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Fredningen vedrører:

Hærup Sø

Domme

Taksatio ns komm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

13-11-1970

Fredningsnævnet

10-07-1968

Kendelser

Deklarationer
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•

REG. Ni 'I n7

Lokalitet

Hærup sø ..

Kommune:

Mo1drup.

1:50.000

J.nr.
Areal

hm I~/s

en.

370 ha ..

Fr.nr.

p

Fredet:

FNK 10.7.1968',

5 - 800 Fr.

1:

IJV

7.

OFNK13.11.1970.

(inel. søareal:

ca. 65 ha)

•

•

Formål

Sikring ar landskabeligt
fuldt område.

Indhold

Der henvises

og naturvidenskabeligt

værdi-

til:

OFNK side 8-10 jfr. side 25-27.

Ejer

Private

Påtaleret

Fredningsnævnet

og staten

(parkeringsplads)

•.

og Danmarks Naturfredningsforening.

FREDNING

REG. NR. 4 7 6 7
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•
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e
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
=======--==--====

År 1970, den 13. november

, afsagde Overfrednings-

nævnet følgende
kendelse
i sagen nr. 1984/68 om fredning af visse arealer omkring
Hærup sø.
I den af fredningsnævnet

for Viborg fredningskredg

den lo. juli 1968 afsagte kendelse hedder det:

l.'
,lA

\

,

•
I nærværende sag har fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds bestået af formanden; dommer H. Grundtvigf amtsrådsmedlem, gårdejer Erik Jensen, Iller, og de sognevalgte
medlemmer: gårdejer Ole Nørskov, Bjerregrav, sognefoged Holger
Sørensen,Klejtrup,

samt f~rlagsleder Vagn Fynbo, Vammen.

Anledningen til sagen har været en begæring af 27. september 1966 fra Danmarks Naturfredningsforening,
Bekendtgørelse

bilag l.

om sagens rejsning har været indrykket i

Statstidende for den 15. oktober 1966 og i de lokale blade samme dato.
Nævnet har holdt møde med lodsejerne og har foretaget
besigtigelse den 12. maj, 22. maj, 2. juni, 7. juli, 25. oktober
1967.
Særlige møder om erstatningskrav

er afholdt den 9. novem-

ber og ll. december 1967, hvorhos nævnet har voteret angående
erstatningerne i møder den ll. december 1967 og 26. januar 1968.
Det hedder i fornævnte skrivelse af 27. september 1966
fra Danmarks Naturfredningsforening:
"Danmarks Naturfredningsforening

skal hermed anmode om,

at der i henhold til naturfredningslovens

§ l stk. l og 2 rejses

fredningssag for de på medfølgende kort afgrænsede områder ved
Hærup sø, beliggende i Hersom,Klejtrup

og Vammen sogne, Viborg

amt.
Området, der er af stor landskabsæstetisk

værdi, rummer

samtidig en lang_række særdeles vigtige naturvidenskabelige
interesser. Geologisk udmærker det sig ved at repræsentere et
tunneldalsystems udmunding i den senglaciale Skals Å-dal og
udviser en meget vigtig kombination

af en lang række af istids-

3·
·

"

landskabets

karakteristika:

smeltevandsdal
varierede

og kløfterosion.

landskab

forskellige

biotoper,

til hvilke

sjældnere

planter,

Samtidig

samt endelig

må området

tivt område karakteriseres
derfor forslag

som de vigtigste

søbredden

og som rummer en række

selve søen.

som landskabsæstetisk
som særdeles

og rekrea-

vigtigt. Der stilles

og stier

tillyngbakkerne

( på kortet angivet med----------linie).

på østsiden

Skals Å-dal med Lindum
stilles der forslag

skov i baggrunden.

om opholdstilladelse

af en mindre

er med -.-.-.

der ønskes etableret

stilles

parkeringsplads

udnyttelse

bør således ikke foretages
plantninger,

skovfyr skal holdes

blikket

forekommende.

til maximalt

linie indtegnet

det område,

en status quo fredning.

af arealerne
yderligere

Der

eksisterende

videreføres,

tilplantning

der i vid udstrækning

under normalamdrift,

må der ikke nyplantes

der for-

by.

lægges her stærk vægt på, at den i øjeblikket
landbrugsmæssige

Samtidig

for offentligheden

dalen. Endelig

25 biler på matr. nr. 3b, Hærup
På kortet

uds,igter

af søen ng udover den brede

og Bigum

del af Skamris

slag om oprettelse

til

af søen værende

Fra disse stier har man ganske enestående

de eksisterende

plante-

om, at der åbnes adgang for offentligheden

private markveje

for hvilken

må henregnes

de vældprægede

at færdes til fods på visse af de på nordsiden

i den sydlige

stærkt

for en lang række

på søens østside,

der findes langs

dødishul,

I dette geomorfelogisk

er der skabt mulighed

lyng- og enebærbakkerne
samfund,

jordhul , tunneldal,

der

af arealerne,
består af

og ved fældningen

med andre nåletræsarter

end de i øje-

4,

Der må ikke opføres nye bygninger
herfra skal dog være de nødvendige
Hærup landsby

lokale befolkning,

standen i Hærup

skal harmonere

Af hensyn til bevarelsen

sø er det væsentligt,

områder foretages

sådanne

indgreb,

en sænkning

af grundvandstanden

der foregår

i Hærup Sø i henhold

lativ af 25. november

godkendelse
af den

med landsaf vand-

der kan komme til at betyde
Det fiskeri

til fiskeriministeriets

regu-

1948, skal fortsat være tilladt.
1966 oprettede motorløbsbane

i den sydlige del af lyngbakkerne

på søens østside,

allerede

har sat sig meget grimme

spor i lyngtæppet,

nedlagt.

