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'00 -J-"-'O VV:I'" - ~ ...... ......... ::»tempel: Kr.
, (I København kvarter) Gersnorffs1und,

Ie/ler(1 de sønderjydske lands. Gosmer sogn REG.Nl
dele) bd. og bl. 1 tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.' .
Stempe1fri.lov 140-1937

Gade og hus nr.:' • § , 33.' I.

J

øre Al<t: :>l<aD ( nr '"0 1\ 'I"
(udfyld•• II hmm.rkonloretl

~ (p y3 KøberS} •
, ., dl bopæl."re tors

. ' . J ih-- ~-&j
Anmelder: I
NaturfredninBsnævnet
for Århus Amt.

, ,

Ov.erenskomst om naturfredning.
""I

den ene side ag underskrev.ne proprietær T.'S~d som: ejer a.f
ej endOnnnEtnG·e,rsdorffs1und,.matr.- nr. ]L a mr

,•• (1. Gersdt>rffs1und,
Go'smer sogn på den anden side, indgås herved i.medfør af § JL, ,

. .
~. stykke, j'fr. § li i ION nr.> Jl.4o;af 7,. m'aj 1937 om naturfred-
ning med senere ændringer fø1gende overensko~st· om, at der på-
lægges ejendomnien servitut om fredning for 8:1; bevare de land-
skabelige akønhedsværdier, der er~yttet t~t ejendommen i dens
nUMærende Skikkelse, hvor der for den nordfr~ kommende vejfa-
rende åbner sig en skøn udsigt over havet i'ndrammet af sko:v;-
bryn, og hvor samspillet me1leIIiejendommens pygriingert parken"

"
skovene, al1~en til Ho,v. og naboskovene på en ,'hidtil ]lykkelig-
vis bevaret måde giver beskueren et, fint indtryk af den Bamle

, ,
, ,

sædegårds beliggenhed, et forfriskende indtry~ som det, sføn-
nes af væsentlig betydning - og ~betænkeligt - at bev.are for
allmenheden og for kommende slægtled såvel af hensyn til pmrå-
dets landskabelige skønhed som af hensyn til dets,kulturhisto-
riske værdi t

De fredede~ områder består som vist på v.edhæftede, af'land-
inspektør udarbejdede rids af følgende fire ~rea1er hørende·tiJL
ovennævnte e~endom:

~ Det areal, der mod no~d græncer til sydsiden' af den
..

vej, der går fra den offentlige bivej nr. l~ (mellem Hall~ne
,

.. og HON) vestpå til Vandmose Skov., mod vest grænser,t~~ denne
1.,1

skov mod syd g~nBer til en ret linie ~ra samme Bkov~ sydøAt-
Bestilling ••
formular

c \".

len.en a Kleld.kov AIS. Kebenhavn.
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•

hjørne ~Btpå til det nordvestlige hjørn~ ~f parken og mod
til: vestsiden af den nævnte bivej llr•.11.

, l.

2. Det areåL..,der mod no:rd grænser til en ret linie,. der

ven, til b~vej nr. li3 og til. slut til Halling Skov.
,.'

3•.Det a;eal,,:der begrænses af de o:ffentlige b±.veje nr •.
I

11. og ]2 og af ejendommens V:est11ge SkeI.~

4. Det, area1~ der begrænses af den offent~ige bivej nr.. . .e ,-Jl2 fra Ho,v til. ~ØbY og af ej endommens skel mod nabo.ejendomme
.og dens grænse til. havet og til HallinS sogn.

Fredningen går ud på,.
.~ de o'lennævnte arealer alle fremtidig kim mil 8l1-vendestil.

1

,

•, e

•

landbrugsmæss:tg dyrlming l:Lge som hfd til o-g ikke må beplan-
testmed t'ne:ereller buske,.

l

~,den tili enhver tid værende ejer dog har ret,til at bibeholde
a.gændre" udvide og ombygge de på. arealerne inden frednin-
gen nord for Hestehaven og nord for v.ejen t~~ Hov apførte, -.
bygninger ~ed tilhørende udby'gnin~er, udeno~spladser og
haver,.

at,den mell.em Halling Skov. oe Hestehaven langs bivej en nr ..1.3_.
voksende række træer ikke uden fredningsnæ~ets tilladelse

.- må fældes, men kun beskæres i det omfang, ell forsvarIie•
v.ed]jjgeho]jdelsekræver,.

