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Afgørelse af 15.4.92 som ophæver fredningen. Arealet ingår i
ny større fredning. Se reg.nr.7782.00 •
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MATRI KE L Fa RTEG N E L S E

(ajour pr. ~ /, 1972)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .
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Gældende matrikulært kortbilag : R 6l. \ LI I

Se også REG. NR.: 03708.000.
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c)

d)

§ 16.

§ 16.
(ny)

§ 17.

2805.02

• 2857.00

0289.00

3218.00

2747.00

2501.00
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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
amt et.

De i forbindelse med afståelserne nødvendinge'
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og..for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 b,
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. ~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 b 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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2501.00

5346.00
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• 0146.00

2491.00

3711.00

3708.00

0382.00

•
2561. 00

5281.00

4163.00
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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. 10 ! Læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

~4) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læ~gerholm 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
Bj erge) .

16) Fr~dningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, og..-parceller heraf (matr.nr. 5 .a, 5 n, 5 m, 5 s)

". - - -
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 ~, 1 ~, 1 ~
og 1 ! Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 .a'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 i, 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
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.

:. .:1q;·(~ti
" I

Per Blendstrup
amtsrådsvalgt medlem. ~,.. ,

/ // /
I "'.,,' L· ;""
~ . '-".". -------~

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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~Fredninasnæv"et for
I "
f Randers t" ,1t REG. NR. ,;.//.

irENDDLSE"

samt llUl:.tS'<J ur .. 9 ~ ~oggerbo,

V1atoft BOgl'll'! :&odbeplan'tning.

I 1959 8l"h\rø:rvede Pla.uta.gel!elB1cab~t af 11/6 19l~2A/S ejendoaco

men Jr,~tl"'~ l'Jr .. ;.2, Bogene og B()gelM9holm~ 9.e~ lo.! og 13 !ogg81"bo.

1$9~·t ? ~~ 20 H,,, 10 1!l 14 .sl11 22 !! og 22 i I.eggarhohl og VideNp,

alt af Viefr;oft~~gil, hvol'"Pil er beliggemie t:Twhøje Plantage".

Araf!.l~t bltr~ i 1961 udvide-I:; ved arhwl.""V8J.se af lW]."t,r.. nr.. 21 leg....

På ~:r'tn~l~'~fi1nl' e~.~på iaJ:t Otl.,. 200 Ml1 er beliggende den ene

og en del at d0ll~ildeu af 3 sa~~nhæng~nd6 cldtidshøje "!rehøje".
En dgl af al.'eaJ-et er t11p13l1·tet~ med,811s andre arealer, herunder

det a?~al, rl~orpå h~ja~e er baligg~nde~s~t arealer omkring disse
er 1.lb~plant(gtd8,. S~1nr~li~ me;tr~ W-ofJ er omfattet at den fred.ningl!l=

plan f@r Mol~~o~ådøt~ 30m ~iden 1~6obar ~t under udarbejdolse,
og c!er er d'i1l1 13.. };Hn'&1~ber 1963 på al"'fSalst l~t dokuxt.(tnt om :tred-
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e@n~~r~pMll 11,. æep·te~l~er 19621" meddaltfl at lIan. ~gtede at t11plan ...

'te :t'3.1t 11 ha 1 ioic1'9nil~,1til forå."t'et 19660 :Ds arealer, del· ønskedes

tiJ.;;t1autet Vr"ll"' dels ®'t C;'~e 4-,,1+ ha ø1;o;:r't flxeaJ. a.f matr" Dro lo 1og

22 ~ ~gBe~hQ~ og Vide~~pbelig&~nda i plw~tegen8 sydlige del.
ml:fG fol' uT1:'0hfi;lj€j~ " .:;)g :~-~ ae\,) 13,1 ha etr.n:'t .:,?:'&lil beliggende 1

gel"bo og hels lnat l"'" L_:.....,. 21 Læggari.loh~ cg Yid€:Z"'.J)..,Udvalget 8'Yaft ...

de aGn 21c feb~~a~ 1963~ at ~~ måtte frs.~åde den anmøgte Deplant-
njll~v !t1€rt n.clvale;'3·1; ~a~:i;!d.ig o't"er'l{)t" 112ærflne'(; tiDmodede om, at der

ll:!&:tte bli va l:'(~j~t f:.\~eduings8ag fOl" oi11råde·t ..