Ligeledes

stillede

jernbanevogn

ønskes den på matr. nr. lm,Hærup
med tilhørende
fjernet.

hinder for, at jagthytten
bibeholdes,

udhusskur,

Fredningen

og som
ønskes
by hen-

der anvendes

skal ikke være til

på matr. nr. 5a eller 5t,Hærup

by

men hytten må ikke fornys eller genopføre s ved natur-

lig forfald.
De arealer,
angivne

grænser

der er beliggende

på kortet,

for status quo-fredningen
udover det nødvendige
I henhold
ningspåstand

mellem

og ønskes kun friholdt

for byggeri

landbrugsbyggeri.

til ovenstående

nuværende

græsningsintensiteten

må ikke nedsættes.

de - og -.-

skal tjene som besJcyttelseszone

nedlægges

for det med -.- afgrænsede

Arealernes
holdes,

kunne

at der ikke i tilstødende

i Skals Å-dalen.

Den i løbet af sommeren

som helårsbeboelse,

I

disse må d08 kun be~yttes

og byggestilen

byens øvrige bygninger.

undtaget

landbru[sbyg~inger.

skal der dog med fredningsnævnets

opføres enkelte helårshuse,

~4t

i området,

driftsform
på arealer

følgende

fred-

område~
skal fortsat
udenfor

opret-

omdrift

5.
,)

"

Yderligere tilplantning må ikke finde sted. Eksisterende plantninger skal afdrive s normalt. De afdrevne
arealer må kun tilplantes med løvtræ eller nåletræ af samme
art som den afdrevne.
Der må ikke opføres nye bygninger, sommerhuse ,skure,
boder,m~ster eller andre skæmmende indretninger. Med de påtaleberettigedes tilladelse kan dog opføres bygninger, der
er nødvendige for den landbrugsmæssige udnyttelse af arealerney
ligeledes kan fredningsnævnet give tilladelse til .pførelse
af enkelte huse til helårsbeboelse i Hærup by.
Den på matr. nr. 1m Hærup by henstillede jernbanevogn skal fjernes. Den på ~atr. nr. Sa eller st opførte
jagthytte må ikke genopføre s ved forfald.
Der må ikke foretages vandløbsregulering

eller

grøftning, der kan medføre en sænkning af vandstanden i og
omkring Hærup sø.
Åbning af nye grusgrave skal være forbudt. I eksisterende grusgrave må fortsat tages grus til eget brug.
Der må ikke i området åbnes lossepladser ligesom anden
henkastning af affald skal være forbudt.
Der må ikke indenfor området oprettes motorbaner eller
lignende. Eksisterende

øvelsesbaner skal nedlægges.

Fredningen skal ikke være til hinder for oprettelse
af en mindre parkeringsplads

efter de påtaleberettigedes god·.

kendelse.
Fiskeri i Hærup Sø må fortsat drives i henhold til
gældende cirkulære. Uvedkommende

sejlads skal ikke være tilladt,

6.
,

,.

Der skal gives offentligheden mulighed for at
~

færdes til fods ad bestående markveje 'g stier i den nordlige del af området, ligesom offentligheden skal have tilladelse til ophold i den sydlige del af Skamrisdalen. Det
skal ikke være tilladt at medbringe radioer eller andre
støjende indretninger på disse steder.
For arealerne mellem - ~g -.- angående grænser nedlægges følgende fredningspåstand:
Der må ikke opføres bygninger, sommerhuse ,boder,
skure eller master, undtaget herfra er nødvendige landbrugsbygninger.
Der må ikke åbnes grusgrave.
Der må ikke ~prettes lossepladser, eller foregå anden
henkastning af affald.
Der må ikke etableres motorbaner.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Viborg amt,
Naturfredningsrådet

og Danmarks Naturfredningsforening."

Det i skrivelsen omtalte kort er fremlagt som bilag
5 og har i genpart været sendt til alle impilcerede parter.
Såvel Geologisk Rigsinstitut som Landbohøjskolens afd. for
systematisk botanik har d..fremlagteskrivelser, bilag 2 og 3,
støttet forslaget.
Danmarks Naturfredningsforening

har i skrivelse af 29.

maj 1967, bilag 22, yderligere udtalt:
" at man ønsker fredningspåstanden for inderzonen suppleret
således, at etablering af campingpladser ikke skal være tilladt.
"

Ligeledes skal det ikke være tilladt udenfor de nu til
haver udlagte ~mråder, at opstille campingvogne.
Fer yderz~neområdet ønskes fredningspåstanden suppleret
således, at campingpladser kun må etableres med de påtaleberettigedes samtykke."
Fredningsnævnet har ved hjælp af landinspektør ladet
udarbejde arealfnrtegnelse, bilag 14, ligesom landinspektøren
i tvivlstilfælde i marken har npmålt forskellige arealer og
beregnet eventuelle byggeafstand fra søen.
,.

Nævnet har under sine besigtigelser fundet, at arealerne
nærmest søen stort set er fredningsværdige i henhold til naturfredningsl~vens § l, stk.l ( lovbekendtgørelse nr. 194 af 16.
juni 1961 ), men har fundet, at de af forslaget omfattede fjernere
liggende arealer - ogs~ af økonomiske årsager - bør udgå af en
fredning.
Her~m har nævnet den 28. august 1967, bilag 26, truffet
følgende bestemmelse:
"Efter at nævnet har besigtiget de nmråder ved Hærup sø,
der er omfattet af den verserende fredningssag, er det - tildels
ved flertalsafgørelse - besluttet at frede følgende områder, idet
det nærmere indhold af fredningsbestemmelserne fastlægges senere~
Hersom - Bjerregrav kommune: "Inderzone".
Vammen kommune:

Intet.

Klejtrup kommune: "Inderzonen" med undtagelse af området nordøst
for vejen fra "Haraldsminde" til Povl Jensens
ejendom matr. nr. 5a Hærup. Selve bygningerne
på denne ejendom fritages også.