~, den til enhver tid værende ejer har r~t til, når hen ønsker
'"det, at· rydde granbevoksningen ~idt på mark~n mellem b~vejen

og stranden og ~ samtidig eller til enhver Anden tid - ud-
fylde det. v.andhuJ.~ der ligger. midt på den sfiUIl!Uemark ved
s~den af granerne, oe derefter dyrke også d~t derved ind-
vundne area:t.Jlandbrogsmæssigtf'
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•

der ikke på noget ~ de nævnte arealer nogensinde må o.pi'øres
eller anbringes .bygninger af' nogen Bom helst art~ derunder
boder og drivhuse, eller andre til beboelse, udsalgssted el-

I •ler :lignende bestemte indretninger, derun.d~r vogne og både ..
, .

eller transformatorstationer, tankanlæg eller parkeringsplad-
ser eller andre anlæg af lignende sugs, Iq~n at udsigterne

d ~ ~;:I -;:;7';:::._ ...._-~-D...- _..... ~v· .....;- ...-;- '!-::-;:;"y--~f-:-' eJ..J.."~ e- I: -tii skovbryn, parker,o.:v.eJ;! -e- -=~-reti-a..!;e ~ -- _ v

haver eller til gårdens egne bygninger ste4~e bevares uhindre~
ganske som nu"

at der' ikke på naget at arealerne må anbringes 'i'riluftsreklamer
, .

~nogen art eller anbringes master til ~uf~ledninger eller
til andre f'ormålieller lignende indretninge+.

i
I

:1
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I
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I

!

li

.
Påtaleretten med hensYn tiloverholdelBen af disse fred-

ningsserv.itutter, der af'nævnet. skal ånme~des til. tinglysning
snarest muligt, tilkomm~r hver for sig både Na~1"f'redning8nævnet
far Århus lunt og - i ti1.fteldeaf udstykning og' afhændelse a:f.

nog~ del af arealerne - såvel. den :til.enhver 1;id~Værende; ej er
af den øvrige ejendom som ejeren af enhver af parcellerne.

- Fredningen'i sig 8e~v medfører ingen ret. ~or almenheden
til.færdsel over ej endommen eller til o.phoJldP4- de~e ud Q.,ver,
hvad der allerede tilko~er almenhedan.~ølge Q~stemmelser.ns
oafærdscL tiL fods på den for græsvækBt blottsde strandbred.

For fredningen, q.er straks t:ræder i kraft, og er bindende.
såvel for den nuv.ærende som for fremtidige ejere af de nævnte
fredede arealer eller nogen del af disse, men b~tineet af ti~-
slutning fra nuværende panthaveres Sid~, kræv.es,::.ingenerstatning.

Overenskamst~ e~ ti~trådt af nævneot og tiUørt dettes for-
handlingspra,tokoJ. og panthaverne anmodet. om at..toranlt.edige
tinglyst de 'nødvendige rykningspåtegninger på-dør t

- • 'l' es pen ebrev:e.
Gersdor~~slund, den 30/'" lS59.

!l'. Sand
•Vitterlighedsvidner: Karen-Margrethe Sand
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Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringene
rigtighed og om underskriverena myndigned:
H. Krag-Olsen ~

)

O",. ~

An;na Hansen,
t fhv. Forpagter Ørpæk
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~ -1 fløj landinspeUiir.
~Wl' KI.ldlkllY AfS· M..4J[orlwld-----'.i ..Jtllfl/l.

... t11Ilngl'
formular

Akt: Skab nr ...
(udfyld .. al dom ...... kontMM)

la.:.h

\

Uatp.llr.IJ?ogdela( I~
Cel'SdoPffSllUld Bvgd.,

1a!JCosmep sogn, og
mat!'. nf1.36 og ~"9
Halling by og sogn I

Hads he""ed, Åphus aTTd.
G'ran.serne ftr de ft"edede anafø,. et' trem•~ved~ns ..

l/tlfmrcli,get til brr.l6' ~ tr,Tz.9[:y.s~ af'
naeur/reclnin;f r,' tlf'ril N6.9, o/f.er aldre
J:ons tru1:;tion., REG. HR. ~,y~ .Chr.Andersen.
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Natu rfred n ingsnæv net
for Aarhus Amt

