bæk, en status ;uo
freJning, og at der cnividere pålægges ejendommen sådanne fr;d-
ningsbestemmelser, sorn kan tjene til sikring af de nævnte vand-
løb som ontalt i ind18dningen, ligesom de nævnte institutioner
Gnd8lig har ønsket forbud imod, at d8r opføres et klækkehus ved
Svinebæk og mod "LLd'lid(-;lsGaf dut alt tilladte dambrug.

1,1's.Hecgaard har ved skrivelse af 15/2 1960 (bila~~~ o

nr. 40, 41 og 42) opgJort ejernes erstatningskrav således:
l) Såfremt f:::"'cdnin;s8ngemnemføres på dem måde, at G j '.;:rn,~

bliver forhindret i at anlægge flere damme end de nu anlagt8~
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vil dette medføre, at anlæg af 40 da~ll2~ so~ vil kunne anlæg6eE
dels på cr-gcn i nærhcaen af de nUværonde daw~8, dels ved Svin2-
bækkens udlzb9 ~å opgives. Erstatningen ansættes til et netto-
tab på l,oe09- kr. om året pr. dam eller 40.0009- kr. om åre~,
kapitaliser0t mod 28 ~il ialt 800,000,- kr.
" 'Ic:. / "Erstatning for at indhegne kildevoaldet i skrænt(?:fl--~=.og anglve
de alt anlagte damme 5 hvilket kildevæld på kortet er indt8gn,-
med bogstavern~ V-X-Y-Z~ og for forpligtelse til at vedligch- -
de denne indhegning~ 2.0009- kr.
3) Lrs, Heegaard har på ejernes vegne andraget om ~i2-::;.<:'-
delse ""Gilat opføre et klækkGhus og har i dGnne forbindelsl:'~_=l-
talt 9 at ejorne ikke på forhånd kan binde sig til nogen best~~-
beliggenhed af dette hus, id~t det afgørende i så henseende ~3

være 9 hvad dor viSer si~ mest praktisk. Lrs. Haeg?-?-rdhar viderog .nat~r.Llgtanført, at et sådant klækkellUs c.' c T nødvendigt/ led i en ra-cic-
nel daulbrugsdrift, ':"15 at an:iæg ef rJt sadanT hus ikkG vil medfz,_c
nogen yderligere forurening af V2nd0t, i hvert fald kun en mi~~
mal forurening.

Ersta ~nint-;:CJr merudgiftor 'Te ri , at dot oprind,:;ligt
planlagte og tilladte dambrugs afdeliLg B - som foran nævnt e=-
tor 0nske af Prednin,;snævne t - blev flytt2t til dem nuværende
beliggenhed' 6.700,- kr. 9 ncd rcnt~r 7 1/2% p.a. (alm. bankren-
te) at regne fra ].6/6 J959, hvilken dag Gj,_rr;nhar udlagt be-
løbe t.

Bc19bct opgøres iøvrigt sålQdes~
Uagiftcr vedr. pJan 8:

a) ,jordarb,:.:jdc;
b) hovedstom~~eværk? udløbs-

bygværk, ovcrlzbsbygværk
c) 4 SLG~~cværker i kanaler a 980 kr.

4.850~oo -
3.92°9°0 -

22,470,00 kr,

Udgifter 7odr. plan 9:
a) .jordarb(;j de

b) hoveclstellllilOvc3rk,udløbs-
bygværk 06 overløbsbygværk

23.000,00 k::-,

27 .85o, oo kr.
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Udgifter vedr. pl&~ 9~
do vedr. plan 8~

27.850,00 kr.
22.4.70,00 -

5.380,00 k-r."""erudgift
hvortil kommer yderlig8re ~ro,jektG-
ringsudgifter
ialt forzgelse af a~lægsudgiftor 6 '7, .100,00 kr.

Pa b:tingclse af 5 9.t der hVerken ved nærværende fre=~-
ningssag ~110r senere giV0S offentlig adgang til de fredede a~:
aler olIer 2~lægg2s andre vejo 011er stior end de nu ekslster
de, frafalder ojorne krav om erstatning for gennemførelse af
den ønskeCe aroalfredning.

Lrs. He2gaa~d har på Gjo~nes vegne andraget om tilla-
delse til at opføre 2 eller 3 sommerhusE::på det fredede areal
bortse-:;fra dot areal ved kilc~cir::::ldc-c,son ønskes indhognc-c1

hvorhos lrs. Hoegaard har forbeholdt ejerne ret til at lade få.l'

kreaturer og eventuelt heste afgræsse de fredede arealer.
Erstatningens størrelse:

Vedrørende de enkelte poster i ejornes erstatnings-
påstand bemærkes følgende~
ad l: Det forudsæ-ctos i lrs. Doegaards ovennævnte skrivels8
af 15/2 1960, at frcdningcrngonnoDf~relsG vil hindre 2jorno i
at anlægge do alt tilladte 1-1- dam.';lE:;:'led Svinebækkens udløb sa!:lt
i a1;anlægg8 fl l; rrJ dmmne \,T(jdDybdal l3æks udløb. Da det imidler-
~id under fr2c~ningssag(;ns behandling ~r blevet t illadt e,jerne
at anlægge do 14 fisk8da~~e ved Svinebækkens udløb, og da der
ondvidorc: \Ted ::ærværendc kc'ndr;lsemeddeles ejorne tilladelsE.;
til at anlxgge daIT~G pa 1101e ongarealct syd og vest for afde~~~-
gerne A o~ B, på hvilket sidstnæVGtc areal dEor skønsmæssigt v~~
kunne placeres minds t 26 darrJlli::;~ vil gennemfør,::;lsenaf nærværen(i~
fredning ikke medføre, a1; ejerne forhindres i at anlægge yderli-
S'0ru ca. 40 ,,'.tammeSOI:.J. af cjernr; forudsat 1 og der vil derfor' ikke
være at tilkend~ ejerne erstatning fo~ manclende udnyttelse ar
arealerne til anlæg af ca. '':-0 dar.'lJ118. iIortil kommer, at ejerne -92-

et den lo. dec8l:lber1958 afhold-c møje har udtalt, at de ikke vil
sago de allerede ti~ladt0 (lL~) dan~e ved Svine bækken udvidet, på

beting(~lsc Rf n t plan 9 blov l; illad t ecnnc:mført, hvilket Gr
skot.



ad 3~
der ikke;

TIn d3t Gilladus ejerne at anlægge aet klækkehus1

være at tilkcnJc crsta~Jing for forbud herimod.
vll

~'7
-..11-

ID de e j (..mdorilllen'lcd nærværende kendelse pålagte :::::-cc
ningsbcstewÆclser vedrørende vandløbones tilstand imidlurtia \}
medføre ret viJGgående indgreb i ejernes dispositionsret over C
fredede arealer, findes der i den anledning at burde tilk8n~es
G jerne; t:,;n2J:'statning, SOLl skønsmæssigt ansættes til 18.0001 - la

ad 2~ Da den af 8Jornc nedlagte påstand om erstatning 2.~oc
kr. for indh0gning af kildcvældet øs~ for dambrugets afd. 2 c~
for vedligcholJelse af denne indhegning skønnes rimelig, vil
der være at tillægge eje,rne den påståede erstatning.

ad 4 ~ Da d-::·naf ("j-.;rncnedlagte; påsGand om erstatning for
hafte merudgifter veu proj0.kTerir~ 8g anlæg af dambrugets afd.
B skønnes rimelig, vil denne påstan~ \~re at tage til følge? så-
ledes at dGr i den anledning vil være at tilkende ejerne en er-
statning på 6.700,- kr. + renter 7 1/2% p.a. fra den 16/6 1959.
ad 5~ Da der SOTIl ovenfo:::-anført ikke gives offentligheden
adgang til de fredede arealer, har Nævnet efterkommet ejernes
betingelse for frafald af erstatning for den gennemførte areal-
fredning 9 og ut:,;rvil følgelig ikke være at tilkende ejerne er-
statning hcr=Jr. Dersom der imidlertid ved en senere frodnings-
sag måtte blive ~IiYOt" offentligheden adgang til arealerne ~ 0r

Gjorne bcrettige~ til at få genoptaget spørgsmålet om erstatning
for den arealfrcdnins~ for hvilken der ved nærværend8 kendelse
ikke ydes ors~atning,

Den ojecnc for nærværende fr3dning tilkendte erstat-
ning udgør hureftor ialt 26.700,- kr. + renter 7 1/2% p.a. f~~
d~n 16/6 1959 af 6.700.- læ.
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ad maGT.nr. l ~ Nørre GroestgårdG~ ~jsGrup sogn:

•

Ejere: læge Arnold Madsen, Helsingør? og direktør Anton Peterse"
Rønne Alle 58, Silkeborg

~mder hensyn til at den syctligste del ~f dette matr.
nr. udgør et meget smukt hedeareal, som bl.a. frembyder at sæ~-
ligt skønt syn set fra den nodsatte side af søen, ikke mindst
fra matr.nr, l i RørbækgåTd, hvortil der under fredningssagen
er skaffet offenGlig adgang, finder I'Jævne t, at en status quo-
fredning bør genn0mføres for så lidt angår den del af arealet,
som er synlig fra den modsatte side af søen, medens det bagve~
liggonde areal alen2 bør fredes i ovcr:msstc:lmmelse mod § 5 i -~'?

"generelle bestemmelser".
Nævn8t har forha~dlet ~ed ejor~e om fredningens gen-

nemførelse, og disse er indgået på, at den del af ejendommen,
som på vedhæftGdo kort er betcgnot rr..cdbo6stav(;rne A-B-C-D-L-F 1

underkastes følgende fredning (j-vI. bilag 44):
Arealet A-B-B-F fredes i overensstemmelse med §§ l,
og 6 i 'vodhæfGcctG "gcn.::;rellebestemmelser".alene
Arealet J3-C-D-E fredes7i overensstemmelse med § 5 i

vedhæfGede "generulle "oestemmelser d.

For ovenstaende fredning har ejerne givet afkald
ersGaGning på b8tlngclse af, at Jer uanset bestemmelsen i
=rcdningslcv8Ds ? 25 gives dem tilladGlse til at opføre 2

natur-
SOI'l-

mcrhuse på jen nordligsG8 halvdel af areal~t A-B-C-D-l-F, ide~
Jisse SOf[l.IrlerhusGsb01iggcmhed og udsoende, dOt forinden opførel-
SGn påbegyndes, skal godkGndes af Fredningsnævnet for Skander-
borg aI'lt,og på betingels~ af, at dot tillades at fromføre tal_-
fan- og eloktric itetslodningGr til Lv.sene i dot omfang, dette
er nødvendigG, at dot tillades at anlægg~ de nødvendige veje O,"
stler til husene, samt endelig at det tilladas at indvinde \~n~

til husholdningsbrug overal t på b;lo dot fredede område.
Da Nævnet finder, at opførelsen af 2 sommerhuso }J3.

den nordligste hal vdul af do t fredede; område ikke kan virke skæI'l-
mende, hvorved navnlig iJ'.:nJærkes,8.t hust.mes beliggonhGd og ud-
soencte skal gonkondes af Nævnet. forinden opføralsen~ giver Næv-
neG den ønskede tilladelse oS accep~crar samtidig den af ejerne
tilbudte v~derlagsfri frcdnin0•
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iliatr.nr.l c/Groes~gårde? Ejstrup sogn, fredes her-

efter således~
Det på kortet angivne areal A-B-E-F fredes i ovsrens·

stemmelse med § § l, 2 b, 4, 5 og 6 i de "generelle besternnel-
serTI, og det på kortet angivne areal B-C-D-E fredes i overens-
stemmelse me d § 5 i de "generelle bestew..melser ".
Erstatningens størrelse:

Ingen; men tilladelse til opførelse af 2 sommerhuse
som foran nævnt.

