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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1965, den 23. november afsagde Overfredningsnævnet

1\ følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1790/65 vedrørende fredning af en del af ejendommen
matr. nr. 6 Q og 8, Basballe by, Agri sogn.

I den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den
25. februar 1965 afsagte kendelse hedder det:

"Den 20. november 1963 ansøgte landinspektør O. Hylle-
sted, Grenaa, på gårdejer Peter Knudsens vegne fredningsplanudval-

~; get for Randers amt om tilladelse til at Knudsen på matr. nr. 6 Q

.. Basballe by, Agri sogn, måtte opføre et aftægtshus til brug for
sig selv og sin hustru, idet det oplystes, at Knudsen agtede at
overlade sin gårds drift til en søn. Det pågældende område, hvor-
på huset agtedes opført, er omfattet af den af Overfredningsnæv-
net godkendte fredningsplan (Mols-planen), som er tinglyst og
trådt i kraft den 2. november 1963. Arealet er en del af matr. nr.
6 Q, der ligger vest-sydvest for den offentlige vej fra Basballe
til Grønfeldt, og arealet er ifølge fredningsplanen tænkt som ud-
sigtsareal langs den pågældende vej. Aftægtshuset var tænkt place-
ret lige nord for elselskabet Arke's koblingstårn, som af hensyn
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.. til udsigten udover Kalø-vig og Kalø slotsruin agtes nedrevet
ifølge aftale mellem Arke og Fredningsplanudvalget for Randers amt.
Efter at fredningsplanudvalget med gårdejer P. Knudsen forgæves
havde ført forhandlinger om en ændret placering af huset, meddel-
te fredningsplanudvalget ved skrivelse af 10. februar 1964 land-
inspektør O. Hyllested, at udvalget ikke kunne imødekomme ansøg-
ningen, men at andrageren efter omstændighederne ville kunne for-
vente tilladelse til en placering nordligst på matr. nr. 6 Q Bas-
balle. Af udvalgets skrivelse fremgår videre, at gårdejer Peter

ti Knudsen under udvalgets besigtigelsesforretning havde anmodet om
tilladelse til at opfylde og beplante et lille moseareal, som lig-
ger syd for koblingstårnet, og at udvalget intet havde at indven-
de mod o~fyldningen og beplantning af dette moseareal til alminde-
ligt havebrug, men at man ikke kunne give tilladelse til beplant-
ning af arealet med træer.

Gårdejer Peter Knudsen indbragte ved sin advokat, advo-
kat Leif Olespn, Aarhus, fredningsplanudvalgets afgørelse for fred--• ningsankenævnet for Jyllands amter, og ankenævnet stadfæstede ved
skrivelse af 8. maj 1964 udvalgets afgørelse i medfør af natur-
fredningslovens § 35, l. stk., idet ankenævnet fandt, at en bebyg-
gelse på det ønskede sted og en beplantning udover den tilladte
fandtes væsentligt at ville forringe en for almenheden værdifuld
udsigt over det meget skønne og særprægede naturområde (Kalø-vig
og Kalø slotsruin).

Ved skrivelse af 30. maj 1964 til fredningsnævnet for
Randers amt har advokat Leif Olesen for gårdejer Peter Knudsen
begæret fredningssag rejst for det pågældende areal.

Fredningsnævnet holdt møde på ejendommen den 19. august
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• 1964.
~

Til mødet var indvarsle t og mødt gårdejer Peter Knudsen
sammen med advokat Leif Olesen, Aarhus, Fredningsplanudvalget for
Randers amt ved dets tekniske sekretær E. Mikkelsen og sognerådet
for Agri-Egens kommune ved sognerådsformand I. Mikkelsen.

Panthaverne i ejendommen og Danmarks Naturfredningsfore-
ning var indvarsle t , men ikke mødt.