Sagen har :t'øx:fi'taSQrJ.g væzret behand.let i et møde i f'redrdllp'"

nt"":"7llæi; der..'\.Ile> september 1')631' hvori fOl'Ude~ rep~eD.tant.r for

Pla.:o:tage601akal;6:t del tog rep~!H3n·tl1nter for il?edJ.11ng8planaudval-

get cg Nat1on8J~\:r~'-5e:etsamt De..nHaru n3:~';.n1ng8foX'eD1D«. I

mødet ~egr~fidød~ f~~(~il~6pl'~L~~dTdlgetaog ~~eet8 repræsentant
ønsket em ~~~dn1ng af den øy411ga lod 1 hanajnet til at be~

høj~uø over de o~11gge~de arealerc Foræåvidt angår den nordlige
lod, meuh.ll;;v~H;,. ~d;de::i."fl·S. de højere liggende arealer var en rid

u~~igt ova~ do G0~ beligzsnda aree10r, eom å~tede8 tilplantet,
ned ~od E~elto~G viE~ og at døt pås~ldende areal efter udyalget.
op1ettelse rr~rnt~~,igt L~?de bevaraø i sin nu'~ende tilstand,
i(le-~ UJWJ.13Gt iG\l'~'1.S-t fJ..'-siUlØz-reue ~ a-t; ø.et 'var u.dvalgeta @ptsttelse.
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.n1~s l"ep:r~61n:tant blev oplyst" at der kunn9 forventes en :t'or-

handlh1.g' m~:.tler.ilfl"edn.:ti1er;})laneudvel~"8t og rapl'æSsntanter tor
Mb'Lt~:lt01'1e'J;for Kultt!.:?-sr~o anllggander w.ed henblik på IBpørp..;.

måle'~O~ 6rt,~,ri';El!.JP.j e:\'h'F(:;l;'.relaa at arealer 1 "1..':110 bjerge- til etab-

, .
Da n~"~8t 1nt~t hdTQe hørt om l~sultatet a~ sådanne torhand-

lins~r" blev sogen :p:Sn.~r behandlet 1 et nwd8 ·~.en200 april 1961+. I

ftJl" ~,en på·~ld;,r;.: hBplpJJ.tn5ngt idet de 6:r1.fsl"tP1, at danne måtte aneee

for n~dwend1gw d81s for at skabs en sa~el~ag mellem eksisterende
bepl&ntninger i plr:J\tagen, dels for at $kabe en nødvendig arronde-
ring af dt~seo r~ henviate herved specielt tilp at matr~ 'nr. 2i
Vid&l'!'UI:;netop var erhve:r.-vet med ~nb11k på a-', skabe en sådan

, 'Predn1ngsplr.~6Udvalgets og Nationalmuseatø repræeentan~.~
fa5tholdt på de~8S sid~ f~edni!~a!~standenøsom nærmere bIeT pre-
o;.cex-e-t til ~;i; angå fo:rbuc1 ~od~ t:l;t der på (\a ozuandlede aNal.r

I m0tlet .:t.\til1ed~ 1:1æV'l'!.ettil de interesse:L"edee overtP'8jelB8
'.

det fO?31agf!' at t;;,:&t ()'ll1."hdell &om 0Yl.6kes f.redet, beg1"æ21sed8ø .ål....

des at det på nOSH fJydJ.:i.ge lod (mat';!"tJ !U"., 22 !. Læggerholm og V1de-

rup og del af' r~atrr. nro lo 1. e:TiBte.) tillade s fSelskabet at fo~tage

den enskede t111'lJ....?t\t:a.:i.ng" bO:i"uet fra et n&r1'!ien betegnet areal på

(),6 ht.l s.f :rlij~tl'lllnI'", 10 .! belj~ggencle l~"m.est md "Trehøje" , idet



N810& nrzrnet, a-, der ·t111f:lAleø be'lplt\ntnil1g a:f matl"e nr .. 21 J.agger-=

holm og Vide:i....~,:p~med.€:u·~aelokabet fnholder de·t; areal af matro JU'.