v~~~~<I:(r --,~ '"

~~~~?~/ C4 / !J;(
REG. NR. ,,2t~J Ij

Ar;vlsT

K e n d e l s e.

I skrivelse af 3. maj 1960 til Naturfredningsnævnet
for Århus amt har Danmarks Naturfredningsforening fremsat be-
gæring om optagelse af fredningssag med hensyn til den proprie-
tær T. Sand tilhørende ejendom Gersdorffslund med påstand om
fredning af følgende til ejendommen hørende arealer:

l. Det areal, der mod nord grænser til sydsiden af den
vej, der'går fra den offentlige bivej nr. 11 (mellem Halling
og Hov) vestpå til Vandmose Skov, mod vest grænser til denne
skov mod syd grænser til en ret linie fra samme skovs sydøst-
lige hjørne østpå til det nordvestlige hjørne af parken og mod
øst grænser til vestsiden af den nævnte bivej nr. ll.

2. Det areal, der "mod nord grænser til en ret linie,
der vinkelret på den nævnte offentlige vej går fra nævnte bivej
til det nordvestlige hjørne af Halling skov, og mod vest, syd
og øst grænser til den offentlige bivej, til skovstykket
Hestehaven, til bivej nr. l, og til slut til Halling Skov.

,. Det areal, der begrænses af de offentlige biveje
nr. 11 og 12 og af ejendommens vestlige skel.

4. Det areal, der begrænses af den offentlige bivej nr.
12 :fraHov til Søby"'og af ej endommens skel mod naboej endomme
og dens grænse til havet og til Halling sogn.



Fredningen går ud på,
at de ovennævnte arealer alle fremtidig kun må anvendes til-

landbrugsmæssig dyrkning lige som hidtil og ikke må be-
plantes med træer eller buske,

at den til enhver tid værende ej-er dog har ret ti-l at b-i-be-- --

,
holde og ændre, udvide og ombygge de på arealerne inden
fredningen nord for Hestehaven og nord for vejen til Hov
opførte bygninger med tilhørende udbygninger, udenoms-
pladser og haver,

!! den mellem Halling Skov og Hestehaven langs bivejen nr.
13 voksende række træer ikke uden fredningsnævnets tilla-
delse må fældes, men kun beskæres i det omfang, en forsvar-
lig vedligeholdelse kræver,

!1den til enhver tid værende ejer har ret til, når han ønsker
det, at rydde granbevoksningen midt på marken mellem bi-
vejen og stranden og - samtidig eller til enhver anden tid
- udfylde det vandhul, der ligger midt på den samme mark
ved siden af granerne, og derefter dyrke også det derved
indvundne areal landbrugsmæssigt,

at der ikke på noget af de nævnte arealer nogensinde må op--

MI

føres eller anbringes bygninger af nogen som helst art,
derunder boder og drivhuse, eller andre til beboelse, ud-
salgssted eller lignende bestemte indretninger, derunder
vogne og både, eller transformatorstationer, tankanlæg
eller parkeringspladser eller andre anlæg af lignende slags,
men at udsigterne over de fredede arealer til havet eller
til skovbryn, parker, haver eller til gårdens egne byg-
ninger stedse bevares uhindret ganske som nu,

at der ikke på noget af arealerne må anbringes friluftsre--

) )

klamer af nogen art eller anbringes master til luftled-

- ---- ---- ----- -----------



~\

ninger eller til andre formål eller lignende indretninger.
Påtaleretten med hensyn til overholdelsen at disse

fredningsservitutter, der at nævnet skal anmeldes til ting-
lysning snarest muligt, tilkommer hver for sig både Natur-
fredningsnævnet for Århus amt og - i tilfælde af udstykning
og afhændelse af nogen del af arealerne - såvel den til en-
hver tid værende ejer af den øvrige ejendom som ejeren ~f
enhver af parcellerne samt Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningen i sig selv medfører ingen ret for almen-
heden til færdsel over ejendommen eller til ophold på denne
ud over, hvad der allerede tilkommer almenheden ifølge be-
stemmelserne om færdsel til fods på den for græsvækst blot-
tede strandbred.

For fredningen, der straks træder i kraft og er bin-
dende såvel for den nuværende som for fremtidige ejere af
de nævnte fredede arealer eller nog~n del af disse, men be-
tinget af tilslutning fra nuværende panthaveres side, kræves
ingen erstatning.

Ejendommens ejer har tilsluttet sig naturfrednings-
foreningens begær~ng og ~ar erklæret, at den af foreningen
krævede f~edning kan gennemføres uden erstatning, såfremt
fredningen gennemføres i hele det af foreningen krævede om-
fang. Hvis fredningen kun gennemføres for en del af arealet,
kræver han erstatning. Han har trods opfordring ikke villet
nedlægge påstand på, hvor stor en erstatning han vil kræve,
såfremt en delvis fredning gennemføres.

Gosmer-Halling sogneråd, der i oktober 1959 har eks-
propr~eret et ca. 4 ha stort aroal af ejendommen (af det
under 2.;'i naturtredningstoreningens skr1velse nævnte areal),

,

I



,

har ,rotesteret imod, at fre4n1ngea omfatter dette areal,
på hvilket sognerådet agter at lade optøre en centralskole.