8~

Af "Yderzone" fredes alene det sydvestli,ge
hjørne, hvis nordgrænse er matr. nr. le,7a,
2i og 2q,s nordlige skel og iøvrigt mod øst
og syd begrænses af åen."
Det bemærkes, at afgørelsen er eenstemmig, dog at et
mindretal ~gså har fundet engene syd for Skalsåen i Vammen
sogn fredningsværdige.
Efter at nævnet har voteret om erstatningskrav, har
nævnet efter ny besigtigelse også af økonomiske årsager besluttet yderligere at lade udgå forskellige arealer nordpå, således
at den nye fredningslinie imod nord stort set følger kanterne
af Skamrisdalen, og fra nævnte dals nordvestlige spids går lige
imod syd til gravhøjen "Bredbakke" og derfra lige imod vest til
den rammer den oprindelige status quo linie, der er fredningsgrænse.
Som bilag nr. 41 er fremlagt et kort med de nævnte ændringer indtegnet.
For det herefter fredede område fastsættes følgende bestemmelser:

e

"

l)

Arealerne bevares i deres nuværende tilstand.

2)

Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder
grus- ~g lergravning, opfyldning og planering er ikke
tilladt. Der må dog foretages tørvegravning, ligesom der
fortsat må tages grus fra eksisterende grusgrave til
lokalt behov. Arealerne må ikke anvendes til oplagsog losseplads eller til motorbaner eller lign.

3)

Opførelse af bygninger er ikke tilladt.
Dog kan bygningsarbejder, der er nødvendige for bestående

',l

9.
landbrug, foretages uden særlig tilladelse. Bygninger
til nyoprettede landbrug må ikke opfores uden fredningsnævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsokonomiske hensyn.
Endvidere kræv6s ikke tilladelse til om- og tilbygning
af eksisterende helårshuse, dog at sådanne arbejder,
der i væsentlig grad vil ændre bygningens karakter,
kun må foretages efter forud indhentet tilladelse fra
fredningsnævnet. Efter godkendelse af fredningsnævnet
kan der tilvejebringes parkeringsplads og toiletfaci-

(,1

liteter på det fredede omrnde.
4)

Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbådo, boder og skure,master,
tårne og benzinanlæg eller andre skæmmende indretninger, dog at master til lokal el-forsyning kan tillades
af fredniDggnævnet.

5)

Etablering af teltlejre og campingpladser må ikke finde
sted.

6)

Fdenfor de nuværende haV8anlæg mn træplantning ikke
foretages undtagen til bevarelse og fornyelse af eksisterende bevoksning. Selvsåning vil i fornodent omfang
kunne fjernes ved fredningsnævnets foranstaltning.

7)

Nævn(t tillægger offentligheden ret til gående færdsel
ad stien nord for Hærup so til Skamrisdalen og herfra
videre imod syd til udfor matr. nr. 2i,Ørrits,Hersom
sogn.
Nævnet tillægger ligeledes offentligheden ret til
gående færdsel i Skamrisdalen nord for stien og op til

det dyrkede areal af matr. nr. 9i,Hærup by, Klejtrup sogn.
Imod ost og vest folger grænsen den eksisterende beplantning. Der tillægges offentligheden gående adgang til
Hærup so fra stien syd for Skamrisdalen og på matr. nr.
ga Hærup langs med skellet til matr. nr. 2i,Ørrits.
Ved soen haves adgang til et areal, der begrænses af
sobredden hen til en kildevældsgroft og har en dybde på
60 meter.
Teltslagning og campering i disse områder er forbudt.
8)

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening hver for sig. II

Vedrorende enkelte lodsejere' bemærkes:
nr. 33: Gorm Wagner, matr. nr. 3a,7a,7c,Ørris by,Hersom sogn.
Det tillades at plante læhegn af roser,syren og tjorn.
nr.42:

Gunnar Rasmussen,matr.

nr. 1,0rris by,Hersom sogn.

Nævnet gentager sin tidligere nægtelse af at tillade,
at der på en parcel på 10.190 m2 af overlæge Steffensen,
Hobro, opfores et sonmlerhus.
nr.65:

Niels Jensen,matr. nr. lk,Hærup by;Klejtrup sogn.
Det tillades, at eventuelle kalkforekomster udnyttes

til ejerens eget brug p& ejendommen.
nr.7l: Nielsine O,Nielsen,matr. nr. 5t Hærup by,Klejtrup sogn.
Det tillades, at der efter nævnets nærmore godkendelse
opfores et nyt s0111merhusi stedet for det nuværende,
der ikke må genopfores ved forfald.
nr. 74: Det bemærkes, at den på matr. nr. 1m Hærup by,Klejtrup

rtt

sogn,ved sobrodden stående jernbanevogn nu er fjernet.

.e
ll.

nr. 75:

Hans Chr. Haugaard,matr. nr. gi Hærup by,Klejtrup sogn.
Anlæg af dambrug tillades.

nr. 76:

a

Kresten Bak, matr. nr. 3 Hærup by,Klejtrup sogn.
Der findes ikke anledning til at tillade, at der bygges et sommerhus til ejerens eget brug.

e

•e

nr.87=

Hedvig Pedersen, matr. nr~ ln,Hærup by,Klejtrup sogn

nr. 88:

Kristian Baoh, matr. nr. gb Hærup by,Klejtrup sOGn.

,

Det tillades, at der opsættes elmaster til eget brug
for de 2 ejendomme.
Vedrorende vandstandsregulering

i Hærup so bemærkes,

at amtsvandinspektoren har oplyst, at en påtænkt regulering af
Skals å ikke behover at medfore, at vandstanden i Hærup so
sænkes.
Nævnet har herefter ikke fundet anledning til at
foretage yderligere.
Fredningen omfatter herefter fo1gende arealer:
Lb.nr. r,Q.tr.nr.

udGni'ur
150 m
fra suen
eller åen

indenfor
150 ID
fra soen
eller åen

Ejer.