9 ~~ aom a&~es tilplantet~ for beplantning~ (iali ~ø4 ha) ..

Sa.gen har h9ref'lt6~ f~7iY væntt behandle'l; i ~t møde døn 5'0 maj

19650 For øn vidt aDgå~d~ll zydlige lod (m~t~~ ur..22 ~ og del a~
_tre!' nro 10 ! Vj.del'up) tiltrådte såvel Plam:;;~g3selBksbet 80. fred-

ne-te fOl"fJlag,. dog Båled~)~ :::.-~de"!; araalp dsZ' ~lLaJ. :friholdes foY! be....

pla~ntning~efia;): H8.t'.olld.l~:m..seats toralag" UG:w'i:1ea til ialt ea.. 1p2

hag hVQn-ed der ska.bes an bedre ~aJlr.~0nhæng mellem. detta a:real og

det 1,aJjl..1dd61ba.rt s~,.-dh~r-.for bal1ggeYHle ma"a.. ZU'c; 11 I. V'1dsruPIJ 801l

ved :frerininggnI'.eTns-'5 kendalse at ,~ maj 1965 er fredet bl ..ao Blod

beplE!rtn1ng ... For Siii vtdt angål" den nordlige lod (matr~ lU"o 21 og

del af mat.?/;nr .. 9 Jl) Vtli.!' d~r ligeledes enighed mellem de udte oa

at tølg~ ~E~dnir~~l~vnatsfO~81as, dog at f~edn1.ngsplanaudvalget.
r0p~"'æSentt<l.n:tel"iJ fcr så vidt angåJ," ~trfl m"'o 21fll!n8kede , at det i

kendelsGn ~edtag~~~ at beplfu4tnins aler~ må skG med juletræer, idet
man her1Ted" i ~ods~tning til hvad der v:t1 'Være tilfældet ved anden

plantv'BO!h.:ift, i t1.1Er~x:i:ld(elig grad kan tilB~deae hensynet til at

bevare uQ..s:!,gtenl ll.i?,.d ove)? dette areal :fra de omkr1ngllgg~nda højere

areale~e Pl~~tagec018!~,1et~~dsatta 5ig dan ~creslå@debe~ning
i b6plan~lingen pa ~a~~~ i1?u 2l~ idet det fremhrevedeæ, dels at den
økOlWmiske: u.(h1y..t·~~lGC af 8.1'a({let 1fed ud.sl1)Jil{en,d~ julet.ræ2iplant~

V111ø V"~ w.1nd..~e eud,. hvis ~an tillige kaJ:.l, plante Bndet, de18 og

n&'mlig, ~fi) det iklce vad v.G.elukk~nda beplantning J.led j'luetræer ni



"~.
Dl det på l~',]de);. 'iar (JI~lysi;, at der havde været en Tis kontakt

væsenet
m.e3.1~~ :P18n:G~i:~~~t;;:B1B~"B.betoZ B·~tssln.H4 m.ed henblik på det of:tent""

ligea erhwl:!l~~12H':I af SI~'i::'I'letfl' )."~jate fi~'"fl}.etFån;y spørgsmålet Oll,

hvo:nrid:t $'ig~n kU:'?r!,9 -,~n.u3':;'~es for st S\f11ent~ :t"~HJU..ltatet af disse

r:r~vnet "lf'Sc:t.ogb'S:;iJf'~er 8;t g'eZ.'U1~r-L.:føre (]PJ:' at i'redningsp1.aDsud-

