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'Ædningsnævnet for
'~ Randers Amt
, Matr.Dr. 4.!l Skcwprde by,

Ner..-r aop

Ef'ter .t J'redll1QC11D1W.et tor Randere aat yed skrivel .. at 4.
DOv.... r 1966 har .. ddel't laDdltre'.eacterer Baa. U.rdwa ...... d.... -

borc. at Da'YRet .. et .~t •• quo t~h,C af' de. e...rice d81 at
arealet Til tillade. at parcell_ bebyg.e .. d .D l.jl"'by...... at
en .terrel •• på. lUkai_lf; 4-.500 .2, og pi. yderliger. b.t1Jqrel ••

at'. at bypiacate .. iacer og elldell.c plac.riag t'oZ"1ldfor '-7&'89ri.tø
plb...,.del ... kal cedkeJId •• at swnaet. og at 'byapriet «e__ tøreø
pA. .n .&elan _4., at bycal i clet Mle er .kJult .od i.ad.ai&t
ude fra, .Ale""s at bypi a, J. ut oaf'aac det iJeke er l8U1iCtat
8kJule en 'bypJ. ... af' cI8In _s.et- sterrel .. i be...okeaJ.ngen, re-

ducer•• til.var __ , cleklarereruadert .... ede ejer af' matr. Dr. 4h
Skovalrde by, ".r ... r .. p, tor .iC og •• nere ejere af parcellen,
at den øat tor den otteatlJ.p •• j beltuend.e del af'parcellen ikke

yderligere .1 ud.tykk.. .ller "by.e. udo•• r det af' JUfV'Il8It

godkendte h•• ,

o!! der ikke pi. arealet -'. opferes 1Ibr8I, kiosker, boder, .aater,
bort •• t fra .ldaJm.e. der er ad.1.. tor leJrbypingea. tor-
.".i,.. ... 81.ate1cit.*. t"Z'_at' "ora""l , ... t .. åre
.1'''.r ..".. ••• pt.twl.e Pil I _ed. t.dl'etm .

a! u.al.t lft'ri. •• _al 2 _t ti.l.taDd, hTor-
'Y.d. Da'Ylll1g"'-.rk •• , at cler oakriag leJrlJypiapa Ral •• 4-

liC.hal". 8. hpl_*1d.Ja« t ur hel t _Jul.r deDlle IIOdtadaigt
adetra, oc at den ak.iaøread.e bepla.:tai.q ievrigt Skal .ibe-
hold •• , dog aAl••• at de til eahver tid varende ejer •••• d

\ re.p.kt at be.t_la beplaJ1tni..- o.kr1.ag le,jrbypinpn,
.ft.r J'lIt"I'II;8t. DJerlUrtt nd.l •• kan ~liggør •• t areal
t11 aa1-e at bol~,

Al ara'VD.l.... aad:re tor ... b1_~rt der r terftHl.ta
n brakt.".. lidt. er '.111"t, 'bort •• t tr eventuel
tora.den .i.ll4re pIanerill&'i torbindel.. ..d aJl1_ at boldbane,

-I der akal vare grtlSbevok•• t, og "iDA.caet. PI__ ringen akall • .u. ""1-.1... * <ler ikke bli •• r .uJl -.IliJIc. -- a1I:r&-
. r--o;---:-:---~:tIIII:"t.r lied. let tald fra h.J_re li terren•• g der al
~ j redniuf.~nJ~·"Hd 1M

Raulll'\" Ail '
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1kke på boldbanen anbringes andre opret.tående indret-
ninger end f'ornødne målatJaærkninger.

Al arealet ikke må anvendes til henkastning af af'tald, til
parkeringsplads, bilkirkegård eller på anden etter 118IV-
nets opfattel.e akæmmende måde, og

A1 der vederlagsfrit skal udlægge. areal til en gangsti
langs nord.kellet af parcellen fra den offentlige vej,
således at gående kan gå op til gravhøjene i terr-..t.