Det bemærkes, at der den '0. marts 1959 - på et tids-
,unkt, hvor det var almindeligt bekendt på egnen, at Gosmer-
Balling sogneråd havde planer om opførelse af en skole på
eller i umiddelbar nærhed at Gersdorftslunds jorder - mellem
naturfredningsnævnets formand på den ene side og ejeren af
Gersdorffslund på den anden side var indgået en skriftlig
overenskomst om fredning at ejendommen i samme om~ang som
af Danmarks Natur~redningsforening nu begæret, og denne over-
enskomst var tinglyst som hæftelse på ejendommen den 14. maj
1959. I forhandlingerne om denne overenskomst og i dens op-
rettelse havde ingen af nævnets to andre medlemmer været til
stede, og i nævnets møde den 2'. marts 1960 erklærede nævnet
overenskomsten for ugyldig.

Overensstemmende med bestemmelserne i naturfrednings-
lovens §§ 8 og 10 har der den 12. juli 1960 været afholdt
møde på ejendommen, fortsat den 27. oktober 1960, hvor par-
terne havde lejlighed til at fremsætte deres synspunkter.

To af nævnets medlemmer - Jørgensen og Waage - mener,
at en fredning som den ansøgte vil have en betydelig værdi,
forsåvidt angår det areal at Gersdorffs1und, som er betegnet
Bom nr. 4 i naturfredningsforeningens skrivelse. Dette areal,
som mod syd grænser dels til Kattegat, dels til Ravnskoven,
er for en ikke ubet.r4rlig dels vedkommende allerede nu be-
skyttet mod bebyggelse ved bestemmelserne i naturfrednings-
lovens § 25, l. og 2. st,ykke. De nævnte medlemmer skønner
ikke, at en trednin,~at. de i naturfredningeforeningens skri-
velse under nr. l o, , nævnte arealer har nogen betydninc.

J



..

Med hensyn til de i skrivelsen under 2 nævnte arealer .kønner
de to medlellJller,at en fredning af dette areal med skoYbrynet

mod Hallingskoven kunne have en vis værdi, men at de fred-
ningsmæssige hensyn her må vige overfor hensynet til det af
Gosmer-Halling sogneråd planlagte skolebyggeri på en del at
dette areal. Herved bemærkes, at nævnet allerede på et møde
den 23. marts 1960 traf den afgørelse, at naturfredningslovens
§ 25, stykke 2, ikke er til hinder for det af kommunen på-
tænkte skolebyggeri, idet Ha1lingskoven kun har et areal på
ca. 15 ha og ikke er sammenhængende eller hovedsagelig sammen-
hængende med andre skovstykker.

De nævnte to medlemmer af nævnet kan derfor ikke stemme
for at tremme den af Danmarks Naturfredningsforening rejste
sag forsåvidt angår de i skrivelsen under nr. l og 3 nævnte
arealer og det areal af nr. 2, som er eksproprieret af Gosmer-
Halling kommune til skolebyggeri. Da endvidere Gersdorffs-
lunds ejer har erklæret, at han vil kræve erstatning tor en
fredning, der ikke omfatter alle de 1 begæringen om tredning
nævnte arealer af Gersdorftslund, og da en sådan erstatning
må antages at ville blive at en størrelsesorden, der ikke stlr
i forhold til værdien af den begærede fredning, stemmer de to
medlemmer for at nægte sagen tremme.

Det tredie medlem - formanden herredsdommer Eonnevie -
anser den ovennævnte overenskomst at 30. marts 1959 for gyldig
og er af denne grund enig med flertallet i ikke at fremme nær-
værende af naturfredningstoreningcn rejste sag, men bemærker,
at han, hvis flertallets forudsætning om overenskomstens
ugyldighed lægges til grund, stemmer tor at fremme sagen 1

•

,

I'
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t

det at foreningen fore.1Aede oafan.. idet heasynet til be-
varelsen af naturak~nhede.ftefter han. retsopfattelse altid
må gå forud for hensynet til områdets benytte1sc til et
formål, der lige så vel kan opnås ved benyttelse af et andet
område.

T h i b e s t e m m e s:
Ovennævnte, af Danmarks Naturfredningsforening rejste

sag om fredning på Gersdorffs1und Hovedgaard bør ikke fremmes.

Naturfrcdningsnævnet for Århus amt,
Århus, den 26. januar 1961.
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Tillæg til Overenskomst.

U d s k r i f t

afI,'.II

forhandlingsprotokol
f o r

Naturfredningsnævnet for Aarhus Amt.
0-0-0-0-0-0-0-0-0

•
År 1963, den 7. marts behandlede nævnet følgende

sager :
Journal nr. 37/1963

§ l § 11

Andragende fra Danmarks Naturfred-
ningsforening om genoptagelse af
fredningssag vedrørende matr. nr.
l a m.fl. Gersdorffs,und hovedgård,
Goemer soen.

\

Mødt var formanden, dommer Wlttenkamp, de~ am~svalgte
medlem, vurderingAformand Knud Thorup, og det ko~unevalgte med-
lem Vilhelm Andersen.

Ejendommen, herunder de fred~de områder, ~eBigtigedes.
Tilstede var ejeren, proprietær ~and.
Danmarks Naturfredning~forening er underrøttet om mødet,

ekspeditionschef Gemzøe har telefonisk oplyst, at han ingen
(ttkommentarer har; han kender området og anbefaler proprietærens

fredningssag 08 tiltræder fredningen.