Sekretær Mikkelsen nedlagde på fredningsplanudvalgets
vegne påstand Om, at den pågældende del af matr. nr. 6 Q, som be-

II, står af et ca. 100 m. bredt bælte vest-sydvest for Basballe-Grøn-
feldt-vejen, og hele den del af matr. nr. 8, som er beliggende
sydvest for den ovenfor nævnte vej tilstandsfredes, således at der
ikke uden fredningsnævnets samtykke på arealet må opføres bygninger
af nogen art eller anbringes master, boder eller andre indretninger
eller foretages beplantninger, der kan forringe områdets betydning
for almenheden.

e•
Sekretær Mikkelsen fremlagde derhos som bilag 12 et ud-

snit af kortet over Mols-planen med de arealer af matr. nr. 6 Q og
8 Basballe by, Agri sogn, som ønskes fredet, indfarvet med grønt.

Advokat Leif Olesen protesterede på ejerens vegne mod
fredningen .•

Idet fredningsnævnet i det hele kan tiltræde fredningsplan-
udvalgets og fredningsankenævnets motivering for fredning af de
nævnte arealer af matr. nr. 6 Q og 8 Basballe by, som udsigtsarea-
ler, har nævnet besluttet at tage fredningsplanudvalgets påstand
om fredning af arealet som foran anført og i det omfang, arealet
er indtegnet med grønt pa sagens bilag 12 til følge.
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Nævnet har forgæves med ejeren forhandlet forlig om er-

statningsspørgsmålet.

Det er oplyst, at den pågældende del af matr. nr. 6 Q

andrager ca. 11.000 m2 og den pågældende del af matr. nr. 8 ca
23.400 m •

Nævnet finder at en erstatning på 5.000 kr. til ejeren

vil være passende.

Der vil være ved landinspektør at udarbejde et kort over

de fredede arealer, hvilket kort vil blive vedhæftet kendelsen •

Idet nævnet ikke finder, at den gennemførte fredning vil

forringe panthavernes sikkerhed i nævneværdig grad, vil erstatnin-

gen kunne udbetales direkte til ejeren.

Erstatningen vil være at udrede med 3/4 af statskassen

og 1/4 af Randers amtsfond og de i Randers amtsrådskreds beliggende

købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest opgjorte

folketælling.

Det tilføjes dog, at nævnet finder, at der foreligger så-

danne omstændigheder, at bestemmelsen i naturfredningslovens § 17, 2.

stk. må kunne bringes til anvendelse af Overfredningsnævnet.

Erstatningsbeløbet forrentes med 6 % årlig fra kendeIsens

dato."

Konklusionen er sålydende:

"De dele af matr. nr. 6 Q og 8 Basballe by, Agri sogn,

som ligger vest-sydvest for Basballe-Grønfeldt-vejen, og som er

indtegnet med grønt på det under sagen som bilag 12 fremlagte kort-

bilag, tilstandsfredes, således at der ikke uden fredningsnævnets

samtykke på arealerne må opføres bygninger af nogen art, eller an-

bringes master, boder eller andre indretninger eller foretages be-
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tt plantninger, der kan forringe områdets betydning for almenheden.
\

Der tillægges ejeren i erstatning 5.000 kr., der vil være
at forrente med 6 % årlig fra kendeIsens dato.

Erstatningen vil være at udrede med 3/4 af statskassen
og 1/4 af Randers amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende køb-
stadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjor-
te folketælling."

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af na-
turfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er anket af ejeren,

~ gårdejer Peter Knudsen med påstand på fredningens ophævelse eller
højere erstatning.

Overfredningsnævnet har den 30. juni 1965 besigtiget
det fredede areal og forhandlet med ejeren og dennes advokat samt
med repræsentanter for fredningsplanudvalget for Randers amt, Agri-
Egens kommune, Nationalmuseet og Danmarks Naturfredningsforening.

Under hensyn til, at der på egnen findes et stort antal
smukke udsigter, har Overfredningsnævnet besluttet at tillade gård-
ejer Peter Knudsen at bygge et aftægtshus på matr. nr. 6 Q på det
under åstedsmødet udpegede sted vest for landevejen og nord for

4t markvejen, på betingelse af, at tegninger af husets ydre forelægges
for fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds til godkendelse, og
at der tinglyses deklaration på ejendommen, hvorefter den på fred-
ningsplanen optagne del af ejendommen status quo fredes, således
at der udover aftægtshuset ikke må bygges på arealet, ligesom der
bortset fra sædvanlig have til aftægtshuset samt beplantning i mo-
sehullet syd for markvejen ikke må ske beplantning af arealet.