• ad matr.nr. l a Nørre Groestgårde, Ejstrup sogn:
Ejer~ godsejer, fru Jozzi Hansen, Stensgård, Fyn.

Under de med ejerinden førte forhandlinger har fred-
ningsnævnet gjort ejerinden bekendt med, at fredningen ønskes
gennemført således, at der på ejendo~men foretages en status
quo-fredning af skrænterne langs søen i hele ejendommens ud-
strækning og af den sydligste del af slugten, hvilket areal på
det vedhæfte0e korG mod nord og vest er begrænset af en linie
med bogstaverne Z- ':-X-"F-A-B-C-D-E-F-G-H- I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S,
og at dette areal :redes i overensstemmelse med §§ l, 2 a og b,
3, 4, 5 og 6, stk. 1-4 inel. ~ndvidere fredes ejendommen såle-
des, at der blivel' forbud mod bebyggelse m.m., jfr. indholdet
i § 5 i de ligenere~le bestemmelserTI, på nedennævnte arealer:
a) Et areal øst fer slugten, betegnet med bogstaverne I-K-L-M-

N-O-?-Q-R-S-T-~·-=, idet bemærkes, at linien T-U følger deG
fra ejendommens Jstskel gående spor.

b) Et areal vest =2~ slugten, hvilket areal ikke er indtegnet
på kortet, men _:vis østlige og sydlige grænse dannes af li-
nien Z-Y-X-V-Å-3-C-D-E-F-G-H , og hvis vestlige og nordlige
grænse forløber ~o m vest og nord for og parallelt med denne
linie.

•
Ejerinde:: ha.L' (.jvf. bilag 34) erklæret sig indforst;;l-

et med, at hun sar: 2.jer af matr.nro l a Nørre Groestgårde lmder-
kaster sig frednil~.·::eni overensstemmelse med Nævnets forslag,
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og har i den forbindelse udtalt~ at ~un ikke kræver erstatning
for fredni::1gensgennemførelse ~ såfremt det; ikke forbydes at an·
lægge fiskedamme udfor slugten.

Fredningens omfang:
Nævnet er enedes om~ at fredningen på derilleejendox

gennemføres således, som det - som foran anført - er tilbudt
af e jerinden.

•
Erstatningens størrelse:

Da de~ som ovenfor nævnt ikke forbydes ejeren at aL-
lægge fiskedamme, har Nævnet efterkommet ejerens betingelse :2'
frafald af erstatning for den gennemførte arealfredning, og del
vil følgelig ikke være at tilkende ejeren erstatning herfor.
Dersom det imidlertid ved en senere fredningssag måtte blive
forbudt at anlægge fiskedamme på de her omhandlede arealer~ er
ejeren berettiget til at få genoptaget spørgsmålet om erstat-
ning for den arealfredning~ for hvilken der ved nærværende kell-
delse ikke ydes erstatning.

Ad matr.nr. l ~~ l a og l c Rørb~k hovedgård, Vester sogn,
(Rørbækgård ),
Ejer~ ?roprietær Henning 0rnsholt Jensen.

I skrivelse af 3/9 1957 (bilag 2), hvori Danmarks
Naturfredningsforening begærede optaget fredningssag vedrørende
arealerne omkring Rørbæk sø, er det som foran nævnt anført~ at
den skønne bakkekuppel mellem Lillesø og Rørbæk sø, kaldet "F~-
rebankenll (beliggende på matr.nr. l ~) bør fredes mod bl.a. bc-
plantning~ opdyrkning og bebyggelse, og at de meget smukke be-
voksninger på I~lderbanken (ligeledes på matr.nr. l~) og på
Vandø (som udgør en dej af matr.nr. l~) bør bevares, og end2-
lig at det syd for matr.nr. l v beliggende engareal bør fredes
som eng, således at bl.a. anlæg af jambrug undgås.

Den 27. maj 1959 bldv fredningen af Rørbækgårds area-
ler drøftpt med ejnren, og der var mødt repræsentanter for Dan-
marks NaturfredningsforeniLg og Naturfredningsrådet. Under for-
handlingerne var Naturfredningsforeningen indforstået med, at
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•

den rejste fredningssag for så vidt angår matr.nr. l c Rørbæk,
bortset fra Vand ø , frafaldes, ligesom den foreslåede fredning
af den øverste del af slugten op imod matr.nr. l i Risagergår~
ej heller ønskes gennemført. Under mødet udtalte professor
Bøcher på Naturfredningsforeningens vegne, at fredningen af ene
arealet burde være en status quo-fredning. I tilslutning herGl~
udtalte magisGer I~iser på Naturfredningsrådets vegne, at aII~r
fra eventuelle dambrug på engarealeG ville medføre, at visse nc
ringsstoffer ville blive ført ud i søen, og at forøgelsen af
disse næringsstoffer i vandet ville ændre såvel floraen som fal
naen i søen. Det blevenevidere af Foreningen anført, at deT
areal af matr.nr. 1. a'dsom grænser op imod søen og mod vest tlJ- er
matr.nr. l ~, og hvorpå/ligger en gammel borgruin, bør fredes
mod enhver forandring af tilstanden, både af historiske og natl
skønhedsmæssige grunde.

På mødet oplyste ejeren, at Fårebanken indtil 1953 hE
de været lyngklædt, men at han senere havde henvendt sig til ~~
deselskabet med henblik på beplantning af arealet. Efter forsla
fra Hedeselskabet har han ladet jorden kultivere med beplantni~
for øje, og arealet har i de sidste år været anvendt til græsni
for kreaturer. Efter at arealet er blevet dybdepløjet, gødet og
merglet, er det nu modent til beplantning.

Professor Eøcher har hertil anført, at selvom der på
Fårebanken er bleveG r'oret~get visse arbejder med hensyn til oe
plantning, burde denne banke og iøvrigt hele matr.nr. l ~ af na
turskønhedsmæssige, geologiske og botaniske grunde fuldstændigG
fredes, herunder også det gyvel- og enebevoksede areal på l ~.
Professor Bøcher har endvidere udtalt, at f~edningen af egekrRG
tet på samme matr.nr. bør omfatte forbud mod enhver form for
fældning af træer uden forud indhentet tilladelse fra Frednings-
nævnet, idet vegetationens nuværende karakter og sammensætning
skal søges opretholdt. Naturfredningsforeningen havde intet imo(
at der blev givet tilladelse til at hente sand og grus i de all,
rede eksisterende 2 grusgrave i det omfang, det måtte være nød-
vendigt til at opretholde de nærliggende dæmninger og den nær li,

gende vej, men at grusgravning ikke måtte udnyttes erhvervsmæs-
sigt.
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om adgang for offentligheden til de fredede arealer.

Nævnet har drøftet spørgsmålet om fredning af engare;
let på matr.nr. l~, herunder forbud mod fiskedamme, for hvilk
fredning der iøvrigt er påstået en erstatning på 200000,- kr.
Der var enighed om at undlade fredning af denne eng bortset fr,
e~ mindre areal i den ~stlige ende, idet engen ligger så lang~
tilbage i ~errænet,at den skønhedsmæssigt ikke er af afgørende
betydning for fredningen, hvortil kommer, at det må antages, 2-

en del af de damme, som eventuelt vil blive anlagt, for størs~,
delen vil f§ afløb til Lillesø, der ikke er med under fredningc

Nævnet er enig i, at fredningen af ejendommen herefte
bør gennemføres således~

Fredningens omfang:

ad matr.nr. l a:
Den østlige del af engarealet og den nordøstligste d~

af ~tr.nr. 'et, hvorpå kælderruinen er beliggende, betegnet Doe
bogsGaverne A-B-C-D-E-F-K-G-H, fredes i overensstemmelse med §§
l, 2 b, 5 og 6, stk. 1-6 inkl., i de "generelle bestemmelser".
Ejeren har dog ret til at tillade spejdere og medlemmer af lign
organisa~ioner at slå le~r på den del af det fredede areal, som
ligger syd for Kælderbanken.

ad matr.nr. l v:

l) Den del af J ~, som er bevokset med egekrat, således som det
er angivet på kortet, fredes i overensstemmelse med §§ l, +,
5 og (-)i de "generelle bestemm~lser", og således at der er
forbud mod enhver form for fældning af træer, bortset fra
selvsåede nåletræer, uden forud indhent8t tilladelse fra Pref
ningsnævnet, idet vegetationens nuværende karakter og sammen-
sætning skal opretholdes.

2) Den resterende del af l v fredes i overensstemmelse med §§ l.
5 og 6 i de "generelle bestemmelser". Det på kortet med bog-
staverne L-M-N-O belognede område (Fårebenken og dens nærme-
ste omgivelser) må ikke opdyrkes eller tilplantes. Arealet
må ikke gødes, og der må ikke foretages indgreb af nogen art
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• overfor plante- og dyrelivet, således at ejheller bekæmpelses-
midler mod ukrudt og insekter må bringes til anvendelse. HøsleT
lyngslagning og afgræsning må finde sted i samme omfang som tid
til. Selvsåede træer - bortset fra ene - kan fjernes ved Fred-
ningsnævnets foranstal tnirlg. Don øvrige del af ma tr. nr. l'y
(bortset fra områået~ der er bevokset med egekrat) må opdyrkes,
men ikke oeplantes.

Uanset denne fredning skal ejeren have ret til i de
alleredo eksisterende 2 grusgrave at hente sand og grus i deT
omfang, det er nødvendigt til opretholdelse af de nærliggend~
dæmninger og den nærliggende vej.
ad matr.r..r.l C~

• Den del af matr.nr. l~, som udgør en ø, kaldet Vandø
fredes i overenssteI1lP.l21semed §§ l, 2 b, 3, 4, 5 og 6 i de "ge-
nerelle bestemmelser".

•

Erstatningens størrelse:
Ej.:;renhar vedrørend8 fredning af "Vandø" opgjort sit

erstatningskrav til 10.000,- kr., ol.a. under hensyn til, at dG
kunne foretages en bebyggelse på denne 0. Fredningsnævnet har
besigtiget øen, der ikke har nogen værdi i dyrkningsmæssig hen-
seende. Efter anmodning fra Nævnet har landinspektør Abildtrup
foretaget en opmåling og derved konstateret, at øen ligger inder
for 300 moter-grænsen fra skov, således at en eventuel bebyggel-
se vil kræve dispensa~i0n i henhold til naturfredningslovens
§ 25.

Nævnet finder herefter ikke anledning til at fastsær,tl
nogen større erstatnin~ for fredningen af denne ø, men finder
dog, at der bør tillægges ejoren en erstatning for ulempe på
500 kr.

Under anbringGnde af, at den omstændighed, at dor er
givet offentligheden adgang til det op til hans ejendom grænsen-
de matr.nr. l i Rørbæk Hovedgård, har medført og i fremtiden
vil medføre ødelæggelser af hegnet, har ejeren påstået sig til-
kendt en passende erstatning til istandsættelse og vedligehol-
delse af dette.

Da d~ skete og fremtidige beskadigelser af hegnet
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• imidlertid er indirekte følger af den på naboejendommen gennem-
førte fredning, finder Nævnet ikke, at der er hjemmel til at
efterkomme ejerens påstand, og der vil derfor ikke være at til-
kende ham erstatning for hegnet.

Vedrørende ers-catning for fredning af engarealet er
der som nævnt påstået 20.000 ~r.Nævnet finder, at der lnL~ kan
blive tale om en mindre erst~tning fer denne fredning, idet
fredningen klli~ gennemføres på en mindre del af arealet, nem~ig
kun det med bogs-caverne B-C-D-E-F-K-G-B betegnede. Erstatninge~
kan passende ansættes til 2.000,- kr.