Iøvrigt henvises til vedlagte deklarationsrid., bvora.
tremgAr såvel l.ejrbypdngens projekterede beliggenhed, .om
den beplantning, der skal vedligeholdes omkring denne. og
den øvrige beplantning på arealet, samt en af nævnet &'Oc1-

kendt vej til lej rbygaingen , og den sti. der skal udl_s X

til gravhøjen.
Deklarationen vil være at tinglyse forud for al pante-

gæld.
8åtaleberettiget er Fredningsnævnet for Randers aI1lt.

Randers. den 20.6.1967
Ulæselig underskrift. A.J.Krogh Jensen.--~-~---~-~---~-

'Indført i dagbogen for retskreds nr. 66 Randers Herrederet,
den 12. juli 1967.
Lyst tingbog, fol. akt. skab I nr. 74.
Forevist rids, hvorat genpart er henlagt på akt.

Blegvad Jensen / PR

Udakriftenø rigtighed bekræft ••
Fredningsnævnet for Randers amt,
Civildo ..erkontoret i Randers, den 23. august 1967

L11'L 1. 'L-. !Hall enberg"
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Fi\fONINGSNÆVNET FOR ÅaJius AMT
N.,.m •• ',."ni •• s&r..is

REG. NR. ~-4l S .00
Modtaget I

Skov- og NaturstyÆl~P.ft S ., dl 12. øaa....-.s
T..... ~lOaa1 O APR. 1991
........ 9. april 1991.
HC/eml. FS. 157/90

Helge 8. Olesen,
Aprilvej 4,
8210 Arhus V .

I en til nævnet fremsendt ansøgning har De forespurgt, hvorvidt
en i forbindelse med behandling af sagen angående fredning af
arealer i Skovgårde og Tustrup, Nørager, meddelt tilladelse
til, at Metodistkirkens spejderkorps på et areal af måtr.nr. 4 h
Skovgårde, på kendelsesridset betegnet A, at opføre en lejrbyg-
ning og etablere en boldbane på nærmere i en den 12. juni 1967
tinglyst deklaration tilladte vilkår vil kunne udnyttes af andre,
såfremt Metodistkirkens spejdere i Arhus sælger arealet.,

Man har i denne forbindelse oplyst, at man vil bortsælge arealet,
idet man for de midler, der måtte komme ind ved salget, vil re-
staurere en anden hytte, tilhørende Mewdistkirkens spejdere.

I denne anledning skal.man meddele, at det er nævnets opfattelse,
at fremingens bestemmelser om opførelse af lejrbygning samt eta-
blering af boldbane stadig vil være gældende, hvis et eventuelt
salg sker til en tilsvarende organisation, som'er nævnt i fred-
ningen.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at tilladelsen principielt
inden for de givne r~mmer 'og fastsatte vilkår vil kunne udnyttes
efter salg til anden tilsvarende organisation.

Det tilføjes, at nævnet ikke kan afgive endelig udtalelse om
overdragelsesmulighederne, forinden der foreligger nærmere op-
lysning om, til ,hvem overdragelsen skal ske, og til hvilket formål.

Det bemærkes herved, at det må forventes, at nævnet vil stille

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SNt~llll 'Z ·000 t
Akt. nr. ø.. •
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krav om, at udnyttelsen af arealet sker til egentlige spejder-
formål, ligesom nævnet, nAr bebyggelse og anlæg af boldbane skal
ske, forbeholder sig godkendelse af det endelige projekt, før
dette iværksættes.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a.Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Det tilføjes, at århus amtskommune, Landskabskontoret, overfor
nævnet har oplyst, at opførelse af lejrbygningen m.v. kræver en
tilladelse efter by- og landzoneloven, men at en sådan tilladel-

vii blive meddelt på en række nærmere fastsatte vil-

KOPI er send t til:
Miljøministeriet, Skov- og Natyrstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
Arhus amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng alle 1,
8270 Højbjerg. J.nr. 8-70-53-4-735-1-90.
Rougsø kommune, Kirkestien 1 8961 Allingåbro.

"Vurderingsrådet" i Rougsø kommune.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Torben Andersen,
Skovbrynet 12, 8581 Nimtofte.
Elektriker Per 8lendstrup, Mosedraget 16, 8jerregrav,
8900 Randers.
Jens Hoe, Nordkystvejen 14, 8961 Allingåbro.
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