Disse betingelser har gårdejer Peter Knudsen tiltrådt i
skrivelse af 26. juli 1965.
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Den ved nævnets kendelse fastsatte erstatning bortfal-
der herefter.

Et kort nr. R A 129 visende det fredede areal - i alt ca.
1,44 ha - er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den

25. februar 1965 afsagte kendelse vedrørende fredning af en del
'~ af ejendommen matr. nr. 6 Q og 8 Basballe by, Agri sogn, ændres

som foran anført •

• Erstatningen på 5.000 kr. bortfalder.
Udskriftens rigtighed
bekræftes.

/: ,. ···/J9
,r('v-" _ ' ..f/ t, : u-'..~' ..;' .(....~ ,,-
B. Andersen.

ib.
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:redn inQsl~æ\ln(->t f;-;[

Ran~ers Amt

Ar 1965, torødag d~n 25~ f$bruar klo lo h04dt nmvuøt ved tormanden
Qivildowm~r Hall.enb0rg søde på civ11dommerkontor~t i Rander.s~

Der f~·0to8es: FoQe 96/6~ Sag angående fredning af uds1gtearea:
på den sård~jer Petør Knudseoø Baaba.
lo pro Femmøller tilhøreode ejendom
me. tl" o nr <I 6E, og 8 Bae balle by t AgX'1

sogn.
Ingen var indkaldt ell&r msdt~
~r afsagdes s11ydandø

K E N D E L S E :
DGlD. 20.. o.ovørdbe1," 1963 ansGgttl JLnlld1nBpøktøl" O" Hyllested, Grenaa,

y1 t~~dej~~ Peter ~nudBenø V0Bne f~8dniDg&~lan~dvalget for Randerø amt
Of'i tilladelse ~11 at !{nllde8n pA matr" ar" 6E, Eaeballe by-, Agri sogn,.

ln.ei ~te opfør~ et aftægtfihu8 til brug fQr, 818 6s1v OB sin hustru, idet;

~~t o»lyetae, flt Kn~dsen agt~dø at overlade sin §årda drift til BO ØSDø

~6t pågBldende o~ådø~ h~rpå has6t agtedes optQrt~ er omfatte~ at deD
sf Overtr$dDingB~vnat godk~ndtG tr~dn1ngep.lan (Mole-planen), 80a er
tinglymt og tr&dt 1 kraft d.a 2. nOy~~b9r 19630 Areslet er eo del af
matro ur" 6~.der l1ggar vest-sydvest tor d6n offGDtlig8 vej fra Baa-
ballø til GrønfddtrP8 aI'æs15t &r ifølge f:redningsplaof}il bmkt somud-

a1gtsareal lan~ dæn på~ld~Dd6 v~j" Attægt~huast var ~nkt placero'
lige nord fo~ ftl~el~keb~tArkø~6 kob)1ngstårn, aDm at hensyn til uda1B-
.r;.~t\ UdtiiV'ilX' Ir.ale-vig og }.fals fllotfJF'L!i~ agteø ned7-"evet if.lge aftale medL-
l~e Ark·æ,gI. E'.re~.ninS~:.9},Ju~!).dvaJ.tV4t fOl'" Ratld@1"2 ast .. Ettsr a t frcdDinss-

p~~~~dval~~t ;~~~a~"Uøj~~ PG Knua§~n tQrC~YD6 h~~d~ t~rt ~o~band11Dg0~
~~.1 ~n ~~n~~()tphcering e.Z hllll3~t t ~~d" I'i;lte f.lP·~dninga;planl.lQ.YQlg.t ved

,"

e~i"æl.ca et lo .. fetu:uar 196~ lacd1olj,lHek'tm1" (lo U.1;tl'~H"t~clt· at u.dvalget

ik1.-. k'l1naa iml!ldekc~ a.u~agnil1g~nt: ~~,n li t am:1ragerfilQ ~tter omutandlgh\'! ..