I anledning af fredning af arealet omkring ruinen -
betegnet med bogstaverne A-B-G-H - har ejeren påstået sig til-
kendt en erstatning, stor 5.000,- kr. og har til støtte herfor
anført, at denne plads er velegnet som campingplads. Under hen-
syn til, at den eksisterende ruin er et oldtidsminde, som er be I

skyttet i henhold til naturfredningsloven, således at det er ce
grænset, hvor mege-c campingplads der kan blive, findes en er-
statning på 500,- kr. vedrørende dette areal at være passende.

Der 1:ar været ført vidtgående forhandlinger om e1's-cat
ningsk1'avet vedrørende fredning af wstr.nr. l~, og Nævnet har
an-cage-cskovrider Schoubye som forstlig sagkyndig til behandliq
af denne 6retatning. Arealet andrager ca. lo ha. På et møde den
25/4 1960, hvor ejeren var til stede, og hvor endvidere skov-
rider Schoubye var mødt9 blev erstatningskravet (jvf. bilag 28)
påny drøftet. Ejeren opgjorde nu erstatningskravet under hen-
visning til følgende beregninger. Han oplyste, at han som før
næv~t agtede at benytte de ca. lo ha. på den måde, at han, for-
inden han begynd-ce på den med statstilskud påtænkte beplantnin~,
ville foretage en beplantning af juletræer på de 5 ha., som ~åt.-

te være bedst egnet hertil, og at han samtidig med den endelige
beplantning ville indplante ca. 2.000 rødgran pr. ha. Ejeren mer
te, at hele arealet efter den endelige beplantning ville kunne
give et nettoudbytte på 2.500,- kr. om året, som kapitaliseret
med 5% ville s~are til en kapital på 50.000,- kr., og at han for
om 30 RI' at have en kapi-cal på 50.000,- kr. i dag skulle indsæt~ I
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til 5% p.a. for~8ntning, men aT der dog
deri måtte fragå :~ans udgifter til
beplantning 1 neml ig . e o • c o o o o Q ;l o • o • D •• ø " ••

således at der til reST vil fremkomme ....
IndtægTerne ved juletræskulturen

har ~an opgjor~ således~
Plantning af 8.000 rødgran 1.300500 kr.
Salg af 4000 julet~æer on
5-10 år a 2 kr. = 8.000,- kr,
som tilbagef0YT til ~l~nt-
ningsTidspunktet med 5%
rente giver ........•.•... 5.0009°0 "
overskud pr. lla •• , ...•. ,. 3.700,00 kr.
eller ialt på 5 ha .•.. ,..
De udplantede 2.000 rødgraner
pr. ha. på 5 ha. (den endeli-
ge kulTur) koster i anskaf-
felse og 1JeplanTni~ ,~a. 1,50c
kr., medens udbytTeT ved salg
til sin Tid af 10.000 juletræ-
er skønsmæssigT kan indb=-~in.be
20.000,- kr., som tiltag~-
ført til nu bliver ca ..... 10,000,00 kr.
-7 kul turudg ifter . o , o •••••• __ 1_...,;;5_°;;..0;;...:...7...;;,0,..;;0_'_'..;;.-;....;;..~~__

ialT

11.570,00 kr.

6.000,00 "
5.570,00 kr.

8.500,00 "
32,570,00 kr.

HerTil kOITJfierde udgifter, son maligvis vil blive
ham afkrævot for o'prette~sc og udslettelse af den nu tingly-
STe iredsskovdeklaraT~on, herunder opmålings- og udstyknings-
udsifter.•

Under hensyn ,;il, at den påståede erstatning på
]2.570,- kr. er nøje begrundet ved opstilling af beregninger
som Nævnets forstlige sagyyndige ikke har haft væsentligt a,"
indvende imod, finder ~ævnet, at denne beregning bør lægges
til grund ved erstaTningsfastsættelsen. Den gennemførTe fred-
ning er imidlertid ikke ~il hinder for, at den største del a,
matr.nr. l ~ udnyttes ~il græsning. Nævnet finJer - uanset c ,0-

rens bestridelse heraf - aL denne driftsmæssige udnyttelse af
arealet repræsenterer en vis værdi, som skønsmæssigt kan an-
sættes til 5.000,- lu'. ,30m fradragos de foran nævnte 32.570,-
kr., til rest 27.570,- hr. :Da der som ovenfor nævnt er tillaGt
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ejeren ersGatning på 2,000,- }~. for fredningen af den østlig~

del af engarealGt1 500,- kr. for fredningen af areale~ omkring
ruinen] og 500 ~-- kr. for \Tar:dø9 Dliv~r den samledc 8rsta~ni:1g
for hele den gennemførto fredning herefter ialt 3c.570,- kr.

VGdrøre:nde mat::'.lli~. l f Risage rgård 9 Ves~sr sogn5

og l h9 l i og l .~ B0rbc"~<:Hovedgård, Vester sogn.

Ejcr~ Gårdejer Aag0 Laurseno

anlcdning førte forhandlinger har ejoren i OG den 8/6 1959 af-
hol:lt mede freTIsP,: l't tilbud, hvorcfter han vil lade sin ejon-

dom pålagge DE;s~ee.1clsc::- !8.8d forbud mod anlæg af fiskedamme,

~og ~~d undGagelsc af den Jstligo del af matr.nr. l h, strak-
ker-do ~ig fra Gkclle~ Eod matr.nr. l a Risagergård ca. 100 ~
IllOd,,-est, og E:r:C'_v~_cl(;rellcstennolser om o~retholdelse af den

nuværende tilstanj i llct hele t8_get, således at den eksiste--

re~d0 vogG~ation ri SK~n~erne bibeholdes, idet dor dog må
:or21;ages almindeli~ Fcr8tr.J.~ssig udt;yndi~g, og såledr::s 3.t der
hverken på enge~ ved soen eller på skrænterne eller i slugGen
må plantes nålotr~c::'9 oortset fra Ene9 og således at der rå
jotte; areal og iO~,Tig~ 2. en brC'31ILrnepå 50 m fra skr~nten'3 oycr-

ste kar-t ind cve-r laL.d ikke; må opf2lres bygninger, c:kU.r8, l:~a~t'21
eller andro skær1:~cn.3.c:inJ.::,ctninger, lige som. der ej ~1el18r L..'L

forc~ages Rfgrav~ingcr9 op~yldniL.g, planering eller ~n~re ~n-
dring::r i landsk8-bsiorT"crne 5 og såledos at kildevældencs :r:.c"-

Gurligc tilstand ~kku ~j ændres.
:;::;jerol1baT ~:oc1lagt påstand om 2.000,- kr. l ers~a-c-

l1i~g for de~ OV0'Ylnæ-m~c' fredning, og han har - und er fc:.~ud8:';::-

lig,::ro tilla:iSgcs ~~al-n. :,'JOO,- kr. i erstatning herfor - til;J11_~-::-
a-t; give offentliglJod'JJl ::"0-[; til gående og kørend;) færdsel c:.c :..~~

øst for granplaEtag~n på matr. nr. l i i rotninge:l nord-s~rd gJ--
Jnc.c :Clarkvej S2.h:;; r(;G ::i::" parkering lJå arealet nellerc. planta--

vidor sig t il en ::;,l~dG? ~l:J. :J,::myttes som vendeplads 5 mon i::kc
til parkering 0110::' CCt.ccJring. EndvidiJTu h2.r e~:~run tiltr2ci.t5
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~-"'l::C~ ~2::~~:-"'1=-ngc.ns (J\.rt.)J"I]{<J.~~-: i'rc: \lcndoplacls(;Yl i 'vTcstlig retning
~~L ~-"'cr: ::o_~_l~-, tø:: ~c=-:"(~j:..l~)'J..r·-r.- Gst for --:atr.nro l c Rørbækgård,-~~~ O:;~~Tttcc 2f C'f:;:'O~L;2-i~?:~l::<:~C~::'":":'2-gåc1de ~ærdscl og til ophold,

1955 med vedhæftot kor~
lad~~ tinglyse på ejondo~-, j .....:J ':1 "'lo ) -. '.

\ J _L....Le .. --J :-- j J ~ S o m

?~.:'c;-1::-.:.iE.':::': ;::"?-2; ~~8.::' :..::af."lidoro været re j st på det øst-
...L::":;:; ~lj :;::;:'::':,"~ C'.-S: 'ClS ~::..~o .'~:::' o J. R:JrbSJkgå.rd 5 som udgør en del af
,:1-.'D-':"2~),~ , ..-; '""'.:: iOl1::J.C 32.:'lg-:S vestlige skråning? hvilke':
~.:,~cL;l ~)G. ~.\"'dr-_::3ft;~;jc>J:i~t (.:, rctcgnct ;nod bogsl;avorm~ S-T-V-Q-o

:--. ,-"et:-o 21"C~ 2. :::r '.Jc ~iE,CLr..-::'C så langt fra søon, at dets frcdn.i.D
U::~'C C':.F~"'..·3:: '-:::'l:::..~,,:vc·'t C.-: Ea"T,l.).Tsl~ønl1.ca.sm.æssigcgrunde, og da
?:::':...q,:;.'~ ~ .; ~'-;':~~.;-' : .;:"0 :3~(:J::-ll1,;3:':'rcdningsværdigt, er Nævnet encc.c..J

~ :_2,:::'~ .,' - l-c'- :,-":';:'.:.J.J t C's,"?r::..ngcn OD fredning af dette areal.

lTT 't; t _},_ll.._:3 GT: flt rJodragc tilblldct, hvorefter
2''';'Lll_J:~''-''' '-;:l:~.:l:', ' :{iso..gc;rgard, l 11 og delC1 af l i Rørbæk

'" . 'J (.~ \). i do "generelle

~,~ ) 1: •. ~, 'T "'.)~) rlc 'I; ~'.crcllo bestemmelser". Endvici.,:-
:":'.:: ~<,:v;.II._,--r .: .:J,':;' -'(;([ G.':.=::l ~:r;,jskrJ:mkniYi-f;y at det er tillad;::

..L ·'v~'lJ.~").-;:;r:.. ::'-:'::-'r'-,~"~":~l'; 2";' et aroal, so:w s"trækker sig fra S}:-,l?},

--;,~....!... ",-,..- [F r) "'0 '1"'-' l -:'-jr'1r;"}-""C'/'I'd C..., l m l' 'tI' ~t ~irl'"
... 0 J L,,,,. _~~ ... __ , .~ .. !l.4'O":O'_-'-t:>CL a. 00 VtJS 19 re n.L-'t~.
'".r~ ~_>," .. 'c r" 'L.-, '_ .....~. '~.Y-~A")YlS'~ i torrænat Gr marke ret vod eemGLt:-
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3) Af matr.nr. l i rtc~bæk Hovedgård fredes:

A) den østlige del udgørende en del af slug~ens vestlige
skråning, betegnet ~ed bogs~averne F-E-I-R, og

B) den nordligste del i hele matr.nr.' s udstrækning, stræk
kende sig fra skellG~ mod matr.nr. l t sst. i øst til
skelle~ mod matr.nr. l ~ mod ves~; arealet er mod nor~
begrænset af ~a~r nr. l ~ sst., og det strækker sig mc~
syd ~il en linie, som forløber 50 m syd for og parallE~
~ed skråninge~s kant. Arealet er på vedhæftede kort be-
tegnet med bogs~averne B-A-C-D-K-P-B,

i overensstemmelse ::ned§§ 2 a og b, 3, 4, 5 og 6, stk. 1-,"
iL.el., i de "generelle beste1J1.melser".

Endvidere p~lægges der matr.nr. l i Rørbæk Hovedgarc
den servitutbeste~.melse on offentlig adgang, som er tilbu~t
af ejeren som ovenfor oeskrevet.