Den med proprietær Sand den 30. marts 1959 ingåede

.J

i,.,'-i"f

,



, '.

, "

,
,Ioverenskomst om naturfredning, der er tinglyst den 14. maj 1959, ~

~
blev oplæst og gennemgået i·forbindelse med det til overenskom-
sten vedhæftede rid~.

Nævnet godkendte overenskomsten o~ vedtog' eenstemmigt
at tiltræde den i overenskomsten indeho~dte fredning.

Proprietær Sand tiltræder, at nævnet lader foretage ting-.
lysning af den 8kete godkendelse og tiltræden af fredningen samt,

\ fhvis det måtte vise sig fornødent indhente samtykke fra panthaverr!
, < '~til denne tinglysning.

Karen Margrethe Sand T. Sand.
Vilh. Andersen Wittenkamp Knud Thorup
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Dispensationer i perioden: 13-08-1987 - 25-05-2005
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8kovø og Naturstyi'181sef\\

~ ~ AUG.1~~1
UDSKRIFT

ef
fomandling6pfotDkQllen

for
HA1URfflEDNINGSNÆVNET FOR

ÅRHUS MUS 51DLlGE fHtDNltiiSKHElJ..

REG.NR.

De~ 13. aug~st 1987 be~an~led2 n~~~et
~a7 nr 'r::;2/'G,Q7 ~'n~R~~~e a.~..~J~~ •• '_·n.~ oml t ...;'_'_adp-'_se.....o - ..; .:...-'..J , ..... 01 _.•~ - ~ - ~ -

J..';'" _..I- --~"'-ø ",... ·iI..,:l~'\,..,.~.--'-!:)."....1--.-.'':a
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'"":""'_-' .. ..:, ..=
_ _ •• .L.. _'_!' :; -:::'1.

S2g~~S ~ilag var ~il stede.

dJg at tuset )laceres r.-~~ere s~ovbrl~et.
Der var ~ fr~d~i~Gsn~v~et enig~ed J"J : ~edf0r af ~at~r~red~ingslcven3

ttl f 34 at meddele t~l:ade18e t~l det ansøgte sY6g~r:, d~g at a~standen
~eter. Den ek3isterende ::eplant-

tt ning nord for s~ovbrlnet s~al bibeholdes og vedli5ehol~es.

e
Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Over fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, ~970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-
tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.
En tilladelse efter dispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-
gefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen elle~ dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævoet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts SYdli~~~:::.:ng~~e;s, dln

.J~iIn·:r~ser:'1/1 w~

t 8 AUE~~9B7
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REG. HR.
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR

ÅffiiU8 AM1S 8YULllJEt-HEUNlf~lib't\Hmi

Den 5. november 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 52/1987 angående henvendelse vedrørende opført

byggeri på matr. nr. l a m.fI. Gers-
dorffslund Hovedgaard, Gosmer, i hen-
hold til Fredningsnævnets tilladelse
af 13. august 1987 .

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven
Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse. Det konstateres, at
byggeriet er opført i en afstand af 25 meter fra dyrkningsgrænsens
forlængelse mod øst.
Der var herefter i Fredningsnævnet enighed om at anse det i afgørel-
sen af 13. august 1987 stillede vilkår for byggeriets placering for
overholdt .



REG.NR. 26Lt~"OO

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 'J AUG. 1992

Den 20. august 1992 behandlede Fredningsnævnet
angående en modtaget klage om t~l-
plantning og anlæg af vej på et
fredet areal ved Gersdorffslund.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer
amtsvalgte medlem, lærer Viggø Thing,
medlem, byrådsmedlem Hauge Johansen, og
otto Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte A.B. Sørensen, E.H. Mikkelsen og

Jørgen Jensen, det
det kommunevalgte

sekretæren, dommer

Ole Brøndum.

e
. '~ilir;·m]{l1~tcnel

:' ~wv-o~ i'~aturstyrel.sen
J nf ::iN \~\l( 1'2.-0c:x:J I
A k! ;]f ~.::z.-

For ejerne mødte direktør Birgitte Leitzhe og direktør Hans
Haldrup.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jesper
Refn, Erik Borg og Hans Møller.
Endvidere mødte proprietær T. Sand. Landinspektør Jens
Haastrup deltog i en del af mødet.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
T. Sand redegjorde for baggrunden for sin klage. Han ønsker
fastslået, at den beplantning, der er foretaget omkring
huset, ikke er lovlig, da den ikke er særskilt omtalt i
Nævnets afgørelse af 13. august 1987. Han ønsker endvidere at
få fastslået, at Århus Amts skrivelse af 27. maj 1992 til
Fredningsnævnet, hvor amtet anbefaler, at klagen afvises,
hviler på et urigtigt grundlag, idet oplysningen om, at
beplantning og vej anlæg ikke er udvidet siden opførelsen af
huset i foråret 1989, ikke er rigtig.
A. B. Sørensen, Århus Amt, oplyste" at
besigtigelse i 1989, og der er ikke
udvidelse af beplantningen.
Jesper Refn, Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig
Amtets synspunkt. Der er ingen sag. De tilladelser, der er
meddel t, at overholdt. Der er tilmed tale om et haveanlæg,