01". ,J. Nr. /790 ft 5-



20

dtrne "'111. ktm118 forvente t11ladfJlae t1216ft placer1~ nordlig.t ,på

:flRtr .. O,X'(\ 6,2,EeabaU.a. Af udvalget;s skrivelse fremgår viders, ai

aårdejør Pat*r Knudeen undtir udvaLg~t8 besigtigelsesforretning havde

anmod&t Clli tilladsla~ til a~ opfylde og bapla.nt~ et lille ccsøareal,
so!:!liggfir syd for kob1,.inget&.rna-,,!, og at udvalget intet havde at ind

v@ude ~od opfyldniQg~Q og buplantn1ng af dstte moaearøal til elmlnd@
ligt hav(!bru.g~ ~eu at 11r~n1kkli kullas give t1JLladeJ..e8 til beplantn1ni!
af arGal~t ~ed tr~ero

Gårdlijer P$:tQr JInudeen 1ndbX'e~gtG ved e1n advokat" advokat Leif
Ol~seQ, Aarhu~, freduingaplanudvalgete afger~la~ tor fredn1nseanke-
nævnet for Jyl.land" t1uteX', og ankclnævnet stadfæstede 'Ved skrivelse
at Sd Haj 1964 udvalg~ts atgørelB~ 1 msdtør at naturfredningslovens
§ 35, lastkø, idet ank.D~vnet tan~t. at ~n bebyggelse på d.t ønskede
ated og eQ beplantning ~dov~r den tilladte fandt@8 væsentligt at
ville forringe SQ ~or alm.Dh~den værdifuld udsigt over det .eget

.' ,
aklJnne og illBl",p::rægedenaturområde (Kalø-vig og Kala ølotert11o).

Ved skrive12~ at 300 rlaj 196~til f'2'odning6rlæVl1e1; tor Randers
B,f4t ha.r advokat Lait Oleø9n for ~dejsr Peter Knudøen begæret fred-
ningssag røjvt for det på~ld0nde aroalo

Fredn1Dgsn~vnet holdt mød~ p! ejendowmun den 196 august 19640
Til mødet var indvara1st og Mødt Bål~dajer Peter KDudøen 8amsen

~ed adv'okat .t-e;.f Ole9i1l'1" Aarhus, .Predn.1nsaplul1'i!dvalget tor Raadora

aæt v0d dete tekniøka uekretær Eo M1kkml~on og sognerådet ~or Agr1-
Egen~ koæmune ved ~ogneråd8formanG 10 M1kke~s.no

Pant1".avGrne i ajsndolilmen og IanllWrks Naturt'redningatoren1ng var

indvaral$t, man ikko Dødto
Sekretær Hikk<tlflllan uGeU.agile Då fredniQgnpllatuldYal~ta vegne pA-

s'tand OB, at den pågæld4lodll d.l af 1lattll erG 60, Bca b.sUr af et-
C80 100 B br~dt bæl~.vø2t-~ydyeBt; fo~ Baabal1e.Grsnf81dt=ve~~,
og hele olie d~l ef ~~ tr.. ru·II 81l S(;'5 eb" br;J!.iggrinde s;rdvost f'or dsu
Qveafor me~"11tevsj til~t~ndij.rrsd!Ø6:, lB!looos 8~ dQlll"ikke udfm flt'C8d-

ningan~Vf1t1t8 e~a~t:rkke på ar.<ie,l@t (U~.QJli'Ql-"S bygn111pr at nogen art



ell~r enbriD~6 ~aæt.r, boder ellør andre indretninger eller toreta-
glle bephntn:inser" der mil :rørr:tQ~{e oorådetm betydniag tor alli'1snhedt

SGu_tæl" 1JfikkølBa.n f'r8B1egde derhos SOli bilag 12 et udsn1.t at

kortet ovsr Nole-pls~en mod de ero81~r af ~atre nr. 6~ og 8 Baøballt
bYr Agl~i SO~l, ~Cft eaGk~~ frQde~, indtarvet &ed grent.

