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§ 17.
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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 tilkørs~lsvej til de~ne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvendinge'
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 e m.fl. Knebel by, Knebel
("Guldhøj").

3) Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj. ~
1931 vedr. ~atr.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 EY 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, Bagens 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
(
ltTinghulenlt

) •

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

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. 10 l Læggerhalm og Viderup m.fl.,
Vistaft.

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

15) Overfredningsnævnets kendelser
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr.
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en
Bjerge) .

og Viderup,

af 15. maj
2 a (2 .!)
del af Mols

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistaft , og..--parceller heraf (matr. nr. 5 .[, 5 .!!.' 5 ~, 5 ~)..

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

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

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 .['Bogensholm, Vis-
taft, 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-
"tt relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medfører

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.

/~ -{ /, ~ ./:/~/,,~ ./?-;/t:1- to"'" r./,1/ ..t-. ,., •
,-' Per Blendstrup

amtsrådsvalgt medlem. /-/. ,
/ /" . /
I "' ..' l· . '"I , '~ _

\".." ...."" ...... - ~
A. ~Ho l c k - C h r i s t i a n s e n

nævnsformand.

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.
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afsagt d&n 5" maj 196, s.f hoedninganævnet fOl;' Randers amt 1 sagen

l!'"sJ> 1710/61 Fredning af matro lU'" llJl Iegger=

holm og Viderup, Viatott sogn ..

Ved akede -tinglyst den 100 oktober 1961 erhvervede ejendoms"",

mægler J" Kje..~t Møller, Rønd.) ejendommen matre nr ... llg, lægger-

holm og Videru.~c V1etoft sogn ...Ejendommen var oliLtattet af' det

under udarb8jd~lBe værende forslag til fredn1ngaplan for MOl$-om~
råd&tw og der er senere3 den 13 ...november 1963, lyst dokument om
fredningsplan tor Molø"..området",

På ejendo~~n er beliggende den ene og en del af en anden af
3 sammenb.ængendeol t1.døhsje "T:rehwjeft

, og der el" ilst ~or ejendom-

men. en l"llP.k:keoltideheje ..At ejendommens samlede areal. 1,88 Mi ar

cal!>2,50 ha omfattet af den i naturfredningslovens § 2 foreskrevne

beplantnings~ og bebyggeleesgrænBe på 100 mtrc fra oltidøhøjena
fod"O..20 ha ar '~Gj eller spor" og talt oa... 51'20ha er areal uden-

for veje og spor og beliggende udenfor næ~nte beplantninga- og be-
b:rgg0113~sg-ræn.ee... At.'dette areal ligger oa .. 1910 ha nord tor det

efter natur:f:redm.11s,'31oveM ~ 2 :fr-ededa område, medens 0&0 4,10 ha

ligg~r syd fo~ d~tte område..
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.Ar 1965? den 18"novembe:~? afsagde Ovel'fredn:i-ngs~_u';V:18-C

følgende
k e n d e l s e

• i sagen nr. 1806/65 vedrørende fredning af matr. nr. U2..? Lægge rJlO lL"

og Viderup, Vistoft sogn.
Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds har den 50maj

1965 afsagt kendelse vedrørende fredning af matr. nr. J~Q 1~ggerhoJ~
og Viderup, Vistoft sogn, hvoraf fremgår følgende:

Ved skøde tinglyst den 10.oktober 1961 erhvervede ejendoms-o.
mægler J. Kjærulf Møller, Rønde, e jendommen matr. nr" lIg, Læg;;eJ':'--
holm og Viderup, Vistoft sogn. Ejendommen var omfattet af det unc.eJ':'

_ udarbejdelse værende forslag til fredningsplan for MJls-·området? oe::;
_ der er senere, den 13.november 1963, lyst dokument om fredningsiJlan

for Mols-området.
På ejendommen er beliggende den ene og en del af en anden

af 3 sammenhængende oldtidshøje "Trehøje" , og der er øst for ejEm-
dommen en række oldtidshøje. Af ejendommens samlede areal? 7,88 hay
er ca. 2,50 ha omfattet af den i naturfredningslovens § 2 foreskrevne
beplantnings- og bebyggelsesgrænse på 100 m fra oldtidshøjeh8 ~od~
0,20 ha er vej eller spor? og ialt ca. 5,20 ha er arsal uden for
veje og spor og beliggende uden for nævnte beplantnings- og "bebyggol.-

• sesgrænse •
Den 12.oktober 1961 søgte ejendomsmægler Jc Kj~~~lf Bøller
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fredningsplanudvalget for Randers amt om godkendelse af beplantning
af en del af ejendommen. Sagen blev af udvalget videresendt til
nævnet den 28. s.m., idet udvalget anmodede om, at der måtte blive
rejst fredningssag med henblik på at forhindre den projekterede
beplantning.