valgut foreslåede f~G8.ning~ for så vidt ~lff~' det ovenfor nævnte

9 k TogBerbo~ idet nævnet 1 det hele kan tl1tr~d& de synspunkter,
deJ;.'"il't\ f:t'6~.n:ingz~la1l8ud7alget cg )'JS't:f.onaJ.m.use&t er fremsa't aom

t.H.1&':t?/}.nc1else ;f;)):, fred.n.ingGnco På de 1!å~ldend@ a:eealerp de? 'ril væ-

re ~~ 1nd~e~le på at r.idsp der vedbæftas kendols~np må ikke sk8

at l~e'i;he81tam:~sl1 at I9'!atr61 nr~ 21 Læggel-ho1lll og Videru.p aleDe

mat'te be:plan:~a5 'a"ed j1l.\at:t2are Under en eftel"følgende forhandlill«
",~e OlU el"ertatnJJ:1&I'Ø~'~'"nedlagde Plantagel3elakabe'tø rapr~..sea·~p,nter pUtand

< ,

~ om el1 e!""Si;mtni:ug på 29,50 læ<\> pr" ha af de"t frf)d.•d~ area.l" lalt
['

140280 l~~t idet ~~n ~e~ved h~nviete til en af ~kovriderG~ Weøth
Nie.1gEln~~t d~·'t~~kehedeselsÅ~.b f) fore"tage'!; bal'egn1ngo Under :for-

"~I



V1~':;GttSO~' or; m~:tr", rtro 9.a Tog.~e:.t:t?~b~, Yiz-tcft SOP9 hede. i

det :foran beakreV".d@o~:fmg ..

I erstatning tillægges der ejerne af ejendommen, Plantageeel-
skabet af 1/6 19lt2 A/S9 talt J.GoOOO la..." hvilket beløb vil være at
ud.,."'"edemed 3A a:r ~tstBkas15en og 1/4 8:.( Randers etsfond og de i '-

deuuc amtskreds beliggende ksbatadakow~uer efter folketsl i hen-
hold til den seneste opgjorte folketælling.. IIævnet finder dog, at
der foreligger gådaw~e o~~tændlgheder. at be~temmalsen i naturfre4-
n1~lo'nms § 17. 2" lFåJ.;", Då kwme bringes t~.l anvendelse af Over-

A" Holok-Chr1øt1anaen.
formandens stedfortræder.

Oivildo~~arkGntoreti

j
i
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REG. NR. 3 7 / {

~7?-72.
UDSKRIFT

a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 5. juli ,afsagde Overfredningsnævnet
følgepde

k e n d e l s e
i sag nr. 1807/65 vedrørende fredning af matr.nr. 10 1, 22 g

Læggerholm og Viderup samt matr.nr. 21 sammesteds og 9 ~ Toggerbo,
Vistoft sogn (dele af Trehøje plantage).

Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds har den 8/5
1965 afsagt kendelse om fredning mod beplantning af dele af matr.
nr. 10 1, 22 g Læggerholm og Viderup, samt matr.nr. 9 ~ Toggerbo,
Vistoft sogn, hvoraf fremgår følgende:

I årene 1959-1961 erhvervede Plantageselskabet af 1/6
1942 A/S, som ejedes af Carlsbergfondet, ejendommen Trehøje plan-
tage matr.nr. 5 c Bogens og Bogensholm, 9 ~, 10 g og 13 Toggerbo,
samt 7 ~, 10 g, 10 l, 14 d, 21, 22 ~ og 22 d Læggerho1m og Vide-
rup, alt af Vistoft sogn.