Advokat Laif Olssen protestarødQ på ~j~rena Tegn~ Bod fredning.
Idet frsdl'1inpnævuøt 1 clet hole kan til træd. :tredningsplanud ...

valgets og frec1n1ngsan!r:'oJD~vne1:& lllut1vering for fl"ødniag at de cuewt.

arf\1aler af matro er .. 6,S og 8 Bssbf:llle by, soa udsig'ssrealer, har
nævnet b$slutt$t at tage treåftlngøp~annd~ralg&'8påstand 0& fredning
af ar9alet 80: foran anført og ~ «et o.fanB~ areale~ ar indtegnet ml
grønt på sagens bilag 12 til følge.

NifJVIle'thar forgæves med eje:r€IQ. forl1al1dlet forlig om erøtato1ngs
B9 iirgsmål.a t ..

Det ~r oply~t" at døn på~ld6nde døl. at matrc Qro 6a andrager
2 2cae ll.,o~o 11 05 den påØBldendG) dtll ~ awtr .. nr .. 8 ca .. 30400 II tJ

N~vn.t f1nd~r at en erstatning på 5QOO kr6 til ejeren vil vare
parataende"

Del~vil l'æl"$ nd land1napektslir at udarbejde et kort over de

fredede arealer, hvilket kort vil bliv. vedhæftet kend.leon ..
Idet rmvnGt ilckEDfinder, at den @lonell:t0rte f'l'edning vil for-

ringe panthaV$rnGs sikkerhed 1 næ~ueværd1g grad, vil «ratatn1ngen
klulue udbetales 4irekia til ej8r~m.

ErstatningQn vil være at ~drede ~d 3/4 af sta~oka8e.D og ~4
af Randers sstafoud og de 1 Rando);'8 amterådaueds beliggende kllb-

st2dskom~un~r Qfter fol~6tal 1 honhold til den een8st op~orta tOl-
k. tealli~g"

Det tiJfø3ææ dog, at nGTnet tinder, at der foreligger eådanne
c~~tændi8h8d.r, at bast8C&elMe~ 1 Q8turfredu1ag~lcvens § 11. 2~atkv
Då kunn~ ta~DseS til a~nd01~e at Ovorfredo1ng~nævu9t~

ErøtatD1ngGbol$~t fOrreQ~8~ moå 6 ~ år~ig fra kGnde18QQs
dato"



Thi basteumGs:.. ....................".-
De d.le a.f naatr .. Ilro 6.,2.og 8 Baeball. by, Agr1 SOIQ! som ligger

veat-aydVG8t for Basballe-Gr.ntel~t-v$j.n, og Bom ar 1ndt&gnet med
grønt på døt under sa~~n so. bilag 12 fre~lagt8 kortb11ag, tilstands
fr$d~øf sålsd~0 at de~ ikke uden frsdn1nganævn~ta samtykke på area-
lsrna al opførø~ bygning~r af nogen artø sll~r anbrlngGa master,
bod~r sller aQdl~01n~Qtn1ag&r ell.r tor~tag~3 beplantninger, der
kan forr1nge oa1~åd8ta b~tydniDgt~r almenheden.

Der tillmggø:a øj~r~11 i era'st;n1ng 5øOo.o kro fl dar vil vere at

forrente .ed 6 ~ årl.ig fra keadelfl@ll13dato"
Ersteto.1ngen vil ViBreat udr~lds cled 3/4 af a~tøka8eon og 1/4

at Randers aætefond og de 1 amtør!dekredsen beliggende kebs~a4to ..a-
Q$r eftær folketsl 1 h0Dhold ~11 den aeneet offentliggjOrte ,folke-
tælling ..

Halleftberg.. Cbro Høgh. Johs. JergenSGD ..

.................. _aotl ....