Erstatningens størrelse:
Da Nævnet finGer, at de af ejeren forlangte erstat-

ninger er rimelige. har r~vnet bestem~, at den erstatning, 6er
oør tilkendes ejercn~ ~liver som af ham begært, nemlig for sel
ve fredningen 2.00c~- kr. og for den tilladte færdsel m.v.
3.000,- kr., ellur ialt 5.000,- kr.

Vedrørende matr.nr. l a ~isagergård, Vester sogn, og

l t Rørbæk Hovedgard, Vester sogn.

E~er; Fiskeriejer Imud Christensen, Vester.

Fr8dningsnævnc.) t har gj art ej eren bekendt med den :r::..:-
~ænkte frednings L.æY'El'.::r~indhold og omfang, herunder navnIie;
at frGdningen ~ilstræbcr at opre~holde den nuværende tilstan~9
og at der ønskes forbud mod oa~pering, beplantning med nåle-
træer bortset fra Ene og lærketræer, forbud mod fældning af
træer udover nødvendig forstmæssig udtynding, forbud mod grai-
niY1..f!;af grus udover til ,:;getformål, forbud mod bebyggelse, ':;-9-

førelse af skærr~ende indretninger m.m., forbud mod ændring i
kildernos naturlis8 ti:stand? samt ondelig forbud mod udvidel-
se ar dot besta8nde dambrug.
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Ejeren har udtalt9 at han, s~frem~ fredningen vil
nedføre, at han afskæres fra at anlægge flere fiskedamme - i
hvilken forbindelse han har anført, at han har påtænk~ at
"spundse", d.v.s. a~ bygge dam.!Ileud i søen - ønsker sig til-
kendt 8n erstaLnir~ herfor p~ 25.000,- hT., uden at han dog
nærllierehaT gjort rede for, hvorledes han opgør erstatningen.
Det bmr.ærkes, aL han :..foråreL 1960 ønskede at indkøbe tele-
fonpæle ~il brug for oprettelse af ca. 15 damme i søen over
en sLrækning p~ ca. 250 ~eLer langs med søbredden. Nævnet har
p~ et møde d~n 25. marts 1960 nægtet at give tilladelse til
anlæg af flere fiskeda~~e ved spundsning.

For en sLatus quo-fredning af hans sydlige areal,
herunder fredning af kildevældene med forbud mod ændring i
disses Lilstand udover, hvad fiskedammene kræver, har han p~-
stå~L sig tilkendt en erstatning på 5.000,- kr.
~ d . ~~re nlngens omlang~

Nævnet er enedes om at frede ejendommen matr.nr. l a
Risagergård således, at d~r ikke må anlægges flere fiskedamme
end de allerede eksisterend8, herunder ej heller fiskedamme ud
i søen, dels af hensyn ~il forureningen i søen, dels fordi sø-
ens konturer vil blive ændret, hvortil i særdeleshed kommer,
at de pæle, som i givet fald skulle anvendes til spundsningen,
ville rage ca. l ~ op over vandoverfladen, hvilket ville virke
i høj grad skæIT~ende.

Endvidere fredes arealet i overensstemmelse med §§ l,
2 b5 3, 4, 5 og 6, SLk. 1-4 incl., i de "generelle besteTI'~elser
ide~ det dog tillades ejeren at grave grus til eget forbrug i

den bestaende grusgrav.
Dsn del af matr.nr. l.! Rørbæk Hovedgård, som er

skovbevokset, og som på kortet er betegnet med A-B-C-D-B-F,
fredes i overensstemmelse med §§ 3, 4, 5 og 6 i de "generelle
be stommelser".

ErsLaLningens størrelse~
Da cjer<.=ni henhold til vandløbslovgivningen ikkeen

uden særlig tilladelse fra/vandløbsret er berettiget til at
foretage anlæg af fiskedaTI'Æe i søen, og da ejeren ikke har doku-
DenLcret, at han har opnået en sådan ~illadelse, findes der ik-
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ke vod nærværende kendelse al. bL~ne tilkendes ham nogen erSTaT-
~ing i anledning af~ at dOT ve~e~f~@ningen forbydes ham at 2n-
lægg~ damne i S0Cu. SafremT ejeren/måtte ønske at anlægge flcr~
da~ne og dertil erholder den fornødn8 tilladelse af vandløbs-
ro~ten, vil 3pørgsmålet om fortsat forbud mod yderligere darr~e
og alL G,"-en"t11cJ_ e:"'8 G~,:-ning 118rfor være at genoptagGo

Hvad angår den af ojeren iøvrigt nedlagte Grstatnir;c
pås~a:'lQfinder h"3VTI'.?T:~T denne ar urimelig stor9 idet arealc -;o
som i~ke o~ ret s~ort; cr skovbevokset og ikke under opdyrkn~~~
J:1æ,lncTfinder en eTstnTning på 1.000. - kr. passende, idGi; dcy
kun kan bli "'IC talG !JTI: (en orsta tning for ulenpe.

Der vil h8::.~efter'Tære &t tillægge ejeren en ers-rat-
ning opa 1.000,- :i:r.

Vedrørende 1Y'".3. [;1'. nr. l I:. Rørbæk Hovedgård, Vester sogn.

Ejer~ ludvig Lorr~crau.
Ejeren ha::.~udc;al:, at han ikke har noget at indvend~

2i1odden på-sænx1:c ::"'re~1~1ing9LlOrlt.an 1;'2v~.~:':orbeholdt sig ret til
grusgravninb"

Grder hensyn ~il at areale~ er b~liggende så lang1:
-:ra s00n, :l-~ GGt:=;f::.~,?cxLingikke skønnes at have betydning for
~rcdnlneen af 8ro&lLrnc o:Gkring sø~n som helhcd, og da arealsT
ej lkller iøvr2-gt S~(0'12F~;::;--=rod:r:.ingsværdigt,er Nævnet enedes
OI'l ikke 8, t cf+c rl-:02'l..::l2::;e['"c.'2:'lne;Onan: frcdning på denne e j endom.

VedrørGnd~ TIa[;ro~r. ? ,'1- "::'J J h Risagergård1 Vest0r so~~
---------------------------------------
Ejer~ Skovrider :Sb~)(}~sfting, J3ybæk pr. Vejle.

Frednirlgsn2vr:,~[;'l9.r- efter at formanden den 6/1
1960 ~nder Gt ~0dc ~8C c0c~cn havde gennemgået omfanget af
den påtænkte; i'~~C'd:nL1g og de i1almj.ndelige bestemmelser;' _
under 16/1 1960 tllskrovet ejeren således (jvf. bilag 31 og
32)~
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"Ved en iorhandl~ng don 6/1 d.å. gennemgik Frednings-

:Jævnet ved dGts formand r.18d e,jl,:;ren, skovrider Ebbe Løfting,

hvilke fredninger Nævnet påtænkte at gemlemføre på de neden-

nævnte arealer, j fr. kort" •

ad ~Btr.~r. 2 o og 2 d Ris2gergård, Vester sogn~

Ar(:;alet betcgncl; :':.106. A-l3-C-:D-E-F-G, og som for Sl;8r-
stedl;lon strækker sig l8-l~gs søen, pålægges de "generelle bes-:;8nJ.-

molserl1 §§ l, 2 b, 3, 4, 5 og 6.

ad matr.nr. 2 1J Pisage:rgård, Vester sogn~

Arealet bGl;e~n0t ~~d A-H-I-K, og beliggende umiddel-
bart syc. for det fO.:::'IlC?VYlLe:areal, og som for størstedelen er
bevokset r.:ed nåletræcor SalTIl;en del løvtræer, rålægges de "ger~(;-
rolle o os t eIIJT.l.el ser" §§ 2 b, 3 og 5.

ad matr.nr. 2 b Risagergård, Vester sogn~

Arealet bet"egnet med C-A-L-R, er et græsareal, der
for størstedelen 6"rænst.:r nod nod søen, og som pålægges de "genc-
relle besto:rr~"'Ilelser" §§ l, 2 32., 4, 5 og 6.

ad nat"r.TIr. 2 a Rise.giJrgård. ~T·:;stcr sogn~

træer og pålægges co l1gGr~erollo oestermnelser" §§ 3, 5 og 6.

Arcal(;-~, h0t~'r~Yl(;C:: :-:-~:;Cl Q-:'.1-N, er beliggende i den syd-
ligste del af slugten, ocst2end2 ~f lyng og en del lavtYæer,
og pålæ.g;ges de "generelle b':ls-:~c,mm2lser" §§ 4 og 5.

d t L1 b D· ~, " ,T ta ma ,r.nr. T _ -,-,lsasergard, .c~s c:r sogn:

Arealet, bct2gnct" Lsd Q-N-P-O, er beliggende ~iddol-
8ar~ syd for vejen, Q0r gRr hen over slugten, og er bevokset LDd
løvtræe:..~, og pålægges d8 lIgoncrelle bestemmelser" §§ 4 og 5.

Ejeren har ved llåtegningsskrivelse af 20/1 1960 til-
trådt Nævn(:;t;s forslaG j således som dette er indeholdt i Nævne-:::8
skriv[c;13c af 16/1 1960; 'Jg IJjcren har erklæret sig indforsta.<2T;
ncd, aT; c1e:nrå tænkte i'r'c:dnj L!'; for største delen må gennemføre s
uden crst~tnj:ng? i~cG l;l' re~ dog nedlægger påstand om, at der
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tillægges haB ers-catning for fredningen af følgende arealer;
l) Engarealet mod nordøs-c (på de~ ejeren tilsendte kort beteg-

net med bogstaverne C-L-R), stort ca. 0,5 ha., hvilket arGa:
har ~laft s-cor værdi SOlT. brugs j ord. For gcmn0mførGlsG af d::'l1
påtænkte fredning af jett8 areal påstår ejerGn sig -cil~e~d:
en erstatning ~a 1.)00,- kr.

2) Engarealet ~oj nor1vG[ ~ (p~ dOT ojoren tilsendte kort b~-cc~-
n<3t med bogstaverne :E-S-T-U)? stor"t ca. o, G ba., }:vilj{QT 8.-' -

al or forc;rinlig :",gnc:t~il fiskcdarr.m.e.For gennemførelse a=
den yatænkte ::::::-cdni:lt2'2.f dette areal påstår ejeren sig cil-

• 3) Et lovtræsbeplanc;c-c områd~, ca. 0,6 ha. (på det ejeren til-
serQtc kort bc-cegnet =cd hogstaverne Q-N-?-O). For gennem-
førelse af den påtænkte f:::::-edningaf dette areal nåstår eje-

Det bGn;x:l-~kGsj oV:'.'i[;"t?a"t ej oren vodrør8nde arG2_let
A-E-I-K har forbehol,l::;sig rG"t til, da arealet i ringe grad er
"tilplantet, at foretn~8 uvæsentlige arranderinger i tilkny~nin;
"til bes"tåend<J plan~nings~.

Fredningsnævnet har, 8fter a::;have modtaget ejerens
svar, påny jr~ft~t om:~~c3~ Rf fr2dningen rå arealerne og bar
herefter beslutt0"t, at den foreslåede fredning af areRlG~ O-N-
F-I), hvor ejeren fOl' ~rc;dningcn }::.arpåstået sig tilkend-r; orSl:8.'-• ning? iklco skal gennl::;~f2Tes, da det anfør"tG areal? der l igcor
o::;stykke syd for sluct~L, findes at være af ~indre betydni~c
for fredningen san hJlhG~. Fredningen skønnes her i~ke påkr8v~
'3-f3k0E~:.(;dSIn."Bssigc.gruncS'_0,l ige som dGr 8 j heller finde s Y13,TUr-
7 id G1::'sk'3-bc.:: l i;!!,;~(;ns:fn7 SOr.l bør "tages i betrag"tning.

l':s.:vne-::;el" iavrig-: enedes OL1, at fr0dningGn I2. OOY.Lnc

ejendom, bortset frq det sids"tnævntc s"tykke Q-N-P-O, bør gGn~1C:~:'-

føre s i oV8rensstemmc Ise T'1.Jc.~ don everfor c j eren foreslåede :rC(l-
ning.
?rednin~8ns oDfang~

Fredningen go~nomføres ~8reft3r således eg mod ~rst2t-
~ing so~ nedenfor ~nført:
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l) ad matr.nr. 4 b Risag0rgård, Vester sogn:
Arealet, oetegnet ~ed Q-M-N, der er beliggende i d~n

sydligsG8 del af slug~en, bestående af lyng og en del løv-
træer, fred8s i overenssGe:mmelse med §§ 4 og 5 i de "gene-
relle bestemmelser".