----------------------------------------------------------------------32.

50.
33.

-

34.

H~rs o~ s 0"9n,
2 ,15 ,15 ,
15° ,4°,15d
0rrits by
16,2 ha
2° 0rrits by
a a
3 ,7 ,
0rrits by
3e,8°
0rrits by.

2,3 ha.
0,5 "eng
6,5

"

6,- ha

tandlæge F.Kirkegaard,
Hobro.

0,5 "eng

samme.

10,1
0,5

"
"

eng

læge Gorm Wagner, Ledreborgalle,Gentofte
Niels Rioh.Andersen.

12.

"

Lb.nr.matr.nr.
35 3f,5g 0rrits
a
by
4 0rrits by
37

udenfor
150 ID
fra soen
eller åen
6,2 ha

indenfor
150 m
fra soen
eller åen

ejer~
J.Thorsager Andersen.

8,- ha

Folmer Kolby

38

6a ø rrits by

0,5 ha/eng

J.Brondum Jensen.

39.

Sa 0rrits by
~D"""
31,7o/;9a

0,5

ti

Erling Kristensen

1,-

ti

40.

41.

0rrits by
(4 lodder )
5a,5m,6d
0rrits by

"

Laust Per Laustsen.

31,2 ha.
heraf fredet
skov 16 ha.

2,9 ha
Henning ~xelsen
3,1 " haj

1,9 ha

8,4 ha

I'

42, 1,2b0rrits by
64· 3c ,3k Hersom
2n 0rrits

Gunnar Rasmussen

0,15+0,4 ha

43

0,1 ha

Th.Fjeldsted.

44. 2m 0rrits

0,2 ha

Jens Fjeldsted.

0,09 ha

Mainer Christensen.

0,06 ha

E.Jensen Gade.

0,3 ha

Karlo Jensen.

45.
46.
47 •

48.

49,
52.

2k 0rri-ts

21 0rri"is
5i 0rri -ts
5c 0rri~s by
5d,51 0rrits

k
5 ,0rrits by
55. 5h 0rrits by
56. 6h 0rrits by
51.

75.

gi Hærup by
Klejtrup
sogn

57.

Jens W.Christenson

1,0 ha

0,3 ha

l,-ha/eng

Jakob Sorensen.

0,4 ha/eng

0,2"

N.Brunsgård.

0,3 ha

"

Ove Norskov.
Hans Chr.Haugaard.

0,4 ha

3,0 ha

samme

lo 0rrits by

0,3 ha

Peder E.Jensen.

101. gd Hærup
Klejtrup
sogn
i
58. 2 0rrits by

2,5 ha

samme

2,7 ha

Henry Christensen.

8,5 "

14.

e

.

./

Lb.nr. matr.nr.

udenfor
150 m
fra soen
eller åen

indenfor
150 m
fra soen
eller åen

ejer.

-----------------------------------------------------------------------

86.

87.

3c ,6f,g,h9i
Hærup

2,5 ha/eng

3,3 ha/eng

A.Nygaard Rasmussen.

ln,lae,llc
14h,22b

7,9 ha

3,6 ha

Hedvig J.Pedersen.

5,- ha

9,8 ha

Kristian Bach.

0,0 ha

0,3 ha

Verner Pedersen.

0,3 ha/eng

0,3 ha/eng

Mathias Jensen.

094

Peder Olesen.

Hærup

e

88.

_

92.

9b Hærup
12a Hærup

93.

13

94.

IC Hærup
7e ,7i Hærup

0,7

2,7 ha
0,6 ha/eng

Marie Christoffersen.

99

5f,lh,14c
Hærup
aa
l
Hærup
lad Hærup

0,6 ha/eng

Jens Chr.Pedersen.

100.

2g,4c Hærup

0,3

101.

se 57.
2q Hærup

e

,

95.
97.
98.

-

'-

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

e

a

Hærup

se 82.
a
lo Hærup
21 Hærup
2k Hærup
lac Hærup
lab Hærup
f Hærup
7
6d Hærup

" "

1,7

" "
"
II

0,3 ha

Th. Nielsen.
N.Chr.Jargensen.

1,2 ha/eng

Ths.Sarensen.

0,3 ha/eng

0,2 eng

Kr. Nargaard.

0,6 ha/eng

0,8 ha/eng

Johs .Maller •

0,8 ha/eng

0,4 ha/eng

S.Kolind Rasmussen.

0,7 ha/eng

0,4 ha./eng

Niels M.Frandsen.

0,15 ha/eng

1,25 ha/eng

Saren Chr.Nielsen.

0,9 ha/eng

Martin Laursen.

0,5 ha/eng

Gunnar Rasmussen.

"

"

0,6 ha/eng
1,9 ha/eng
202,2 ha.

=================

Ejner Jensen.
92,39 ha.
======

15.

•

I

Erstatningskrav.
Lodsejerne har gennemgående krævet en erstatning på
2000 kr. pr. ha jord, der nu undergives fredning uden tidligere at have været dækket af fredningslovens bestemmelser
om fredning af arealer indenfor en vis afstand fra so, å og
fredet gravhoj.
I konsekvens heraf har lodsejerne lobenumrene 43,44,55,
95 og 108 frafaldet krav på erstatning, da deres jord ligger
indenfor disse grænser. Lodsejerne nr. 45 og 47 har ikke
fremsat noget erstatningskrav,

medens lodsejerne nr. 46,

57 (+101) ,59,69b og 77 har fromsat krav på henholdsvis kr. 500,
kr. 7.000, kr. 10.000, kr. 3.000 og kr. 4.000, for don ved
fredningen påforte indskrænkning i ejerrådigheden.
Da nævnet i almindelighed

finder, at der ikke bor ydes

erstatning for fredning af de områder, hvor der i forvejen
ikke måtte bygges uden nævnets særligo tilladelse i medfor
af fredningslovens

§§ 2 og 25, har man ikke fundet grundlag for

at yde erstatning til disse lodsejere.
Af de ovrige lodsejere er specielle krav fremsat af
følgende nr. 32 og 50) 20.000 kr. for 5 tdr.ager,der kunne
sælges som byggegrunde.
10.000 kr. for 5 tdr.ager,der skulle være
tilplantet med erantræer.
22.00 kr. for 22 tdr. agerjord iovrigt.
nr. 33. samlet krav for indskrænkning i ejerrådighed 50.000 kr.
nr. 41. yderligere erstatning for den offentlige adgang på
46.000 kr.