Tldskriftena rigtighed b$k1"æ!t88"

Fredning~n.vD6t tor Randers a.t,
CivildoaæørkontQ~e~ i Randers, den 26. f~bruer 1965e

~Av.-'1'
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Plan i l:~OOO af
et terræn af B a s b a l l e B y ,
Agri Sogn, Mols Herred, Randers Amt.

Med kraftig, punkteret linie er fremhævet begrænsningen for en del
af et areal, som er omfattet af en af Overfredningsnævnet godkendt
fredningsplan (Mols-planen).
Den del af dette areal, som ved Fredn1ngsnævnets kendelse af 25/2
1965.i sagen F.s. 96/~ er tilstandsfredet, og som omfatter dele
af matr. nr. 6c og 8 Basballe By, er fremhævet med skravering.

Udfærdiget i marts 1965 på grundlag af matrikelkortet. Vejene er
indtegnet overensstemmende med de faktiske forhold.



Iredntn9snævnet tor
I Randers Amt Matr. nr. 6S OB 8

»a.balle b7, Agr1 aogll

)'.'''',~'OPHÆVET
, :'~I 2l.~u11 1966

eteapel 4,- kr.
F.e. 96/64

D • k l a r a t 1 o Cl :
_ •• ø • _ .FU •• __

Undertesnede e3er at e~ecdo...n matr. nr. 6S og 8 »a.balle
b7, Agri sogn, glrde3er 1-'.ter Knu.dsen, Baaballe pr. :d'eauUer,
deklaBftær herved blodende tor 111&og efterfølsende e38ft at
e3endollmen, at det af vedb8ttede dek1arat1onsrtds eoa fredet
treqAende areal ikke al b8b7&ge. bortset fra opførelse at eD

• entaaUle ev111a, hvortil tegøiager, der vl.er hu.sete 7dre,
tor1llden opførelsen skal forelagge. tredn.1agsuvnet tor Randere
allltsr6d8k~d. tl1 godkendelse.

Udover en tU deD.llev111a hørende sedvao.l1g haT. og Ild-

over beplalltn1t:lS af det 11gelede. az vedlagt. rid. tre.gående
pl e~eDdoa.el1_rende aosehal IIIA aer ikke ak. bep1antnina at
arealet.

~Ata1eb.rett1Bet .ed heG8,u t11 DB~rend. deklaration
er FredrU.Dg8D.æ'9l1et tor Randere 8JI taDt d.kre ds , Banders.

Basballe , den 19. ~Qll 1966.
Pet.r Khud.eo..

ee
'1'11 v1 tter11ghe4 oa Q.llderskr,ltteø.ø asth.a, dater1øgeal

'l'iBt1ghe4 aaa' oa IIJDdlghed.

Le1f 01•• en
advokat

BaDesaard.sade 16, Aarhus c.
-ri _

Ic:uiført1 d&&bogen tor Grenaa retskreds (afdellcgekonto-
ret 1Ebeltoft) den 21. ~&1111966.

L7st. Tingbog Agn. blad 5!, aa.balle
Altt a kab:D nr. 157

An•• lorad a.tter .erY1tatter 0i panteseld.
Veøtergaard / GL

Udøkr1ttenl rJ& t1gb.d b.ln.tt•••
FredGløga.vnet tor Randers allt
C1vl1do_mol1torat 1 RaI1'~6. llGl!Q,8t1966.
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B H b ~ :1 l l e B y,
~~rii,~~gn,' ~C1°l~~~tf:~ø:R3.~.lf)~.: :\.:.t.

y~:~ærd:igel.t li ;~enp~.r..?·~t.tgJ.~{!l~jl1tl:5~r~ll}~t~kendolse af =3/11 1965.

,Soi~natu:r: .Enke.1 t og .krYsisskravering: ,J;>e+-tfredede aoT~~ o
jl~.lJJj LL. t...rl\.\. 1\, ~J 1~~f~r~ ...' ..... 1/t2r·1rl~: Le", I'eaeu-t. .~.L'~~r.

.:<!:h~ SIti1V'f-:i:....;: :..\o~ehul, der må beplf!nte~.

Gron:Hi i :1['.('; l l t;66.
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