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

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvendingi
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og

•for amtets regning.

Særbestemmelse.

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

Ophævelse af ældre fredninger.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~4) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læggerholm og Viderup,
Vistoft.

15) Overfredningsnævnets kendelser af 15. maj
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr. 2 a (2 ~)
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en del af Mols
Bjerge) .

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

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

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

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

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

4636.00

§ 18. Dispensation.

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

VIII. Tinglysning:

Afgørelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

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

IX. Anke:

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

4t ingen ankebehandling.

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

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

,// .~~~< •./;,;Ky
/J- .." .'

~.... Per Blendstrup
amtsrådsvalgt medlem. /..-1' . ;-

I // . /
I W,,,,I l., '.,
~, '- ~.~. .-------------:-
A. -H o l c k - C h r i s t i a n s e n
nævnsformand.

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.
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l ". Randers Amt
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Afskrift..,--..---~..-.---

Knebel by Ol soga.

----'A.nllelderl
PredniBIsn.vnet tor
Rallders aat.

ste.pelfri
1851 l3.j_lt 1962.

~ År 1962, dell12. juli afsagdes af Fredniagenevnet for Randere
amt sålydende

" ,

K e n d e l s e :---_.......---...---------
i F.s. nr. 55/1961. AngåeElde påt.akt babysselse af

matr. nr. 15~ Knebel by og søan.

I skrivelse at 20. jQni 1961 har landinspektør O. Hylleste«,
Gren.. , for laboratorteforstander, dr.a.d.vet. P. Livoni, Silkeborl-
vej 342, Aabyhøj - hvortil slutter 81g en skrivel.e af 6. nov.ab ••
1961 fra dr. Livan1 - ansøgt OJl tilladelse til opførel.e af et 8Ø""-
AQ8 på nu ialt ca. 2,5 ha af den gårdejer Aksel Ni.l ••n, Knebel, til-
hørende ej.ndGa, aatr. ar. 15~ Knebel by 0l soan. Arealet lie.er øst
før laebel by og .t~kk.r 8ig fra vejen aod Agr! 1104 874 til lRebel
plantage, og det er bevekset .ed n'let~er. Dea samlede k.b .... aA-
drager 10.000 kr. So••erhuset (et "Lan-be"-hus, t,rpeA, tre.stillet
af 4/8 Jytas, Gr.naavej )1', Ri.skov) agtes anbragt midt tor areal.ts

~ syltetlile akel, skjult ••C tr-er i en afstand af ca. 20 • s74 fer
, a~.-letø højeste punkt, ø, vil kun fA ringe tagrejsn1ng.
iI~i'r.dftinlspl~.4yallet tor Randers amt bar modsat sil såi.. be-
~ ..tl.e, idet ar..let er opta,et pi tredElingsplanen for .olse.rAdet,
ter snart vente. etadr.stet at Overtr.4B1n&s~.t, el udler en del
at et omrld., 80••• d tiden ensk •• ad1a,t ae. en art aatlonalpark.

Efter besigtigelse af forholdene pl etedet den l4.juni 1'62 er
der i fredaingønavnet eniihed oa, at det pløeldende oa. ',5 ha _tore
areal bør tredes, _llede. at det tort.at henligger i naturtilstand,
at fredningen f1nd.r sted uden erstatning, og at det tilladeø dr.
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Livoni »' det udpegede sted at optøre et soaaerhus eem det ~t.
pA vilklr, at navnet forud kan godkende det. ydre, d.v.s. aU, ate-
rialer 0l farver.

Et kort over de pAgældende arealer af .atr. nr. 15~ er v~t.t
narvarea4e kendelse.

f h i b e s t e m a e • :
-..--------------- ........-~-

Det ovenfor navnte areal af matr. nr. 15~ Knebel hl 0& a• .-
fredes i det foran angivne oafang uden erstatning.

F o g. Joha,.Jørgenaen.. Sv.ad Mlkkel •• n.

... ......... -
I

"
Udskrifte.s rigtilåea _ekr8tt •••
Fredaingsftævnet for Ranlere a.t,
domaerkontoret i Mariager, den 12. juli 1'62.

F o g.

lnit.rt i dagboge. for Grenaa ret.kreta,
(aidelin,ekontoret i Ebeltoft) den 13. juli 1962.
L7at.

!iBlbe. In~.l blad 4& Knebel
Akt: Skab ]l 1l1'. le5.·
Afgift 3 kr.,

l
/'
.1

Vester..-rd.- - - "~ ... --
., ,ltakr rictighea bek •

,be4al . et for Raade ,
CiTildo "koatoret ~ Raa4er ,'len lo. februar l ".(

~.
I. r. J~ l I

'1~ ~.
, f.;\-~,'l,
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