Sagen har herefter været behandlet i nævnet i et møde
den 16.juni 1962 samt i møder den 20.april 1964 og 22.juni 1964.
Fredningsplanudvalget har herunder nedlagt endelig påstand om, atla arealet fredes mod bebyggelse af enhver art, mod beplantning, samt
opstilling af skure, kiosker, master, transformertårne og andre ef-
ter fredningsnævnets skøn skæmmende indretninger, samt at det for-
bydes ved gravning eller på anden måde at foretage ændring i terræn-
forholdene eller henkaste affald på området. Endelig blev der påstået
tillagt offentligheden adgang til arealet og forbud mod dettes ind-
hegning,

~\•
Naturfredningsforeningen og Nationalmuseet har sluttet sig

til fredningspåstanden.
Ejendomsmægler Kjærulf Møller har protesteret mod den på-

ståede fredning og har, hvis denne gennemføres, fremsat krav om en
erstatning på 50.000 kr., hvoraf tab for beplantningsforbud ifølge
en af skovrider Westh Nielsen, Hedeselskabet, foretaget beregning
er opgjort til 3.000 kr. pr. ha, og tab for indskrænkning i bebyg-
gelsesmulighederne - navnlig lokal helårsbeboelse - er beregnet til
3.000 kr. pr. ha.

Fredningsnævnet bemærker i kendelsen:
"Nævnet er af den 9pfattelse, at arealet omkring de betyd-

ningsfulde oldtidshøje "Trehøje", som er beliggende frit og højt i
• terrænet, og fremtræder særdeles smukt, i videst muligt omfang bør

friholdes for bebyggelse, beplantning eller andre foranstaltninger
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der kan medvirke til at forringe højenes frie beliggenhed.
Nævnet finder iøvrigt, at arealet i sig selv frembyder

sådanne landskabelige og rekreative værdier, at det bør bibeholdes
så vidt muligt i sin nuværende skikkelse, ligesom der bør gives of-
fentligheden adgang til arealet.

Den af fredningsplanudvalget nedlagte endelige frednings-
påstand vil herefter være at tage til følge.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at de ved frednin-
II gen gennemførte indskrænkninger i ejerens råden er så omfattende, at

det vil være rimeligt, om arealet søgtes erhvervet af det offentlige."

t .
I

Erstatningen er af fredningsnævnet fastsat til 12.000 kr.
med renter fra l.januar 1962, hvorved er taget hensyn til, at det
var ejerens hensigt at påbegynde tilplantning allerede kort efter
ejendommens overtagelse.

Konklusionen er sålydende:
"Ejendommen matr. nr. llg af Viderup og Læggerholm, Vistoft

sogn fredes i det foran beskrevne omfang.
I erstatning tillægges der ejeren, ejendomsmægler J. Kjær-

ulf Møller, Rønde, ialt 12.000 kr., hvilket beløb vil være at udrede
med 3/4 af Statskassen og 1/4 af Randers amtsfond og de i denne amts-
rådskreds beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til
den senest offentliggjorte folketælling. Nævnet finder dog, at der
foreligger sådanne nmstændigheder, at bestemmelserne i naturfrednings-
lovens § 17, 2.stk., må kunne bringes til anvendelse af Overfrednings-
nævnet, ligesom nævnet finder, at arealet, under hensyn til dets af
fredningen stærkt reducerede brugsværdi for ejeren, bør søges erhver-
vet af det offentlige.

Erstatningsbeløbet forrentes med 5% årligt fra den l. januar
1962."
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Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk.3, hvorhos den er indanket af ejeren,
ejendomsmægler Kjærulf Møller.

Overfredningsnævnet har den 13.oktober 1965 besigtiget den
fredede ejendom og forhandlet med repræsentanter for fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget, Nationalmuseet og Vistoft sogneråd samt med
ejendomsmægler Kjærulf Møller og dennes advokat. Herunder har ejeren
gentaget sine for nævnet nedlagte påstande samt udtrykt interesse
for en afhændelse af ejendommen til det offentlige, såfremt fredningen
stadfæstes.

Overiredhingsnævnet, der er enigt i, at ejendommen fredes
og udlægge s til offentligt opholdsareal som vedtaget i nævnets ken-
delse, har herefter tilbudt ejendomsmægler Kjærulf Møller offentlig
overtagelse af ejendommen for 32.000 kr. med renter som nedenfor nævnt,
hvilket tilbud er blevet akeepteret.

Nærværende kendelse vil derfor være at tinglyse som adkomst
for ministeriet for kulturelle anliggender til matr. nr. llQ, Lægger-
holm og Viderup, Vistoft sogn. Erstatningsbeløbet med renter vil være
at udbetale, når adkomsten er tinglyst anmærkningsfrit, på hvilket
tidspunkt overtagelsen af ejendommen finder sted.

Et kort-, nr. Ra.131, udvisende den fredede ejendom, hvis
areal andrager 7,88 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den 5.maj

1965 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen matr. nr.lle,
Læggerholm og Viderup, Vistoft sogn, stadfæstes med de foran anførte
ændringer.
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I erstatning udbetales til ejendomsmægler J. Kjærulf Møller,
Rønde, 32.000 kr. med renter 6% p.a. fra den 5.maj 1965 til betaling
sker. Erstatningsbeløbet udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Randers amtsfond og købstadkommunerne i amtsrådskredsen efter folke-
tal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

/- J,,-2. /(.~'~(..·1/{.111!.&~/

G. Hermann
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!<øben!J;lVlI d. 15- (f - 65.
By: Vz·deruj>.
Sogn: lh:s tort.
Plan IH. "Rli. 13f.
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