På arealet, der er på ialt ca. 207 ha, ligger den ene og
en del af den anden af 3 sammenhængende oldtidshøje "Trehøje".
En del af ejendommen er tilplantet, medens andre arealer ialt ca.
halvdelen, herunder det areal, hvorpå højene er beliggende samt
arealer omkring disse,er ubeplantede. S8mtlige matr.nr.~ er om-
fattet af fredningsplan for Molsområdet, tinglyst på ejendommen
den 13. november 1963.
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Den 6. februar 1962 underrettede Det danske Hedeselskab
fredningsplanudvalget for Randers amt om, at man agtede at til-
plante visse arealer af de anførte matr.nr.~, og plantageselska-
bet har senere, den ll. september 1962, meddelt, at man agtede
at tilplante ialt 17 ha i tiden indtil foråret 1966. De arealer,
der ønskedes tilplantet, var dels et ca. 4,4 ha stort areal af
matr.nr. 10 1og 22 g Læggerholm og Viderup beliggende i planta-
gens sydlige del, nord for Trehøje (nedenfor kaldet sydlig lod),
og et ca. 13,7 ha stort areal beliggende i plantagens nordlige del,
omfattende en del af matr.nr. 9 E Toggerbo og hele matr.nr. 21
Læggerholm og Viderup (kaldet nordlig lod). Udvalget svarede den
21. februar 1963, at man måtte fraråde den ansøgte beplantning og
anmodede samtidig nævnet om, at der måtte blive rejst fredningssag
for området for at hindre tilplantning.

Sagen har været behandlet i et møde i fredningsnævnet den
ll. september 1963 med deltagelse af repræsentanter for selskabet
og for fredningsplanudvalget, Nationalmuseet og Danmarks Naturfred-
ningsforening. Herunder begrundede planudvalget og museets repræ-
sentanter ønsket om fredning af den sydlige lod i hensynet til at
bevare Trehøje's frie beliggenhed og til at sikre den frie udsigt
fra højene over de omliggende arealer. Forsåvidt angår den nord-
lige lod fremhævede s , at der fra de højere liggende arealer var en
vid udsigt over de her beliggende arealer, som agtede s tilplantet,
ned mod Ebeltoft Vig, og at det pågældende areal efter udvalgets
opfattelse mest muligt burde bevares i sin nuværende tilstand,
idet udvalget iøvrigt fremhævede, at det var dets opfattelse, at
den tilplantning, som allerede forud for fredningsplanens udarbej-
delse har fundet sted, overskrider, hvad der efter udvalgets opfat-
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telse måtte anses for ønskeligt i det pågældende område.
På et i fredningsnævnet den 20/4 1964 afholdt møde har

plantageselskabet protesteret heroverfor og anført, at den påtænkte
beplantning måtte anses for nødvendig, dels for at skabe en sammen-
hæng mellem eksisterende beplantninger i plantagenpels for at
skabe en nødvendig arrondering af disse, idet specielt henvistes
til, at matr.nr. 21 Viderup, netop var erhvervet med henblik på
at skabe en sådan arrondering.

Fredningsplanudvalget og Nationalmuseets repræsentanter
fastholdt på mødet fredningspåstanden, som nærmere blev præciseret
til at angå forbud mod, at der på de omhandlede arealer foretages
beplantninger, der kan ødelægge eller forringe det pågældende områ-
des betydning for almheden.

På et den 5/5 19~afholdt nævnsmøde er herefter af parterne
tiltrådt et af fredningsnævnet fremsat forslag om begrænsning af
fredningen, således at denne for så vidt angår den sydlige lod
(dele af matr.nr.~ 22 ~ og 10 1 Læggerholm og Viderup) kun omfatter
et 1,2 ha stort areal, hvorved bevares sammenhæng med det umiddel-
bart syd for beliggende matr.nr. 11 Q Viderup (hvorpå den sydvest-
lige halvdel af højgruppen Trehøje er beliggende, og som er fredet
mod tilplantning ved fredningsnævnets kendelse af 5/5 1965). For så
vidt angår den nordlige lod (matr.nr. 21 Læggerholm og Viderup,
og del af 9 h Toggerbo) skulle fredningen begrænses til kun at om-
fatte en del af matr.nr. 9 E - af areal 4,4 ha. Fredningsplanudvalget
udtalte dog ønsket om, at der på matr.nr. 21 kun blev tilladt drift
af juletræer af hensyn til bevaringen af udsigten over arealet.