Amtet har foretaget
siden foretaget en



2
der er pænt indpasset i landskabet.
Odder kommune tilsluttede sig
Naturfredningsforenings synspunkter.
Birgitte Leitzhe, Padbjergfonden,
forbindelse med opførelsen af huset
retablering af haveanlægget.
Frednin9snævnet bemærker indledningsvis, at huset er opført i
henhold til Nævnets dispensation af 13. august 1987. De.rejste klagepunkter og det forhold, at der uden om huset er
anlagt en have, der er smukt indpasset i landskabet, og som i
det væsentlige er en retablering af det gamle haveanlæg,
giver ikke Nævnet anledning til at foretage sig yderligere i

Amtets og Danmarks

oplyste, at der
alene er foretaget

i
en



Fredningsnævnet for Århus Amt

Hans Haldrup og
Annette Fruelund

MOdtaget i
Skov~og Naturstyreisero
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 17. september 2004

Vedrørende journal nr. 76/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bolig samt
anvendelse af nuværende bolig til udhus på ejendommen matr. nr. 1 be Gersdorffslund, Hgd.,
Gosmer, med adressen Vestergade 40-42.

Fredningsnævnet har den 8. juni 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at
opføre en ny bolig samt anvende den nuværende bolig som udhus på ovennævnte ejendom.

Den nuværende bolig er en beboelsesejendom med et grundareal på ca. 2000 m2• Boligen er
oprindelig opført som medarbejderbolig til Gersdorffslund Hovedgård. Ifølge BBR har
ejendommen et boligareal på 250 m2 og et bebygget areal på 140 m2. De har oplyst, at boligen ved
opmåling har vist sig kun at have et boligareal på ca. 140 m2 incI. 25 m2 udnyttet tagetage.

Ejendommen er omfattet af en overenskomst om naturfredning indgået mellem Fredningsnævnet
for Århus Amt og daværende ejer af Gersdorffslund Hovedgård den 14. maj 1959.

Ifølge overenskomstens bestemmelser om bebyggelse gælder,
"at den til enhver tid værende ejer dog har ret til at bibeholde og ændre, udvide og ombygge de på
arealerne inden for fredningen nord for Hestehaven og nord for vejen til Hov opførte bygninger
med tilhørende udbygninger, udenomspladser og haver"

•
Herudover gælder,
"at der ikke på noget af de nævnte arealer nogensinde må opføres eller anbringes bygninger af
nogen som helst art, derunder boder og drivhuse, eller andet til beboelse, udsalgssted eller lignende
bestemte indretninger, derunder vogne og både, transformerstationer, tankanlæg, parkeringspladser
eller andre anlæg af lignende slags, men at udsigterne over de fredede arealer til havet eller til
skovbryn, parker, haver eller til gårdens egne bygninger stedse bevares uhindret ganske som nu".

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004.

Det er oplyst, at det ansøgte omfatter opførelse af ny bolig umiddelbart vest for den nuværende
bolig og parallelt med denne. Den nuværende bolig ønskes ombygget til garage og udhusformål.

b "'\-)1..\\ l,L- ~J~ )
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Størrelsen på det ansøgte bolig er ikke oplyst, men det fremgår af tegningsmateriale, at bygningen
ikke bliver væsentlig større end den nuværende bolig.

En eksisterende bolig på ejendommen stammer fra 1800-tallet vil kræve omfattende istandsættelse
for fortsat at kunne anvendes til beboelse. Bygningen ønskes derfor ombygget til garage og udhus.
Ombygningen vil omfatte at dørene på sydfacaden (mod vejen) fjernes og erstattes med vinduer,
mens nordfacaden (væk fra vejen) påføres to døre og to garageporte. Facaden mod vejen vil efter
ombygningen fremstå-m:ed-iraditionelle o-onåenusvinau=e=r. --- - --

Det nye hus ønskes opført som et længehus med to kviste i tagfladen på nord- og sydfacaden og
med et større gennemgående kvistparti med altan på midten af både nord- og sydfacaden.
Vinduerne på sydsiden vil bestå af almindelige sprossede ruder, mens der på nordsiden ønskes
større vinduespartier. Bygningens gavle er ikke illustreret i ansøgningsmaterialet.

Under besigtigelsen blev udformning af den nye bolig drøftet, herunder særlig de ønskede kviste og
glasfacader.

Danmarks Naturfredningslokalkomite anførte, at den nye bolig bliver meget dominerende i
landskabet, og vil stå i misforhold til området. Lokalforeningen fandt, at særlig glasfacaderne og de
forhold, at der er kviste med store glasfacader virker dominerende.

Hertil anførte De, at glasfacaderne ikke vil blive særlig synlige, idet huset kun kan ses fra vejen,
lige forfra. Endvidere falder terrænet på den anden side af vejen ned mod havet, således at huset
ikke kan ses fra stranden.

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af? juni 2004 meddelt, at amtet ingen indvendinger har
imod, at der opføres en ny bolig på ejendommen, idet den ældre bolig nedlægges som beboelse og