]J).

.el
nr.42.

Salgssum for 6 ha agerjord
normal erstatning for 3,5 ha iovrigt
udgift til lan~inspektor

nr. 56
og 75.

75.000 kr.
7.000 kr.
197,24 kr.

4.000 kr. pr. ha jord,der fredes.
12.000 kr. for offentlig adgang.

e
,e

e

.-

58.

60.000 kr. for mistede salgsmuligheder + besværligere
adgangsforhold.

nr.65.

3.000 kr. pr. ha jord,der fredes, og 10.000 kr. for
mistet ret til kalkgravning.

nr.69a.

2,500 kr. pr. ha jord,der fredes udenfor "Ågrænsenll•

nr.70.

3.000 kr. pr. ha ager,der fredes.
1.500 kr. pr. ha eng ,der fredes.

nr.71.

samlet krav 10.000 kr. for indskrænkning i ejerrådighed.

nr.72.

4.000 kr. pr. ha jord~der fredes.

nr. 73.

4.000 kr. pr. ha jord,der fredes.
20.000 kr. for offentlig adgane.

nr.74.

15.000 kr. for mistet mulighed for salg af 3 grunde.

nr.76.

Udover normal erstatning kr. 2.000 pr. ha jord der
fredes, kræves 15.000 kr for mistot adgang til at
bygge sommerhus til eget brug.

nr.80.

samlet erstatning for mistet muligheu for salg af
byggegrund 5.000 kr.

nr.87.

3.000 kr. pr. ha jord,der fredes.

nr.88.

4.000 kr. pr. ha jord,der fredes.

nr. 97.

4.000 kr. pr. ha jord,der fredes.
5.000 kr. for mistet mulighed for salg af byggegrund ved soen.

nr.lo?

3.000 kr. pr. ha jord,der fredes udenfor "Ågrænsenll•

e

Endelig har overlæge Steffensen ligeledes fremsat krav

-1-7.

om erstatning på 197,24 kr. tillandinspektor.
Nævnet finder, at der i erstatning i almindelighed
bor ydes 2.000 kr. pr. ha agerjord og 600 kr. pr. ha eng,
der nu undergives fredning uden at være omfattet af fredningslovens §§ 2 og 25, og man har alene fundet grundlag

e
,e
e

for at fravige dette f.s.v. angår lobenummer 42, hvor man
har fundet, at der for fredningen af agerjorden bor ydes
75.000 kr., da der efter det oplyste har foreligget slutsedler for dette belob, uanset at der herved gives erstatning for et areal, der tildels er dækket af fredningslovens
§ 25.

For så vidt angår arealer med fredskovspligt ydes
en erstatning på 1.500 kr. pr. ha.
Ved opmåling er konstateret, at matr. nr. lh Hærup,
( lbnr. 97 ) ligger indenfor 150 m fra soen, således at
erstatning ikke kan tilkendes.
Der vil herefter alene være at yde særlig erstatning
til folgenJe lodsejere:
nr.41.

Erstatning for offentlig adgang 7.000 kr.

nr.56 og 75.Erstatning for offentlig adgang 10.000 kr.

nr.73.

Erstatning for offentlig adgane 20.000 kr.

nr. 58.

Erstatning for mistet mulighed for salg til
bebygeelse samt for besværlieere adgangsforhold m.v.
15.000 kr.

nr. 76.

Erstatning for mistet mulighed for bebyggelse af sommerhus til eget brug samt for
offontlig adgang ad sti m.v.
15.000 kr.

18.

.e'

Erstatningerne fastsættes herefter således:
nr.

navn

Agerjord

Eng

iovrigt

laIt kr.

----------------------------------------------------------------32,50. tandlæge F.Kirkegaard

e
e

e

,e

4.900

33.

Læge Gorm Wagner

34.

Niels Rich Andersen

13.000

13.000

35

J.Thorsager Andersen

12.400

12.400

37.

Folmer Kolby

16.000

16.000

38

J.Brondum Jensen

300

300

39.

Erling Kristensen

300

300

40.

Laust Per Laustsen

41.

Henning Axelsen

42,64. Gunnar Rasmussen

e

32.400

32.400
4.600

300

2.000

2.000
7.000

54.400
75.000

330

197,24

75.527,24

43.

Th.Fjeldsted

o

44.

Jens FjElldsted

o

45.

Mainer Christensen

o

46.

E.Jenson Gade

o

47.

Karl0 Jensen

o

4å.Jens W.Christensen

2.000

49,52. Jakob Sorensen
51.

N .Brunsgaard

55.

Ove Norskov

56,75. Hans Chr.Haugaard

2.000
180

180

240

240
o

17.800

10.000

57,101, Peder E.Jensen

.-

61.400

27.800
o

58.

Henry Christensen

59.

K.Skårup Sondergård

60.

E.Bro Hornbæk

180

180

61.

Johan Myrthue

480

480

63.

Karl Norup

360

360

15.000

15.000
o

,ej
,ti

e

19.
navn

Agerjord

65.