2) ad D.aGr.:DI'.2 b Risagcrgård9 Ves1;or sogn:
Arealc~, be~ognct mod A-H-I-K9 som er bevokset Ked

nåletræer og en del løv1;rser, fredes i overensstemmelse Ded
§§ 2 b, 3 og 5 i dG "geI:.crGllebes1;8DInelscr", dog med ret
til uvæsentlige ar~onderingcr i Lilknytning til bestående
plantninger,• 3) ad matr.nr. 2 J og 2 Q Risagergård, Vester sogn:

Arealet, bet2gnet mod A-=~C-D-E-F-G, og som for stør-
stedelen strækka~ sig langs søen, fredes i overensstemmelse
mod §§ l, 2 b 9 3, L~, 5 cg 6 i de "generelle bestemmelser ".

4) ad matr.nr. 2 b Risagorgård, Vester sogn:
Arealet, bG-~c;€n::tBod C-A-L-R, og som Gr et græsareal,

der f'Jr størstedel8l1 i!:,ænserned mod søen, fredes i overens-
s~8:r.~rnelseDGd ~~§ l, 2 b, s· 9 5 og 6 i de "generelle be stemmcl-
ser" ,

5) ad ~.:atr.r_r.2 a Pisagcr!;-ård, Vester sogn:

• Areale'~, :Jctegnet l~cd C-D-E-F-R, er bevokset med nål:)-
træer og fredos i cvcrcr:sstem.melse med §§ 3, 5 og 6 i do "g~-
nGrolle 1JestcIl1.El81zcr".

Erst3tningcns størrclsc~
Under h(;::'l~:rr;.-c i'::" dct af G.l oren om dG to Gngarealers

udnyttelsesmuligh2dcr oplyste finder Kæ'lYlGt,at fredningen i
væsentlig grad vil f0r~in~~c en rationel udnyttelse af disse
~realcr~ og at der, da de af 0jcren desangående nedlagte erstat-
ningsp3.stande O~ rine:ligo? derfor tillwndes cjer~m en erstatr..il16
herfor på hcnholds'.rjs =-','50°9- kr. og 2.000,- kr., således at
den ejeron tilkow~cn~e ~:,s~QG~in3 for fTedningens gennemførelse
ialt udgør 3.500,- kr.
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:Ja der S,Jr.l f:::"geaf ~3n '.red nærværende kendelse gcmn(;m~
førG0 :rGdnin~ skal ~dredGs S~0rr~ erstatningsbeløb, og da fred-
ningen har ~'3tydnin6 fer helG landet eller store dele heraf,
mens de amtskc!:"cII1-w.1c:r,~,-voride fredede områjer er beliggende,
ikko skannes Elt have særlig inTeresse i fr(;dningcn~ finder
Nævnet, ~t StatsYassen ~0r udrede 3/4 af 8rstatningsbcløbene,
Dedens ~/4~il ~mre aG ~dre0(; af amtsfondene for Skanderbors
OG Va~l(; am~cr, og s~Jed8G at det enkelte amtsfond bCGalur af
denne fj8rfedel de orsta~ninger, som tilkommer ejere af ejen-
d.OY.'.illC?b31iggende i de respektive amt2T. II

~~onklusion\:-n :~r sålydende;:
;;Samtl i_~'2 '~JcndOJ~1TIe:eatr. nr. 'TIC l Ii, 6 a, 6 d? 6 ~ o;;

6 b l 11.ln d snoved , ~ifarT8 Snede ::30gn, 5 KO-vtrup by, Hammer sogn,
l c Hørre G~JesGg2rd2, E2struP sogn, l a Nørre Groestgårde, Ej-
strup s')gn, l .:~~?l..:, 1.2 Rørbæk Hovedgård, Vester sogn, l E ~c:
l • R~rJæk HovGdg2rl, V~sGer sogn, l f ~isagergårde? Vester so[n,
l t Rørbæk ~2vGdg2r~, V0stcr sogn, l 2 Risagergård? V8ster sogr-Q

~ ~J 2 o? 2 i, ~a ~~sab~rgaro., Vestor sogn, fredes - ~ed dG
c:-enJringcr og L; ilfø j cl ser oG 2. dGt omfang, so:-:1nedGnfor under de
re s;;wkt~7'::' e.!G::'1dor:uncSI' n:'1.=ørt·- i over::msstey..melse ned følgend,-,

•
02)::-'20.-::::.-' :rr:o? Jer i~-:keforetages fer-
~n.d6reb af nogen art, som kan ændre

søens 2.r8al 21101' f'or::}.
Stko 2: SOC2 flG ikke fcruTvnes? og der må således ikke til:0ros

s08n s~ild8v~nd af nogon art.
s tk_o_-)-:' \J}JI'c:'213{'; f~:f:' o6.clc i)ro(;:~?springvlpper, anløbsbroer eller

:ndrc c.nlC2gl GJ.l~r ved søen :mB. ikko foretages uden -[o:;..~-

~:cl i::'1C:2:'lc::;.tcr;t j_llp..cl.elscfra Prodningsnæ'VTIet for Skancc.:;Y'-
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Stk. +~ Der må ikke fore~ages udle~ning af både, og erhvervs-
mæssig turis~befordring på søen ffiå ikke finde sted.
Søen må ikke besejles ~ed mo~ordrevne bade.

Vedrarende de fredede a~ealer:

§ ~.

Arealerne skal stedse ~enlibge i deres nuværende til-
stand1 hvorfor navnlig falgsnde bestemmelser vil ilæ:r8 at iag~-
tage:

a.

Arealer1 SOK ~u er under opdyrkning, må fremdeles
dyrkes. Såfremt cyrkniugen cpg~yCS, ~å arealerne ikke beplantes
med r:åletræer, idet arealerne i sa fald skal beplantes med løv-
f21dende trc:eer.

b.

På arealer, sOk her:ligger G~ler som delvis henligger
::oOr;} lyngarealer, som ikke-dyrkede eller ikke-beplantede arealer
- herQnder krat- ob engarealer - må opdyrkning og beplan~ning
ikke finde sted. Area18rnc; må ikke gødes, og der må ikke fore--
tages i~dgreb af nogen sr~ ({erfor plante- og jyrelivet, såledc~
at ej heller b2kæmpelses~ij18r mod ukrud~ og insekter må bringes• ti2. anvendelse.

Høslet, l,yngslabning og :lfgræsning må finde sted ' sa~~,-
me omfang som hidtil.

Selvsåede nåle:t~'3el' - "bortse~ :=ra Ene - kan fjernes
-red Fredningsnæ~.rne~s forans:.altning >

Tilstedcyp?rendc nåletræsbeplantninger kan vedligehold~:j
og f0rnyeso [1,8n I:lå ikke for3gcs.

umråder bevokset med nåletræer skal bevares som sådan-
ne, sålodes a"t der vod fornyelse skal benyttes løvfældGnde tr2o-".
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~øvf2ldendc nn:a hun fældGs som e~ led i en naturlig

forstmæssig ud tyndi:r,g.

Selvsåede nå.let:L~æer - bortset fra Ene - kan fjern.es

ved ?rcdningsnævnets :ornns~alGning.

§ 5.
Der Bå j."k~\:c; fOrp.1:8gcs indgrp.b af nogen art i de bcsG:i-

snde l2ndskaosformer. Gra7ning efter sG8n, s&nd, ler, ral, gr~s

eller lignende na således iklc8 :t'i:rlde s~ed? ligesom der ej 1'1eller
.rr.å fO:L~etages afg::.~a\i'1""i:l:;cr1udjæv:;:linger o~ opfyldninger. H8nka3T,-
ning af a ffalci I11a lLl\:8 :::":;:l-::1~SL:2d..

Pa area12::':l.e ed der ikke indrettes parkerings- eller
campingpladser; ~elt0 m~ iK~C opslås, og beoo~lsesvogne ma ikke
herstillas ~å area~c~n~.

p~~ E'vrcalsr_'1.G~=-la dCl~ ikke opføres 1Jygnineer, skuye, bo-

,,"ærendG riyg-ninger 2TI~ ik~ce [311C.resuden tilladelse =ra Frednings-

}'rerr..fQ:;.~e::;.s(;~,=tele fon- og kraftledninger ::nå kun SKe

('f GO:::'::::Jru:l. ::-r_dhi3X: ~~~:;:tllp,dclse fra Fredningsnævnet for Skandor-
1Jar:5 ~111t <>

)--T'-'-'- eller stier på ar8alerLc
'u.den .~illacl cl:::,--:.''::~?v 1':'.~'3~rllngsnæ\mct for Skanderborg amt.

I\Tc':"',.,l~:7ide:;..:sl~aos'"1(Sni:lar, Gfter forud indhentet tillac!ol-

• se.; ~::.~·.)d.ningS:'.1::;:n:'18Lf Jr Skandorborg amt, ret t il i studieø j e·-

Stk. ..L c :J':J ::;Jå Qroal(;~:1c vC"-~c;fld(;-'l':rndlob 3,f er,JpTer art - herunder

oække, dor. k2~r.~J.8r og ~,::::"ljovæld - skal bovo.rGs i den?s
og :'01" Løb

nuværenc.o ~i~L:::.:;J,nc:./; 20,1(;des at 00 ikke nå ændres vod uc1--
fylcJ.ning, I).d:::~y~n::'J:..g) l,lc.l'e t::1ing ellur opdæmning, og s~lG-
des at do::!:'L::kc ·u.dpn tilladelse: fra :Fredningsnævnet for
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Stk. 2: Uden ~illadGlse fra Fredningsnævnet for Skanderborg Rmt

må der ikk~ foretages grøf7ning, dræning sller lignende

fora~staltninger. hGrlli~der vandindvinding,
og Gks isterende ~V2.r..dindvindingsanlæg ikke udvides, og

andragender om tilladelse hertil vil af FredningsnævneT
være ~t forGlæggo NaTurfrodningsrådet Til udtal~lse.

Stk. ~~ Vandet rra ikke anv;ndes til ~J~nsT,ig vanding.

Stk. 4: Va~dløbene nå jkke forurenes, således at ingen form for
spildevand, irrerkcn fra hushcldning eller fra landbrugs-

virksomhedor 9 mA lede s til \Tandlcbenc, t il hvilke der e'
heller ma l~des yard fra afvanding8r.

yedrorende dambrug~

S·d:.,=-5: Anlæg 2f d811lbrug 171a i~ke finde stud, og de bestående dar:.-
br".lg =:3. H;:~;:e3::-:.dres eller forøges ::. antal eller areal

'.ldem til.lad{~l se ::=1'3. :?redningsnavnet for Skanderborg a!TIt,

For {ic '3~lkel te 'J.j ,:;rldolliIls gælder ~lGden:for nævnte fred-
ningsbcste~Æ8Iscr:

•
De dGle; p;:: ill2-J:;=:".C1.r.5 Yo-rtrup by, Hammer sogny ag matr,

l1r. 6 a Hunds.tlo"\led? l'Tørrc Sno dG soglh LilhørGnde fru UnsG HGcgae,Y':1
0f; Ole; Troc}; cTanSOllli 12.'8. rto'2gaarcL, ~r:ibredretorv 16, Københa\,~l
K, 30m på vcdhæl'i,e:lo korl:; (0:;:-' bctcg:1":t n:cc. bogstavGrne A-L-B-C-D-

l J

G-;~-:L-K-=:~-N-O-p-Q-n-s-~-U-r~-0-~.J.._A-'-, :::':;:-'Gdt~si overenssTemmelso
::::'0..-1 §§ 2 09 3~ 4 og 5 =_ de: "g(;l'lGrcll: be:sTGIIlTIclscr".