Det er i kendelsen nævnt, at det, medens fredningssagen
har versere t for nævnet, over for dette er blevet oplyst, at der
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har været en vis kontakt mellem plantageselskabet og kulturministe-
riet, senere direktoratet for statsskovbruget, med henblik på en
offentlig erhvervelse af arealet som led i etablering af en natur-
park i Mols Bjerge. Dette har foranlediget nævnet til de langvarige
udsættelser af sagsbehandlingen, som plantageselskabet imidlertid
på møde den 5/5 1965 har ønsket fremmet til en afgørelse.

Det hedder herefter i nævnets kendelse:
"Nævnet vedtog herefter at gennemføre den af fredningsplan-

udvalget foreslåede fredning for så vidt angår det ovenfor nævnte
ca. 1,2 ha store areal af matr.nr. 10 1og 22 ~ Læggerholm og Viderup
og det ovenfor nævnte ca. 4,4 ha store areal af matr.nr. 9 h Tog-
gerbo, idet nævnet i det hele kan tiltræde de synspunkter, der fra
fredningsplanudvalget og Nationalmuseet er fremsat som begrundelse
for fredningen. På de pågældende arealer, der vil være at indtegne
på et rids, der vedhæfte s kendelsen, må ikke ske nogen form for
beplantning.

Derimod fandt nævnet ikke at kunne imødekomme påstanden om,
at det bestemmes, at matr.nr. 21 Læggerholm og Viderup alene måtte
beplantes med juletræer. Under en efterfølgende forhandling om er-
statningen nedlagde plantageselskabets repræsentanter påstand om en
erstatning på 2.550 kr. pr. ha af det fredede areal; ialt 14.280 kr.,
idet man herved henviste til en af skovrider G. Westh Nielsen,
Det danske Hedeselskab, foretaget beregning. Under forhandlingerne
opnåedes enighed med ejerne om en samlet erstatning på 10.000 kr.
for fredningen af det pågældende areal~'
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Konklusionen er sålydende:

" Ejendommen matr.nr. 10 1 og 22 .§: Læggerholm og Viderup by,
Vistoft sogn, og matr.nr. 9 b Toggerbo by, Vistoft sogn, fredes
i det foran beskrevne omfang.

I erstatning tillægges der ejerne af ejendommen, Plantage-
selskabet af 1/6 1942 A/S, ialt 10.000 kr., hvilket beløb vil være
at udrede med 3/4 af statskassen og 1/4 af Randers amtsfond og
de i denne amtsrådskreds beliggende købstadkommuner efter folketal
i henhold til den senest opgjorte folketælling. Nævnet finder dog,
at der foreligger sådanne omstændigheder, at bestemmelsen i natur-
fredningslovens § 17, 2. stk., må kunne bringes til anvendelse af
Overfredningsnævnet."

Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
§ 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16/6 1961.

Overfredningsnævnet har den 13/10 1965 foretaget besigtigelse
af arealerne omkring Trehøje, et af kernepunkterne i Mols Bjerge med
en enestående udsigt, samt af plantagens øvrige arealer, herunder
den i nævnskendelsen omtalte nordlige lod - del af matr.nr. 9 b
Toggerbo samt matr.nr. 21 Læggerholm og Viderup.

I besigtigelsen deltog repræsentanter for fredningsnævnet,
fredningsplanudvalget, Nationalmuseet og Vistoft sogneråd. Plantage-
selskabet var repræsenteret af professor Knud Jessen og skovrider
Westh Nielsen.

Overfredningsnævnet foretog samtidig besigtigelse i sag
nr. 1806/65 om fredning af matr.nr. 11 Q Læggerholm og Viderup, hvor-
på som nævnt en del af Trehøje-gruppen er beliggende, hvilken ejendom
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ved Overfredningsnæ'i7nets kendelse af 18/11 1965 blev sta-:;us-ql)"c-·
fredet med offentlig adgang og overdraget til ministel'iet for kuJ_-
tureIle anliggender.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at godkende deG
af fredningsnævnet ved kendelse af 8/5 1965 gennemført? frednius
af 2 arealer af Trehøje plantage, samt vedtaget at rejse spørgsmål
om en udvidelse af denne fredning på følgende punkter~

l. Udvidelse af fredningens omfang ved inddragelse af matr.~~o 21,
Læggerholm og Viderup (afdeling nr. 29) under fredningen såle-
des som oprindelig påstået af fredningsplanudvalget.