Niels Jensen

24.800

69a.

A.P.Bjerregaard

69b.

Chr.Mikkelsen Noreaard

70.

J.Bruun Christensen

20.700

71."

Nielsine O.Nielsen

4.350

4.350

72.

Poul Jensen

18.600

18.600

73.

H.Haugaard Nielsen

18.600

74.

Herluf Andersen

76.

Kristen Bak

77.

Jens Chr. Jensen

80.

Villy Nielsen

81.

Oscar Nohr

82,103. Soren Thougaard

'-,

Ialt kr.

nr.

Eng

iovriet

24.800
534

534

o
21.600

900

20.000

1.220

1.220
19850

38.600

7.200

15.000

42.050
o
1.000

1.000

2.600

4.380

4.380

720

3.320

1.500

1.500

86.

A.Nygaard Rasmussen

87.

Hedvie J.Pedersen

15.800

15.800

88.

Kristian Bach

10.000

10.000

92.

Verner Pedersen

480

480

93.

Mathias Jensen

180

180

94.

Peder Olesen

420

420

95.

Th.Nielsen

97.

N.Chr.Jorgensen

90.

Marie Christoffersen

360

360

99.

Jens Chr.Pedersen

360

360

'100.

Ths. Sorenson

180

180

102.

Kr. Nore;aard

180

180

104.

Johs.Moller

360

360

105.

S.Kolind Rasmussen

480

480

o
5.400

5.400

.e

20.

Navn

106.

Niels M.Frandsen

420

420

107.

Soren Chr.Nielsen

90

90

108.

Martin Laursen

109.

Gunnar Rasmussen

110.

Ejner Jensen

Agerjord

Eng

iovrigt

ial t kr.

nr.

o
360

360

1.140

1.140

Overlæge Steffensen

197,24

Af de tilkendte erstatningsbelob vil der være at tilkende rent3r 6% fra nærværende kendelses afsigelse at regne.
Der er ikke af panthavere eller andre ifolgo tingbogen
berettigede fremsat krav på udbetaling af de tilkendte erstatninger.
Thi

bestemmes:

De omkring Hærup so liggende arealer fredes som foran
bestemt.
I erstatning tilkendes der:

'.

-

nr. 32,50

tandlæge F. Kirkegaard

"
"

33.

læge Gorm Wagner

34

"

32.400 kr.
4.900

"

Niels Rieh.Andersen

13.000

ti

35

J.Thorsager Andersen

12.400

"

37

Folmer KollJy

16.000

"
"

38

J.Brondum Jensen

300

"
"
"

39

Erling Kristensen

300

"

"

40

Laust Per Laustsen

2.000

"

"

41

Hennine; Axelsen
Transport:

61.400 "
142.700,00 kr.

f

--

21

Transport:

e

\

-e
e

nr. 42,64

Gunnar Rasmussen

II

43

Th. Fjeldsted

o

"

II

4~

Jens Fjeldsted

o

II

II

45

Mainer Christensen

o

"

"

46

E.Jensen Gade

o

"

"
"
"

47

Karlo Jensen

o

"

48

Jens W.Christensen

2.000

II

49,52

Jakob Sorensen

180

"

"

51

N.Bruunsgaard

240

"

"

55

Ove Norskov

o

II

II

56,75

Hans Chr. Haugaard

27.800

"

"
"
"

57,101

o

"

15.000

"
"
"
"

e

Peder E.Jensen

75.527,24 kr.

58

Henry Christensen

59

K.Skårup Sondergaard

II

60

E.Bro Hornbæk

180

"

61

Johan Myrthue

480

II

63

Karl Norup

360

II

"

65

Niels Jensen

24.800

"

"

69a

A.P.Bjerregaard

534

"

"

69b

Chr. Mikkelsen Norgaard

o

"

"

70

J.Bruun Christensen

21.600

II

li

71

Nielsine O.Nielsen

4.350

"

"

72

Poul Jensen

18.600

"

"

73

H.Haueaard Nielsen

38.600

"

"

74

Herluf Andersen

1.220

"

"

76

Kristian Bak

42.050

"

I

flt

142.700,00

Transport:

o

416.221,24 kr.

.-

22.
Transport:

416.221,24 kr.
o
"

nr.77

Jens Chr. Jensen

"

80

Villy Nielsen

1.000

"

"

81

Oscar Nohr

4.380

"

"

82,lo3 Saren Thougaard

3.320

"

86

A.Nygaard Rasmussen

1.500

-

"

87

Hedvig J.Pedersen

15.800

"

88

Kristian Bach

10.000

"
"
"
"

"

92

Verner Pedersen

480

"

e

"
"

93

Mathias Jensen

180

94

Peder Olesen

420

95

Th.Niulsen

"
"
"

97

N .Chr.Jorgensen

98

e

"
"
"
"

-_I

o

5.400

"

Mari G Christoffersen

360

"

99

Jens Chr. Pedersen

360

"

"

100

Ths.Sorensen

180

"

"

102

Kr. Norgaard

180

"
"

104

Johs Maller

360

105

S Kolind Rasmussen

480

"
"
"

"

106

Niels M. Frandsen

420

"

107

Soren Chr. Nielsen

"
"

108

Martin Laursen

109

Gunnar Rasmussen

"

110

Ejner Jensen
Overlæge Steffensen

"
"
"

90
o

360

"

1.140

"
"

197,24
462.828,48 kr.
===============

(-

De tilkendte erstatnine;er forrentes med
denne kendelses afsigelse at regne.

6%

p.a. fra

23.

Af erstatningsbelobene udredes

3/4 af Statskassen og

1/4 af amtsfonden og de i amtsrQdskredsen beliggende kobstadskommuner efter folketal i henhold til de senest offentliggjorte folketællinger.
Anke tiloverfredningsnævnet

e

fra donne kendeIses forkyndelse.