D2~ frod~dG del af ~atr.nr. 6 a fredos 8ndvidoro i ovcr-
e.n.ssternmel se lT,Gd ? 1 i uG lfl;cnore=-lo oostc..rnmel ser".

D:;n :f:']~od(:d(J(~l,l o.f :J"e-go :r:at:r.nr. I e fredes endvidere

sal8dcs~

l)voc.al L."'?ksng-r1Jrligc løb må ikk8 ændres ved udfyldnins; y

uc.rc;';r ..ing I -_ltir1;rcnir:::;\~I=-c.;l'opdær.ming. Opronsning må ikke finde

s-rc~c1n(IOl': '-,f te: r -=0~u6 L'ldL~nt r;t t illade Ise fr3. Fredningsnævne~
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for Skanderborg a~t. Der ~å ikke etableres andre opstemninger i

Dybdal Bæk end de i det godkendte dambrugsprojekt anførte uden
forud indhentet ~il12delse fra Fredningsnævnet.

Der må ikke foretagvs kuns~ig afvanding fra Dybdal 3æk
ovenfor den -:;illad t (; ',:anlb:::,ug,o j hel12r grøftning, dræning og
lignende. Yderligere vand: ldvindill6 og artetiske boringer må i~~KC
finde s~ed uien forud ~ndhentet tilladelse fra Fredningsnævnet
for Sk&~derboTg amt. dor, forinden dette spørgsmål afgøres, vil
indhente en ud~alolsG ir3 N~turfredningsrådet.

c.
Der ::å ikke fcroT,ages nogen form for indgrob i den kil-

de, som er lJeliggcmde ved Dybdal fuks udløb af bakkerne øst for
dambrugets afdeling 3, og sc~ på vedhæftede kort er betegnet med
bogstaverne V-X-Y-Z.

Det påhviler ejeren af ejendommen at opsætte og vedlige-
holde en forsvarlig indhegning omkring denne kilde.

D.
QV8.nfor dam.menc nå kilder og bække ikke forurenes. In-

gen form for spilctevand, hverken f7':"'8.husholdning, fra landbrug
eller fra anden virksomhed, må. i.:d.estil disse vandløb, ej hellc::r
vand fra ev:::ntuell(jf:::,e:".tidig·,Jafr8.l"ldingsarbejder i n:Brhed(·m.

Vod anlæg af GV0ntu811c nye veje og stier, herunder
også vejo i tilknytning t='c2.G8.::Tlbruget,s];:aldisse veje og stier
placeres således, at de ikk~ med~ører ændringer i vandløbene.

P.
I dGt dals~rag, igennem hvilket Dybdal Bæk løber, må

der ikke plantes nale trc.::c. r , hvilket forbud omfatter såvel dal-
bunden som skrænterne ~å oogge sider af denne.

Sclvså8de nålo~~æer kan fjer~es ved Fredningsnævnets
foranstal tEing.

G.
Anlæg af nJFe dar...lG og ændring af de allerede anlagte
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dalJlffi8 lT..å kc.,~J. ske og ve S1; ror dE;t eksis1;erende cl[11.'1-

brugs afdelinger A og 3.

Do 0',-,10 aI~ '~a-;-Y'V;-'-' l '"" I:: h Ocr 6 d samt h818 TIatr.~-~r,v -'- __~ u .....o .1..1._ o -- es ~ 'J ~ o _

C e Hundshoved, N0r~o S~2G~ scgn, (tilhorendo fru Uns8 H8ogaQ~~

og OlG '::rock ,:-aY"Sc.:-L v/=-rs, Eoogaara.1 Gråbrodretorv 16, .z0tC~'1~':c,-;]·
l -;

Gr b0~egn8t mGd bogstaverne A~- ~
].:1 _ 1,1 _ ]\;Il _ nl _ O~ _ :el _ Q"-'-

Vl _ Al, fredes i oVGrensstG~~Glsc

som på \Te;dhæftcdc.:
])1 B1 ~l _ Gl
l lS _~-L_E '-'.l'

-
T T J..
U

mad §§ 2 D'l 4 cg 5 i d", "Gonerelle; D8stcIrL'TIelser", idet do,:; l:'..L'1

2' stk. i § 4- skal være 221dGLdc for d8n fred8de del af :rr:.a-rr.nr,

l ~ H~ndshovcd, Nørro SneGe 80g~.
De nævute cels af ~at~.nr, 'no 6 E og 6 e fred2s end7i-

d(;-re i overol1sste:Fs:elsl.' ned ~ l i cl.) "gc;uc::relle -:::JcstemmelsE:r".
6c.

Do I-redede dol..; 8,f rontr.nr. 'ne 1 g--/Jg 6 b Hundshovec:,
Nørre Sn?de sogn. o~ ~Glc ~aTr.~r. b c sst., fredes endvidere
så~Gdes;

Svin8bækJ:ol:'s n"",-c"U'li:c::~.10D DJ"t ikke ændres vcd udfyld.-
ning, opdæLilling, udro"Cni~g oller uddybning. Oprensning må ikke
finde st·.:;d udon ferud :',lld~"lc'n:';Gu-'cilladelsc fra ?redningsnævnc t
for SkanderborG auT.

Der må ilc~ro :placeres opst'.:.:rminger i Svinobæ~_dæn lldcn.

ofter forud indhenteT ~illadelse ;ra zredningsnævnct for SkanCcy-

Dorg amc.

Der må iklw fOr"'etagcs kL-:.nsL;ig afvanding fra S7incbæj-->-''-
oVGnfor de 'cillad te damm.e, c j heller grøftning 1 dræning ellc:;-.'
lignende;. YderligGrc ,-and indvinding ~ lJort set f2.~a de allerede.: ~.:l~~~--

efter
stcr8nd2 s"C0dhævert-anlæg 1 ffi::i il:ko finde s1;od udeY17forud inr'iilGl:-

tet tilladelse fr:::;, FTcdningsnævn~~-t =01' Slmndcrbcrg amt, dOl'1 f'J:r-
inden spørgsmålot afgøres, vil indb.~ntc en LJ.dtalelse frA. Natur-
fredningsrådc-c.
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Ovenfor d2c~er-~ må kilder og bække ikke forurenes.
Ingen forn for spildovand, l:verken fra husholdning, fra land-
brug eller fra andon virksoIT~ed, må ledes til disse vandløb,
ej heller vand fra ~ventuGlle freTItidige afvandingsarbejder i
nærheden.

Graf ten v~d cllm cvcY'ste del af Svinebækken må hverksn
oprenS8S cllQr for18~ges o~cftcr.

D.
V0d anlæg Qf sven~uell~ nye veje og stier, herunder

også vcj~ i tilkny~~in~ ~i~ damflenc, skal disse veje og stier
placeres således, ~~ le ikke medfører ændringer i vandløbene.

Der må ikkE: fores veje gennem Svinobækkens dal.

E.
I d~t på kortet med bogstaverne VI _ El _ Fl _ Gl -

Hl 11 _ Ll _ Ml _ ~l _ Ol _ pl _ Ql _ Rl _ Ul afmærkede areal
ma dor ikke plantes nalcGræer.

Selvsaed0 na18træer kan fjernes ved Fredningsnævn2ts
foranstalGning.

Anlæg af dawnc udover do af Fredningsnævnots beslutning
a: 13/2 1959 till2.d-rI.C:-LA danne (plan 4-) nå ikke finde sted, og
anlæg af disse da~~c 8k~1 sko i nlldsGændig overensstemmelse mod
den godk0ndte plan 4.

Helo e.4undorræ-,ell1:18.l:T. nr. 5 Kovtrup by, Hammer SOgn, o~
l g, 6 a, 6 0, 6 d cg G C HVBdshoved, Nørre Snede sogn, fredes
endvidere således:

T
.J...

-;::;jerJ2GDa 'JpførG ~.!. klækkehus, idet opførelsen hera:
dog ik.k<.;ma påb0gyndo s, :::'orinden godkendelse af husets udseend2
og boliggenhud Ol' L1.,:111on-cct fra Fredningsnævnet for Skanderborg
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II.

Der Tillægges ikke offGnTlighedGn adgang til de frede-

de arealor.

III.

Det or ejerne ~illadt aT lade får, kreaturer og hcs~c

afgræsse de fredede arealer? bo~tsct fra det indhegnede arGa~
omkring kildevældet.

Uanset ~esteJ:1.melsen i § 5, STk. 3, i de "generelle -.>-
ste.I:'J.l.~elscrII t illade S d.et '2 j e rne: at opføre ind til 3 somm.::rhusc :;:::..,

de fredede areale r, ide"t hus ':.mes beliggenhed, udse ende, =0~~sY1lil'<:"

med vand og krafT sarr.t k~oakeril:5sforholc. sl-:al gocikendcs al ~rod-

ningsnævne t for Sk2.J.~de~bC'~ge.Llt ~ forinden o:yførelsen begyndos.

Der Tillc::;ggc s o ~c. :2ne a:: IJ.atr. nr. 5 r:ovtrup by? HaJI1XlCr

sogn, og ~at~.nr. lue 6~? S E? 6 d, 6 ~ og l g HundshovGd, Nørr8
SnedE: sogn? cm (;rs~atl;.ing, stor 260700,00 kr. med ~cnter 7 1/2~,
p.·a. af 6.700,00 kr. f:rc:l don :\~/6 1959.

Såfrer::T der ve d en 2,:,nere fredningssag måtte bli vo gi ~l(~1;

offentligheden ad~ang ~il Jo ved nærv~rende kendelse fredede aroa-
ler, ::r \J j Grne be ret"':: ig'Ct 1:; il at 12.- gO::1optag<3t spørgsmåle t om er·-
s"tatning for den arcalf~edning) for hvilken dor ved nærværende
kendelse ikl{:c ydes t:rs c2.Tni"'0.g.

Den de~ Rf m§l.tr.nr. le :Jørre Groestgårdet-.!.!lstr..:!:~l2......?Jor:~J
tilhørende læge Arnold rbdson~ Helsingør, ob direktør Anton P2~~r-
son1 Rønne Alle 58, Silkeborg? som på vedhæftede kort er bGtcg~=l

med bogstaverne A-~-E-F) ~rGdos i oV2rGnssten~else read §§ l, 2 ~--'
49 5 og F i de "generelle oest2r~"'rlGlsor".

Den del af m2~r.nr. l ~ Nørre Groestgårde, Ejstrup sogn,

som pa vcdhæft0de }{ort er b0:v;gnot med. bogstaverne I3-C-D-B? frc~J.o~
i oVGrensstemillLJls8 med ~~:J 2. C::.C I1gcncr(;llc 1JcstePllTIelser".

Dot bcrnærk8s, ~t dc::.~ - som ovenfor anført - i forbindol-
se mGd frodningc'n (-;I' medd, ~..~ C' jc::::,ne ti:lRc.elsG til på vjsse vilk-~L1
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at opføre 2 sOIT@erhuse p~ aGn nord~igstG halvdel af den fredede
del af ~a~r,nr, l c Nørrc Gr00stgårdo, Ejstrup sogn.