istandsættes til udhusformål. Udsigten over det fredede landskab ændres ikke af den nye bolig, idet
denne vil ligge i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygning. Amtet har dog ikke
kunnet anbefale en tilladelse til den ansøgte udformning af stuehuset. Amtet har lagt vægt på, at de
buede kvistpartier med altaner på nord- og sydfacaderne er utraditionelle for et længehus og ikke
passer til den stedlige byggestil. Det er amtets holdning, at beboelsesbygninger i det fredede
område, især tidligere medhjælperboliger og lignende, fortsat bør fremstå med et enkelt og
oprindeligt udtryk, dvs. i stil med det nuværende stuehus.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Efter formuleringen af fredningsoverenskomstens bestemmelse er det nævnets opfattelse, at det
afgørende for opretholdelse af fredningens formål er, at der ikke opføres nye bygninger eller
etableres andre indretninger på i forvejen ubebyggede områder, med den virkning at udsigterne over
de fredede arealer til havet eller til skovbryn, parker, haver eller til gårdens (godsets) egne
bygninger forstyrres, samt at der med den direkte angivelse af en vidtgående ret til at ændre, udvide
og ombygge eksisterende bygninger med tilhørende udbygninger, udenomspladser og haver er
åbnet mulighed for betydelige ændringer indenfor afgrænsede områder omkring eksisterende
bygninger.
Da overenskomstens bestemmelser efter nævnets opfattelse ikke findes direkte at omfatte ret til
opførelse afnye bygninger, blot nybygningen placeres indenfor et i forvejen afgrænset område



...

omkring eksisterende bygninger, kræver opførelse af en ny selvstændig bygning som den ansøgte
bolig efter nævnets opfattelse en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50.
Henset til, at den ønskede nybygning vil blive placeret i den i forvejen eksisterende have på
ejendommen, til at den med det eksisterende landbrugsareal og den eksisterende bevoksning
omkring ejendommen reelt alene vil kunne ses fra vejen direkte udenfor ejendommen og til at
nybygningen derfor ikke kan anses for at genere udsigten over de fredede arealer eller indsigten til
godsets bygninger, finder nævnet ikke, at opførelse af en ny selvstændig bolig strider afgørende
mo(Ffred11illgens~foi"mål~hvoi"fofllæVIlet i rh~dføra-riialufoesfyttelsesiovens -=-§- 56, sIK. Tineaaeier
dispensation til opførelse af ny bolig.
Fredningsnævnet finder dog, at der bør stilles vilkår om, at nybygningen opføres i en form, der
harmonerer bedre med den på grunden liggende tidligere medhjælperbolig, og nævnet kan derfor
ikke godkende det foreliggende bygningsprojekt.
For så vidt angår den påtænkte ændring af det eksisterende stuehus til udhus henstiller nævnet, at de
to døre mod vejen bevares, således at bygningen bevarer det særlige præg af medhjælperbolig.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende forening-er og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Hans Haldrup og Annette Fruelund, Eriksmindevej 81, Boulstrup, 8300 Odder
Pajbjergfonden A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, 8300 Odder
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-727-5-04)



Fredningsnævnet for Arhus Arnt

Hans Haldrup
Annette Fruelund
Eriksmindevej 81
Boulstrup
8300 Odder

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 -4001
CVR 11 98 62 93
Den 25. maj 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-26 - ansøgning om tilladelse til opførelse af ny garage på
ejendommen, matr. nr. 1 be Gersdorffslund Hgd., Gosmer., med adressen Vestergade 40-42,
8300 Odder.

Fredningsnævnet traf den 17. september 2004 afgørelse af spørgsmål om ombygning af
eksisterende stuehus og opførelse af ny bolig på ejendommen.

I brev af21. marts 2005 har Århus Amt, Natur & Miljø, udtalt sig i forbindelse med et brev af29.
november 2004 fra Dem om renovering og tilbygning til eksisterende stuehus og udhus, samt
opførelse af overdækket terrasse og garage på ejendommen.

Efterfølgende har Århus Amt, Natur & Miljø, i brev af l. april 2005 korrekt anført, at
fredningsbestemmelserne ikke giver hjemmel til at regulere ombygningen af - og tilbygningen til -
det eksisterende stuehus og udhus.

Derimod er garagen en nybygning og som sådan omfattet af fredningsbestemmelserne.

Arhus Amt har om garagen, der ifølge det oplyste ønskes opført øst for det eksisterende stuehus,
langs skovbrynet og med en størrelse på 71,5 m2, anført, at der ikke haves indvendinger herimod.

(A• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag og kendskabet til ejendommen i
forbindelse med den tidligere sag, hvori der blev truffet afgørelse den 17. september 2004.