...'

4t

1

skal ske inden 4 uger

Dissens:
Een af de voterende finder, at de enge, der ligger
syd for Skalsåen i Vammen, også er fredningsværdige og
stemmer for at inddrage disse enge under' fredningen.
Grundtvig.

Vagn Fynbo.

Erik Jensen.

Ole Norskov.

Holger Sørensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Grundtvig.

- 24 Fredningsnævnets
Overfredningsnævnet

afgørelse er blevet indanket for

af næsten alle de af sagen omfattede eje-

re, overvejende med påstand om ændring af erstatningerne,

.

idet der herved er henvist til, at fredningsnævnet ikke har
ydet erstatning for arealer, der er omfattet af byggelinier
i medfør af §§ 2 og 25 i lov om naturfredning af 16. juni 1961
til trods for, at der pålægges arealerne vid'eregående indskrænkninger, end hvad der følger af de nævnte bestemmelser.
Endvidere har overlæge K. A. Steffensen anket med påstand
om tilladelse til at opføre et sommerhus på en parcel af matr.
nr. l, Ørrits, hvortil bygningsmyndighedens

tilladelse fo-

religger. Endelig har Danmarks Naturfredningsforening

indan-

ket sagen med påstand om, at fredningen udvides til det af
foreningen oprindeligt påståede omfang.
Overfredningsnævnet

har den 27. september 1968 fo-

retaget besigtigelse og har forhandlet med de ankende ejere,
som næsten alle var repræsenteret ved konsulent L. Bønding,
Viborg, samt med repræsentanter
forening, Hersom-Bjerregrav
fredningsplanudvalget

for Danmarks Naturfrednings-

kommune, Det Danske Hedeselskab,

for Ålborg og Viborg amter og frednings-

nævnet.
Det er herefter besluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med visse ændringer:

r.

Fredningens omfang.
Følgende arealer udgår af fredningen:

a) De sydøstlige arealer af Hærup tilhørende de i fredningsnævnets kendelse under lb.nr. 69 a (matr.nr. 2 ~), 69 b (matr.
nr. 2 m og 16 ~), 77 (matr.nr. 14 b), 81 (matr.nr. 7 ~),

-

86

-

(matr.nr. 3 c, 6 f, 6 g, 6 h og 6 i), 92-95 (matr.nr.12a, l3a,
....
l~, 7~. og 7i)

-

-
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lb.nr. 98-100 (matr.nr. l~,
nr. 2~, 2i, lo~, 21, 2k, l~,

lad, 2~ og 4~) og 102-110 (matr.
lab, 7f og 6d) nævnte ejere.

b) Endvidere de i samme område beliggende lodder tilhørende:
lb.nr. 65: del af l k.
lb.nr. 70: den sydlige lod af 5 o.
Lb.nr. 76: 3 ~,

l ~, lo ~ og 12 b.

lb.nr. 87: l n samt del af 11 c.
c) Mod ves! udgår:

Den sydvestlige trekant af matr. nr. 5 ~, 0rrits, tilhørende lb. nr. 41.
Følgende arealer inddrages under fredningen:
a) Mod l}or~v~t og nord:
Et areal af 5 ~ og af 6 ~, 0rrits, begge tilhørende lb. nr.
41; yderligere arealer af 6 h 0rrits og af 9 i Hærup, begge
tilhørende lb.nr. 56, 75; yderligere areal af 9

h

Hærup til-

hørende lb.nr. 82 og yderligere areal af 3-~ Hærup ttlhørende
lb.nr. 76.
b) Mod nordøst:
Et areal af 2 ~ Hærup tilhørende lb.nr. 69 b og et areal
af l ~, samt matr. nr. 5 e Hærup, begge tilhørende lb.nr.
68, 97.
Fredningens således besluttede omfang fremgår af det nærværende kendelse ledsagende kort.
II Fredningens indhold.
A. De almindelige fredningsbestemmelser.
a) Fredningsnævnets kendelse side 8, punkt 2). I næstsidste
linie ændres ordet "lokalt" til "eget".

- 26 b) Side 8 efter punkt 2) indføjes følgende:
"Spørgsmålet om en eventuel regulering af Skals åen berøres ikke af nærværende fredning.
Indgreb må ikke foretages, hvorved der kan ske sænkning
af vandstanden i Hærup sø".
c) Med hensyn til offentlig adgang (frn.ets side 9-10, punkt
har Overfredningsnævnet

7»

besluttet følgende:

Parkering tillades på det på vedlagte kort angivne areal
af matr. nr. 3 b Hærup tilhørende lb. nr. 80. Ophold
med
........ ....;;.,;;;;:;...-...;;.

ret til badning tillades på det på kortet angivne areal
af matr. nr. 9 ~ Hærup tilhørende lb. nr. 73. Opholdsarealet tillades under fredningsnævnets
de omkringliggende

censur afgrænset fra

arealer ved sædvanligt trådhegn. Endvi-

dere gives adgang til gående fæ~sel

ad de på kortet an-

givne stier forløbende over matr. nr. 3 ~ Hærup (lb. nr. 76),
9 ~ Hærup (lb. nr. 73), 2 i 0rrits (lb. nr. 58) og 5 m 0rrits (lb. nr. 41) samt til de med prikket signatur angivne
udyrkede arealer i Skamrisdalen af matr. nr. 9 ~ Hærup
(lb. nr. 73), 9 i Hærup (ub.nr.75) og 5m 0rrits (lb.nr. 41).
B. Vedrøren~e de enkelte ejere.
a) Lb. nr. 32, 50, tandlæge Kirkegård. Det eksisterende granhegn på østsiden af vejen fjernes ved fredningsplanudvalgets foranstaltning og for dettes regning.
b) Lb. nr. 56, 75, Hans Chr. Haugård. Nødvendigt byggeri i forbindelse med et eventuelt dambrug er undergivet fredningsnævnets censur.
c) Lb. nr. 58, Henry Christensen. Hegning søværts stien tilla-