Der vil ikl:o vBre at tillægge cjerne erstatning for
dGn gGnnemfør~c fr8dning.

Don del af natr ..1.lr.l a 1~0rre Groestgårde , I:jstrup so;--~-.
(tilhørende godsejer, fru Jozzi Hars0n, S~ecnsgård, Fyn), so~
mod nord er bGgrænset af en linie, san på kortet er angivet ~;~
bogstaverne Z-Y-X-V-A-:B-C-D-B-F-G-H-l-K-L-IiI-N-O-?-Q-R-S, fredes
i overensstclrJLlelsGI:leC§§ l, 2 a og h, 3, 4, 5 og 6, stk. 1.-4,
i de "generelle bestomLlclscr".

Arealet øst for slug~on, betegnet med bogstaverno
1-M-N-O-P-Q-H-S-T-U-I, og areale~ ves~ =or slugten, der nod 0SG
og syd begrænses af den pa kor~ct angivne linie Z-Y-X-V-A-B-C-D-
~-F-G-H og mod VC3t og nord bcglxnsos af 8n linie, der forløber
3 o .!ll vest og nord for par~J,llelt med dem ned bogstaver angivne l:>
niG, fredes i overcnssr;clTJ1J.olsemr;d § 5 i de "geD<3relle bostemmel--
ser"o

Der vil ikke være at tillsgge ejeren af catr.nr. l a
Nørre Grocstgårde, ~Js~ru! sogn, erstatning for den gennemførte
frGdring. Såfr2T.lt:let -,Te:: en scnc;re frrJdl1ingssag må tt(; bli VG c j t;-

ron forbudt at anlægge fiskej~ru~u r~ de arealer, SOllivod nærvæ-
rende kendelse DLdGrk2S~Os ~reQning, er cjGrcn berGttiget til at
få genop-'cagc;r spørr!i3l!lålctO~I. erstatning :for don arealfrGdning7

l'or .hvilkun dGr ved nærværcL_~e l~c:nj(~lscikke ydes I,Tstatning.

DJn dul af ma tr. nr. l a Rørbæk Hovedgård, Vester sc.' gn ,
hvorpå kældorruinen ~r b~liggGndo (tilh0rende proprietær HGnniLg
0rnsholt J~nscn, Rørb2kgård), oG 30m på vcdhæftGde kort er bGGc~-
net med bogstaverne A-B-C-D-E-7-K-G-H, frodes i overcnsste~~clsG

§ '. l 2 1 5 - 1, l 6 - d" 11 bmGd ~ __? '-..e. og f:). st:.tC.- ineL, i G genere o esterr.mc1-
8G1";'o :0j 2rl;Yl 11P~1~ J06 -re ~ G il at tilladG spe jdcro og nc; dl OIfil!lG l' ~f

lignende orgaDi3atioDur at sla lejr pa den del Rf det fredede are-
al, som liGger syd fo:['Iwldorban.kol1.
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D~n del af maT~.nr. l v Rørbæk Hovedgard, Vester sogn,
---------------

( tilhørende; proprietær HE:;nniEg 0rnshol t Jensen, Rø::-bækgård), som

er bevoks~t ~ed egokrat, således SOD det 8r angivet på kortet,
fredes i over'.:msste.r.unelse Ded 0§ l, 4, 5 og 6 i de "generelle
beste1I'.mclse:~II, og såLde2 2,-'; d2~ uden tilladelse fra Frednings-

næv~et fo:~ Sl-mnd8roc::"6 8.::-:1: e:", forbudt E, t fælde træer, bortset
fra sel vsåcdo 1:;.a18trce c.::-'o

Den øvrige QO~ a= Batr.nr. l v fredes i overensstom-
mGlsG med r .O l "ger...orcll"" bostem.'':J.elser ", ide t e j G-

ren dog uanset b""GtGrr~elsen i § 5 har ret Til at hente grus OB
sanQ i de allerede eKsisterende 2 grusgrave, men dog kun i det

o~fang d~tte er nodVeDd~€t til opretholdelse af de nærliggende

dæmninger og dGn nærliggt'ndc ve.j. :endvidere fredes dette areal
således~

Let på lwrtGt .:.:(.?u bogstaverne 1-M-N-O betegnede onråde

(Fårebanken og dens nxræestc ongivelser) må ikke opdyrkes eller
tilplantes. ArealeT lilel. ikke gødes 1 og der må ikke foretages ind-
greb af nogen art overfor plantc- og dyrelivet, således at ej
hel12r bokæmp.:;lses:Tidler ~nod ukrudt og ~nsektor må bringes til
anvendelse. Høslxt, lyngslagning og afgræsning må =inde eted ~

0(:;17saedo :-ræer -- bortGet i'ra Zne -
kan ~jerncG ved Frcdninss~ ~v~2ts for2nsta~tnin~. De~ øvrige del
af n~~r.~r. i ~ (b~~tsG~ ~r2 oill~adet9 dGr er bevokset med ege-
krat) må opd.yrke3, cc;n ~k~~G bepla~tes.

Den dol af .n;-~_:.~~:_Il:'~'l_s: 30~b~!r:.-Eovedgård,_Y~s~~~91E~,
som udgør Vandø (t l2-:'i.I/l:'-~~lc:." -r::ro:9':'::i.E:tær }h~nnine 0rnshol t ,Jensen,
Rørbækgård ), frcC'l(:;::; t I- -,-cTt°.:.lsstCY.ll:lelsc:: IL.'2c1. §§ 1, 2.:\?, 3, 4, 5 og

Der til182:e::;r.)s '-'_~G ren af matr. nr. l a? l 52 og l ~ Rø:.:·~=~-
Hovedgård, Vester sogn, en ~rstatning. stor 30.570,00 kr.

IiIaTr.nr. l f Risage=c'gard, Voster sogn, (tilhørende

gårdejer Aage Laurs~:n, Jest~r), fredes i overensstemmelse med §~
2 !l:.. og b, 3? tr, 5 o:;; Cj} ;O,-::k. l-4 inel. 9 i de "generelIG b(.:!stCLJ.:.l(-;.l.·

scr" .

r;:aT;r.nr" l h R0r"!JækHovedgård, Vester sogn, (tilh0rc~r-],.
------------- -----------_._-
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gårdejer Aage laursen, VesTer), fredes i overensstoIT~else ~ed
§§ 1, 2 b 9 39 49 5 og 6 i de "generellE bestemmelser II.

Uanset besT8:rr.melseni § 65 s"tk. 5, i de "generelle
bGstummelser II er det dog (j jeren tillad.t at anlægge fiskGdarr.J:18
på de 0s"t1igste 100 ~ af arealet, nemlig på d8t are~l, som pa
vedhæfted.(~ kor-c er bOTegnet med begstavernE: P-G-H-.B.

Do d~lc ~f ~aTr.nr. l 1Rørbæk Hovedgård, VeSTer sogn,
(tilhørende Gardojcr Aage laursen, VeSTer), som på vedhæftedG
korT er ootcgnet ÆOj bogstaverne F-B-I-R og B-A-C-D-K-P-B, ~re-
des i overGnsstenm~lse Bcd §§ 2 a og 2 b, 3, 4, 5 og 69 stk.1-4
inel. i dG "gener8l1c oostemJ.l1.elscr".

~ndvidGre fredes matr.nr. l l Rørbæk Hovedgård, VesTo~
sogn såledc;s~

Offentligheden bar ret til gaende og kørende færdsel
på den i retningen nord-syd gående markvej, som er beliggende
øst ror granplantagen. Arealet mellcm denne voj og granplantage~
må benyttes til parkerlng af køretøjer. Den nordligste del af
vejen, som umiddelbar-t syd for skrænten mod søen udvider sig ti=_
en ylads, æå oenytt0s SOE vendeplads9 men ikke til parkerjn~ 01-
:Ler eali:pe ring . Den b.:::ærurrepå ca. 5 lil0tersaredde, son strækkc:r
sig langs ::-acG. 2kråningcns overkant fro. vendepladsen mod veST ti=_
jen lille høj umlddGlbart 2St =or ~atr.nr. l ~ Rørbæk, må benyt-
tes af cifcntligh8dc~ til gåend~ færdsel og til ophold, mon ik-
ke.:til c2vmpcl'ing. :0EQvic.ert.;har offcrltligheden rE::ttil færdsGl
til fods ad acn STi, SOD fra v2ndcpladsen fører mod 0St langs
skråningens overkan l; hL:n L il r;.cni re tningen nord-s;:;:dgående 'ld-
gangsVG2 ti~ maTr.nro l t R0ro@k, ad hvilken sidstnævnte adga~g~-
vej off'3ntliglledc:logsa ~1ar ret Ti~_ gaende færdsel.

Der Tillægges 8jc;r{~n ~f l'1atr.r~r.'nc 1 h ob l i Rørbæk
Hovedgård, Vester sognj og 1 f Risagergård, Vester sogny gårdcj~~
Aage Laurscn9 en ersLatning, stcr 5.000,- lIT.

Matr.nr. l o. Risagergård, Vester sogn, (tilhørend3 fi-
sl{cric jer Knud Christensen b 4-Ve~ tC-T' j) fredes i overensstemmelsG

o de. -L-)
d <: § 1 ') b -, 4 r - j" l .." 11 b "t l "me ~ j ~ _9 J, ,) og ~ lne .9 l ae genere e es enno scr.
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Uanset bestet"..melseni § 5 i dG "generelle bestemmel-
ser" er det dog ejerem tilladt a"t grave grus til eget forbrug
i den bestående grusgrav.

Den del af matr.nr. l t Rørbæk Hovedgård, Vester SOg~1

(tilhørende fiskeriejer Knud Christensen, Veste~)9 SJD

på vedhæftede kort 2r betegnet ~ed bogstaverne A-B-C-D-E-F, f~;-
des i ove rcnsstGJ1'lJ"L.else[18(1. §§ 39 4 ~ 5 og 6 i de "generelle -.:J (;_.

ste:rnr.lelserl1•

Dur tillægges ejeren af matr.nr. l a Risagergård9 Ve-
stsr sogn, og l ~ Rørbæk Hovedgård, Vester sogn, fiskeriejer
Knud Christensen, Vester, en orstatning~ stor 1.000,- kr. Så-
fremt ejeren måtte ønsk~ at anlægge flere damme og dertil cr-
holder den fornødne "tilladelse af vandløbsretten, vil spørgsmå-
let om fortsat forbud mod ydurligere damme og om eventuel er-
statning herfor være at genoptage.

D~ dele af natr.nr. In~ 2 ~ og 2 ~ Risagergård, Vester
sogn, (tilhørende skovrider Ebbe Løfting), som på vedhæftede
kort er betegnet mod bogstaverno A-B-C-~E-F-G, fredeS i over-
cnssteITILlclsofile d § § l, 2 t? 39 49 5 og 6 i de "generelle boster:~-
melser" .

Dun del af matr.nr. 2 ~ Risagergård, Vester sogn,
&ilhørendu skovrider Ebbe Løfting) 9 som på vedhæftede kort er
botegnet med bogstaverne A-H-I-K9 fredes i overensstemmelse ~cd
§§ 2 b9 3 og 5 i de IIgenerelle besteL;melser" 9 idet ejeren dog
har ret til at foretage uvæsentligo arronderinger i tilknytning
til bes"tå8nde plantninger.

Don del af sarr~e natr.nr.9 som på vedhæftede kort Gr
betegnet med bogstav~rne C-A-L-R, fredes i overensste~..melse med
§§ l, 2 b 9 4, 5 og 6 i dl: l/generelle bestemmelser".

nfutr.nr. 2 a Risagergård, Vester sogn, (tilhørende
skovrider Ebbe Løfting, Bybæk pr. Vejle), fredes i overensstem-
melse ned §§ 3, 5 og 6 i de; "genc:relle bestemmelser".