2. Udvidelse af fredningens indhold til en sædvanlig status-quo-
fredningsbestemmeIse med forbud mod bebyggelse, opstilling af
skure, master, terrænændringer m.v., således som fredningen
er gennemført af naboejendommen, matr. nr. 11 Q Viderup.

3. Sikring af de ikke tilplantede dele af Trehøje plantage, der
væsnetligt henligger som lyngbakker, ved pålæg af en frednings-
servitut.

Efter en med professor Knud Jessen den 5/11 1965 ført for-
handling er disse spørgsmål forelagt plantageselskabet i s~rivelse
af 14/12 1965, hvori vedrørende det under pkt. 3 nævnte spørgsmål
anføres følgende:

"Under Overfredningsnævnets besigtigelse af de frededG
arealer i Trehøje plantage blev det for Overfredningsnævnet klart,
hvor meget vægt der bør lægges på, at der i disse med megen nåleskov
bevoksede områder i Mols Ej erge disponeres på en sådan måde ~ at vj_SS8

arealer friholdes for beplantning for derved 8t bevare et utL,xlzyot
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syn af det smukke, stærkt kuperede terræn og for at opnå en passende
afveksling i natill~forholdene. Overfredningsnævnet kan derfor fuldt
ud anerkende selskabets beslutning om at friholde visse dele af

! Trehøje plantage for beplantning - efter det på mødet oplyste~
I,, afdelingerne 17, 18, 19 og 21 ved Trehøje samt afdelingerne 23

mod syd øst og 9 mod vest. Denne disponering over arealerne er efter
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Overfredningsnævnets skøn fredningsmæssigt velbegrundet og i fuld
overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for den
under forberedelse værende større sag om fredning af Mols Bjerge,
og OverfredningsnævnGt finder det derfor i tilslutning til den
verserende sag rimeligt at forelægge selskabet spørgsmålet om alle-
rede nu retligt at sikre disse friholdte arealer ved pålægning af
en fredningsservitut, hvis indhold må bero på nærmere forhandling."

Overfredningsnævnet har ikke fra selskabet modtaget nogen
stillingtagen til de nævnte spørgsmål, idet der mellem selskabet
og direktoratet for statsskovbruget førtes forhandlinger om en over-
dragelse til statsskovbruget af Trehøje plantage. Herom underrettede
selskabet Overfredningsnævnet i skrivelse af 4/10 1966 under ved-
læggeIse af en kopi af et salgstilbud af samme dato til statsskov-
bruget, hvoraf fremgår, at Carlsbergfondets formål med erhvervelsen
af plantagen i sin tid var æstetisk og nationalt betonet, idet
Carlsbergfondet ønskede at sikre det storslåede landskab mod udstyk-
ning, evt. ved udenlandske spekulanter. Carlsbergfondet, der lagde
afgørende vægt på, at dette formål fortsat blev tilgodeset, foretrak
derfor at overdrage plantagen til statsskovbruget, "hvis virksomhed,
efter hvad man har forstået, foruden økonomisk skovbrug også omfatter
naturfredning, befolkningens friluftsliv og lignende", uagtet en
langt højere pris vil kunne opnås på det frie marked. I tilbudsskri-
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velsen er endvidere oplyst om Overfredningsnævnets skrivelse af
14/12 1965 til selskabet om fredning af en del af ejendommen. Ejen-
dommens overdragelse til statsskovbruget er effektueret ved skøde,
tinglyst den 3/8 1967.