Da udsigten over, eller fra, de fredede områder ikke ændres af den påtænkte garage, finder nævnet
ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l meddeles tilladelse til det ansøgte.

K/agevej/edning,jf. naturbeskytte/ses/ovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.

mailto:post@aarhus.byret.dk


·) ," ,Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet. .
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

_ Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse iafgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedfonnål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende -forenin2:er- o~-ofganisationer-_ ~om-efter-deres-t:~rm.ål--varetaQer,,ræsentliQ:erek.re3tive- - -, "-' ~
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.• Med venlig hilsen

~ --ø
Per Hollanann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Uournalnr. 8-70-51-8-727-18-04)
Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Klaus Romme1hoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Det amtsråds valgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15,8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Klostergade 2, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Jens Gammelgaard 
Gersdoffslundvej 1, Hou 
8300 Odder   
 Den 17. februar 2012.          
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.26 Anmodning om efterfølgende tilladelse til 
terrænændringer på matr. nr. 1 aø Gersdorffslund Hgd., Gosmer. 
  
Miljøcenter Århus indsendte ansøgningen til fredningsnævnet den 23. marts 2007. 
Der søgtes om efterfølgende tilladelse til udjævning af ca. 500 m3 tilkørt jord liggende langs 
stranden og om tilladelse til tilførsel af yderligere 200 – 300 m3. hvorved den samlede 
terrænændring ville blive på ca. 10 cm langs kysten. 
Endvidere søgtes om efterfølgende tilladelse til en terrænændring på ca. 25 cm på foretaget på den 
vestligste del af matr. nr. 1 aø langs et mindre vandløb (areal nr. 2 på kortbilag, der fulgte sagen). 
Arealet, på ca. 2200 m2  er ret fugtigt, og der er ifølge ansøgningen tilført ca. 300 m3 jord for en 
bedre udnyttelse af arealet til landbrugsdrift. 
 
Miljøcenter Århus har dog i marts 2007 konstateret, at arealet langs det lille vandløb, der i forvejen 
ligger dybt i terrænet, er hævet med op til ca. ¾ m. 
 
Nævnet foretog besigtigelse den 19. september 2007. 
 
Miljøcenter Århus har efterfølgende meddelt afslag i forhold til strandbeskyttelseslinjen og 
varslede12. februar 2009 påbud om tilbageregulering af terræn. Efter Miljøcenterets vurdering var 
der tilført langt større mængder jord end anført i ansøgningen. 
 
Miljøcenter Århus har herefter den 23. november 2010 meddelt, at der er foretaget en regulering af 
terrænet, hvorved overgangen mellem strandeng og mark nu fremstår jævnt og uden 
niveauforskelle. Marken havde generelt også fået et lavere fald mod strandengen og samlet set 
fandtes, at den retablerede mark kan godkendes. 
 
Ejendommen er omfattet af Naturfredningsnævnets ”Overenskomst om naturfredning” af den 14. 
maj 1959. 
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Fredningens formål er, ” at bevare de landskabelige skønhedsværdier, der er knyttet til ejendommen 
i dens nuværende skikkelse……….” 
At der ikke må foretages terrænændringer nævnes ikke specifikt i fredningskendelsen, men det er 
nævnt ”at den enhver tid værende ejer har ret til, når han ønsker det, at rydde granbevoksningen 
midt på marken mellem bivejen og stranden og – samtidig med eller til enhver anden tid – udfylde 
det vandhul, der ligger midt på den samme mark ved siden af granerne, og derefter dyrke også det 
derved indvundne areal landbrugsmæssigt ” 
Miljøcenter Århus vurderede på den baggrund, at der i det fredede område ikke må foretages andre 
terrænændringer end den nævnte. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet tager meddelelsen fra Miljøcenter Århus om marken mod strandengen til efterretning og 
foretager sig ikke videre for så vidt angår området mod strandengen. 
For så vidt angår den skete terrænregulering på den vestligste del af matr. nr. 1 aø langs et mindre 
vandløb finder nævnet, at denne regulering er i strid med fredningsbestemmelserne og fredningens 
formål, hvorfor der ikke kan meddeles efterfølgende dispensation til dette. Området skal derfor 
retableres inden udgangen af 2012. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 



Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr.post til:  
Jens Gammelgaard, Gersdorffslundvej 1, Hou, 8300 Odder 
og pr. mail til: 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Lisbeth Drasbech, Naturstyrelsen Århus, lidha@nst.dk
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