Dem del af Yllatr.nr. 4 b Risagl2rgård 7 Vester sogn,



-46-

(tilhørende skovrider Ebbe Løfting), som på vedhæftede kort er
betegnet .med bogstaverne Q-M-N, fredes i overensstemmelsE: med
§ § 4 og 5 i dG "generelle be s"t81I1..Lwlser".

Der tillægges ejeren af ~tr.nr. 'nc 2 a, 2 b, 2 d og
4 b Risagergård, Vestar sogn, skovridsr Ebbe I'0fting, Bybæk pr.
Vejle, en erstatning) STor 3.500,- kr., hvilket beløb Overfor-
mynderiet som panthaver i ~jondommen har begæret indbetalt som
ex"traordinært afdrag. ~a f~edningGn skør~cs aL vær~ uden ind-
virkning på OverforKynderie"ts sikkerhed, findes erstatningen
uden afkortning aL burdG ujbotales Til ejere~.

])e erstatningsbeløb 9 som her,:lfterskal udredes, er
følgende~
l) Fru Unse Heegaard og Ole Trock Jansen

som 8j~rc af matr,nr. 5 Kovtrup by,
HaIT@er sogn, og l ~9 6 a, 6 b~ 6 d og
6 e Hundshovod~ Nørre 3nede sogn,

(Skanderborb amt)
+ renter 7 1/2% p.a. af 6.700,- kr.
fra d. 16/6 1959.

26.700,00 kr.

2) Propriutær Henniu/s Ornsho1 t J onSi.:;nSOLl

8jer af matr. nr, 1.3 :r.:. fL Rørbæk Hovi.;d-
gård, Vester sogn (Vcjls amt) 30.570,00 ~r.

3) Gårdejer Aage Laurson sen ejer af matr.
nr. l h m.fl. Rørbæk Hovedgård, Vester
sogn, (Vejlc) amt) 5.000,00 kr.

4) Fiskeri0je-r Knud CI:risLcnsen 80T2 ejer
af matr.nr. l a OG l ! Risagergard,
Vestsr sogn (Vejle ~mt) l .ooo ,oo kr.

5) Skovrider Zbb8 Løfting som ,;,j(:;raf
matr.nr. 2 a m.fl. ~isag8rgard,
Vester sogn (Vejle ~mt) 3.500,00 kr.
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Af disse erstatningsbeløb vil 3/4 være at udrede af
Statskassen, Dedens 1/4 vil være at udrede af amtsfondene for
Skanderborg og Vejle amter, således at dGt enkelte amtsfond QG-
taler af denne fjerdedel de erstatninger, der tilko~~er ejere
af 0jendoBne, beliggends i de respektive a~ter.

Da ingen af pant- eller an~r: rettighedshavere i de
frededG ejendOmID8 - bortset fra Overformynderiet, hvis derc~
nedlagte påstand som ovenfor nævnt ikke tages til følge - har
nedlagt påstand om hel eller dclvis ~dbetaling til sig af d8
tilkendto erstatningsbeløb, vil disse uden afkortning \~rc at
udbetale til de respektive ejere.;;

Kendelsen er forelag~ overfredningsnævnet i medfør af
na turfredningslovens § 19, stk. 3, ~:.vorhcsden er indanket af
ejeren af matr.ræ. l~, l a og l ~ af Rørbæk Hovedgårj, Vester
sogn, Henning 0rnsholt Jensen. og af ejeren af ~atr.nr. l a
Risagergård og matr.nr. l t Rørbæk hovedgård, begge Vester sogn,
Y~ud ChristGnsen.

Overfredningsnævnet har den 50 juli 1961 besigtiget
arealerne og i forbindelse hermed drøftet sagen med de ankende
sm,lt andre i saben inte;r-:;ssGrede;,herunder repræsentanter fOT
Danr~arks Naturfre;dningsforening, NaTurfrsdningsrådet9 Statens
tilsJm med de private skov~ samt ejeren af natronro 2 b, 2 d,
4 b og 2 a Risagergård, Y\:ster sogn, :ebbe Løfting.

OverfrodningsnaVTIet finder herefter, at kendelsen bør
ændres på følgende punkter~
lo Til kcndGlssns /lG...:ncrollcbc steEi.I:8ls c:;; r iI § l, stk o 4, tilf0 j",; s

"Det ar dog tilladt dcfiskeriberettigede at drive erhvervs-
P-lÆSS igt fiskeri fra EJotorbåde ,l.

2. I kendelsen "Generelle besteTImelser" § 2 a udgår sætningon
"idet arc)alcrnc i sa fald skal b'2plantes mad løvfældenda træer-',

~ I "GeneralIa bGstemmelscrn § 2 b9 sidste stykke? og § 4, stk.
2 samt i frcdningsbestuv~elsen vGjrørende en del af ~atr.nro
l v Rørbæk Hovedgård, Vester sogn, udgår ordene "- bortset
fra enc - li •

4. "Gcmarclle b \1 S h:IJlYlclser li § 61 stk. 59 ve drørendo dambrug for-
rr..uleressålodes:
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"Anlæg af '.1ambrugmå ikke: finde sted. De bestående
dambrug må ikke forøg8s i areal ud~n tilladelse fra Fred-
ningsnævnet for Skanderborg amt.

I tilknytning til de bestående dambrug samt til dam-
brug son i henhold til kendelsen senere lovligt måtte blive
anlagt, skal der efter forudgående forhandling med frednings-
nævnet kurilleopstilles lys- og andre naster til brug ved daD-
nenas

Enhver lodsejer,soIJ. i henhold til nærværende ke:ndelsc
lovligt driver daRbrug, nå i tilknytning til dambrugot eller
-brugene opføre Get klækkehus, såfremt dettes beliggenhed og
udseende forinden opførelsen godkendes af fredningsnævn8t. "

5. Af don specielle fredningsbestemmelse vedrørende ejendoillQen
ma tr.nr. 5 Kovtrup b~T, Hammer sogn, og l g s 6 a, 6 b og 6 ~ og 6
Hundshoved, Nørre Snede sogn, udgår punkt I som følge af den
ovenfor under 4- omtalte tilføjelsG til de "generelle bestem-
melser" .

6. Til sidste stykke af den specielle fredningsbestemmeIse ved-
rørende matr.nr. l a nørre Grocstgårde, Ejstrup sogn, føjes
følgende sætning~

i'Under alle omstændigheder nå der dog ikke på ejendom-
men anlægges fiskedamn18 eller senere foretag0s udvidelse af
bestående fiskcdawme, forinden underretning om anlægget, re-
spektive udvidelsen 01' tilgået fredningsnævnet. II

Det beL~rkGs, at ~jerinden af nævntG ejendom, fru
Jozzi Hansen i skrivolse af 4. august 1961 har erklæret sig
indforstået m(~d denne tilføjolsc.

7. Til fredningsbestenmelsen vedrørende den del af matr.nr. 2 b
Risagergård, Vester sogn7 der på det kondelsen vedhæftede
kort er betegnet illedoogstaverne A-K-J-H , føjGS følgende
sætning~

" .•. samt til pa or,råd~t under fredningsnævnets censur
med hensyn til husets ~cligg8nh8d og udseonde at lad8 opføre
et sormnerhus, som dog skaJ anbringes i en afstand af ikke
undor 20 m syd for den h8rvæn::md8 skrænts øverste kant. ir
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()vGrfredningsnævnet finder, og fredningsnævnets for-
mand har erklæret sig enig i,at de oiGenerelle oestelnml31sern, § 2
b, ikke er til hinder for sadar-ne indgreb ~od dyrelivet i d(t
fredede område, son er en følge af den sædvanlige udøvelse af
jagtretten, og at de "GEmerellG best8111IIl81scrti § 6, stk. 4· 9 an-
gaende søens forurening, ikke; pålægger andre byrder lll8dhsnsyn
til anlæg og vedligeholdelse af sivebrønde 2nd sådanne, der
natte følge af andrG reglG~', herunder s~dh~dsvedtægter.

Med ojernG af de fredede dele af 17'..atr.nr.l a, l 2" og
l ~ af Rørbæk Hovedgård, Vester sogn, sakt natr.nr. l ~ Risager-
gård og r.atr.nr. l! R3rbæk Hovedgård, Vester sogn, henholdsvis
proprietær Honning 0rnsnolt Jensen og fiskeriejer YilludChristen-
sen, er der op~ået mindelige overenskonster, hvorefter erstat-
ningerne til do pågældende forhøjes til h€nholdsvis 45.000 kr.
og 30.000 kr. Knud Christensen, der under sagens behandling
for overfrodningsnævnet har dokuL1onteret at have opnået vedkom-
mende landvæsensnævns ~illadelsG til ved udspunsning i søen
at udvide sit dambrus på Ilatr.nr. l ~ Risagergård, har santiGig
frafaldet don ~an ved kendelsen hjoIT~ode ret til at få genopta-
ge\; spørgSl:J.ålct on forbud rrod yderligere da:r.lbrugog om eventuel
erstatning herfor.

Da oVerfredningsnvænet iøvribt kan til Græde det i ken-
delsen anførto, vil denne være at stadfæste TI0d de af d~t foran-
staende følgende 8nd~ingcro

:et kort, nr. SI{ 107, udvisende det fredede areals
grænser Gr ve Jhæfte-'cLærvCBccnde kendelse.;.

~ h i b G S ~ 8 ~ TI S s:
Den af Fredningsnævnet for Sl;.and",rborgamt den 3. ok-

tob~r 1960 afsagte ~cndelse vedrørende fredning af arealer om-
kring Rørbæk sø stadfæstes herved ned de af det foranstående føl-
gende ændringer.

I erstatning udbetales til
l. fru Unse Heegaard og Ole Trock Jansen son

(:? j ere gI' r.la Gr.nr. 5 Kovtrup by, Hamm.cr sogn,
oe matr.nr. l g, 6 a, 6 E, 6 d og 6 ~ Hunds-
hoved 1 Nørre 3ned(::sogn (Skanderborg Cl1;'lt) 26.700 kr.
+ renter 7 l/?~ p.a. af 60700 kro fra den
16/5 1959.
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2. PropriuGær Henning 0rnsholt Jensen som ejer
af matr.nr, l a m.fl, Rørbæk Hovedgård, Vester
sogn, (Vej12 aLlt) 45.000 kr.

3. Gårdejer Aage Laurs8n so~ ejer af matr.nr.
l h m.fl. Rørbæk Hove jgard 1 Vester sogn
(Vejle ant) 5.000 kr.

4. Fiskcri~jcT Kn~d Chrlst ;nsen som ejer ~f
~Btr.nr. l a og l t Risagergard, Vester
sogn (VGjl\,;an:t) 30.000 kr.

5. Skovrider ~bbe lofting SOffiejer af natr.
nr. 2 a 2.fl. Risage~garc, Vester sogn
(Vej le aLlt) 3.500 kr.
alt meu 5% rente fra 3. oktober 1960 til udbetaling sker.

Af erstatningsbeløb~ne vil 3/4 være at udrede af
statskassen og 1/4 af affiGsfondon fOT Skanderborg amt og de i
Skanderborg amtsrådskTeds beliggende købstadsko~uner efter fol-
ketal i henhold til den senest offentliggjorte folketællingafsa:r.:t/amtsfondon for Ve ,ile amG r;g de i Ve jle amtsradskreds "bG~.ig-.
gende købstadskommuner efter folkotal i henhold til den senest
offentliggjorto folketælling~ således at det onkolt8 amtsfond
og do i vedko~llende a~t b~liggend~ købstadsko~nun8r betalor af
de~~e fjerdedel de erstatnin&er, der tilkommer ejere af ejen-
domme, beliggen60 i de T2sp8ktive amter.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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