Direktoratet for statsskovbruget har herefter i forbindelse
med den større om fredning af arealer i og ved Mols Bjerge rejste
fredningssag - Ofn. 2082/70 - der også omfatter arealer tilhørende
statsskovbruget, protesteret mod fredningens gennemførelse under
henvisning til, at statsskovbruget ved driften af sine arealer
udøver en betydelig fredningsmæssig indsats ved udlæg og pleje af
rekreative arealer, hvorfor en yderligere sikring af disse arealer
ved pålæg af fredningsservitut er upåkrævet.

Overfredningsnævnet har ikke givet statsskovbruget medhold
i dette synspunkt, men har i kendelse af 16/2 1972 i ovennævnte sag
nr. 2082/70 besluttet, at statsskovbrugets arealer ikke vil være
at udtage af fredningen, samt at der ikke vil være at yde statsskov-
bruget erstatning, da arealernes forbliven under fredning ikke skøn-
nes at have forvoldt tab.

I den foreliggende sag vedrørende 2 arealer af Trehøje plantage
har Overfredningsnævnet herefter besluttet at gennemføre fredningen
således:

Fredningens omfang.
Den af fredningsnævnet gennemførte fredning udvides til at

omfatte matr.nr. 21 Læggerholm og Viderup (afdeling nr. 29),således
at fredningen herefter omfatter et sydligt ca. 1,2 ha stort areal
af matr.nr. 10 l, 22 8 Læggerholm og Viderup, samt et nordligt
ca. 13,7 ha stort areal, matr.nr. 21 Læggerholm og Viderup, og del
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af matr.nr. 9 E Toggerbo, jfr. det kendelsen vedhæftede kort.
For så vidt angår det ovenfor under pkt. 3 nævnte spørgsmål

om fredningsmæssig sikring af plantagens øvrige utilplantede area-
ler, der udgør ca. 85 ha, finder Overfredningsnævnet, som vel er
enigt i, at yderligere tilplantning af Mols Bjerge-området bør und-
gås, ikke, at der findes helt tilstrækkelig anledning til at søge
dette hindret gennem en udvidelse af nærværende - kun begrænsede
arealer omfattende - fredningssag.

Overfredningsnævnet har herved lagt vægt på, at allerede
plantageselskabet havde planer om at friholde en betydelig del af
plantagen for beplantning, og at også statsskovvæsenets repræsentant
under besigtigelsen af Mols Bjerge i sagen 2082/70 den 24/9 1970
har givet udtryk for, at yderligere tilplantning ikke bør ske, og
at driften af plantagen, der er erhvervet i rekreativt øjemed, vil
blive søgt gennemført i overensstemmelse hermed.

Fredningens indhold.
For det fredede fastsættes følgende bestemmelser:
Der må på det fredede ikke ske opdyrkning, beplantning, be-

byggelse af nogen art, opstilling af skure, kiosker, master, trans-
formatortårne eller andre efter fredningsnævn6ts skøn skæmmende ind-
retninger. Det er endvidere ikke tilladt ved gravning, opfyldning
eller andet at ændre terrænforholdene eller på anden måde at ændre
arealernes nuværende karakter.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Århus amts nordlige
fredningskreds, fredningsplanudvalget for Århus amt samt ministeriet
for kulturelle anliggender.
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Erstatning.
I overensstemmelse med den ovenfor nævnte kendelse af

16/2 1972 vedrørende Mols Bjerge ydes ikke statsskovbruget nogen
erstatning for den således gennemførte fredning.

Et kort nr. Ra 141 udvisende de fredede arealer, der an-
drager 14,9 ha samt et oversigtskort over Mols Bjerge, er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s:
Den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den 8/5

1965 afsagte kendelse vedrørende matr.nr. la 1, 22 Q Læggerholm og
Viderup samt matr.nr. 9 E Toggerbo, Vistoft sogn, stadfæstes med
de af det foranstående følgende ændringer og tilføjelser og udvides
til at omfatte matr.nr. 21 Læggerholm og Viderup.

Der ydes ikke ejeren~ direktoratet for statsskovbruget,
nogen fredningserstatning.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

kh.
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