- 27 -

des med sædvanligt trådhegn.
d) Overfredningsnævnet har ikke kunnet imødekomme overlæge
K. A. Steffensens ønske om tilladelse til at opføre et sommerhus.
III Erstatningerne.
Som grundlag for erstatningsberegningen har Overfredningsnævnet
anset det for påkrævet, at der foretoges en nøjere beregning af
arealernes størrelse9

om hvilken der har hersket nogen uklarhed

som følge af tilvækst til arealer grænsende til Hærup sø med

.tt

ttr

heraf følgende forskydning af arealer9

der ligger henholdsvis

landværts og søværts de i naturfredningslovens

§

259 stk. 4,

omhandlede byggelinier.
Overfredningsnævnet har derfor foranlediget foretaget en fornyet beregning af arealstørrelserne, og har på det
herefter tilvejebragte af ejerne godkendte grundlag afgivet
erstatningstilbud, idet man har besluttet, at der bør betales
erstatning for arealer, der omfattes af naturfredningslovens
§ 2 (højfredningszonen) og § 25 (å- og søbyggelinier). Som
basis for erstatningsberegningen

er anvendt følgende gennem-

snitsnormer~
For tørre arealer omkring den nordlige 2/3: ca. 2.000 kr. pr.ha.
For tørre arealer omkring den sydlige del~ 1.500 kr. pr. ha.
Iøvrigt (engarealer og arealer omfattet af

§§

2 og 25) 300 kr.
pr.ha.

Hertil kommer erstatning for særlige forhold - specielt
offentlige adgang efter den skønnede gene herved.
Som følge af de nævnte særlige forhold har Overfredningsnævnet også fremsat erstatningstilbud til de ikke-ankende

- 28 ejere. Man har endvidere

særligt

optaget erstatningen

nr. 42, 64, Gdr. Gunnar Rasmussen?
fredningsnævnet

alene har kunnet

ning, da man ikke har fundet
for særligt påberåbte
ningsmyndighedens

handler

tilladelse

31 lodsejere,

til revision,

grundlag
bortset
forelå

for at yde erstatning
fra tilfælde?

(overlæge

tilbud med de i konklusionen

fastsat

Spørgsmålet

fastsat

forelagt

erstatningerne

acceptere

til

Overfred-

angivne beløb? mehar ønsket er-

fastsættelse

til de

Overfredningsnævnets

for den i naturfredningsloven
som ved kendelse

34

Niels Richard Andersen
0rrits pr. Hobro

39

Erling Kristensen,
0rrits pr. Hobro

40

Laust Fer Laustsen,
0rrits pr. Hobro
Gunnar Rasmussen?
0rrits pr. Hobro

til-

omhand-

af 12/8 1970 har

til disse ejere til følgende

Lb".nr Navn

42 og
64

accepteret

gdr. G. Rasmussen?

om erstatningens

lede taksationskommis8ion,
r'

Steffensen).

ved taksation.

ejere, som ikke har kunnet
bud? er blevet

hvor byg-

der har fået tilbudt erstatninger

dens lo ejere, hvoriblandt
statningerne

idet Over-

tj.lbyde 26.500 kr. i erstat-

et beløb af 371.387,24 kr., har herefter
ningsnævnets

til lb~

beløb:

Beløb

9.800 kr.
300 kr.
1.000 kr.

26.500 kr.

45

Mainer Christensen?
0rrits pr. Hobro

100 kr.

48

Jens Wisbech Christensen?
0rrits pr. Hobro

300 kr.

- 29 fortsat
Lb.nr. Navn

Beløb

51

N. Bruunsgaard?
0rrits pr. Hobro

58

Henry Christensen,
Hærup pr. Hobro

69 b

Chr. Mikkelsen Nørgaard?
Hærup pr. Hobro

80

Villy Nielsen~
Hærup pr. Hobro

300 kr.
6.000 kr.
700 kr.
1.000 kr.
2

+ 2 kr. pr. m for
parkeringsareal.

IV. Omkostning_~
a) un1er hensyn
Bønding,

til arten og omfanget

Viborg?

ydede sagkyndigo

de antal af ejerne, hvilken
knyttet

sig til problemer

lers størrolse,
tilkendes

"

af den af konsulent
bistand

bistand

har Overfredningsnævnet

teret af lrs. Niels
net ikke fundet,
til at tilkende

·1·

Olaf Kyed?

fundet,

area-

at der bør

Odense, har Overfredningsnæv-

det fredede

nærværende

kendelse.

T h

b e s t e

i

lo. juli 1968 afsagte
sø stadfæstes

der har været repræsen-

anledning

sagsomkostninger.

Den af fredningsnævnet

HærQP

med de fredede

at dor har været tilstrækkelig

Et kort? Vi 127, visende
er vedhæftet

grad har

ham et beløb på 4.000 ~r.

b) For så vidt angår læge Gorm Wagner,

.1

til det overvejen-

i overvejende

i forbindelse

L.

kendelse

ID

fredningskreds

om fredning

forårsagode

ca.300 ha,

m e s:

for Viborg

med foranstående

De ved fredningen

område, der udgør

af arealer

den
omkring

ændringer.
erstatninger

fordeler
sålodes:

sig

- 30 -

-'

.

J.Jb.nr.
Navn

32,50

tandlæge Frits Kirkegård,
0rrits, Kleitrup, 9500 Hobro

36.200 kr.

33

Jæge Gorm Wagner,
~edreborg Alle 7, 2820 Gentofte

13.700 kr.

34

hr. Niels Richard Andersen,
Ørrits 9500 Hobro

9.800 kr.

35

hr. J . Thorsager Andersen,
Ørrits 9500 Hobro

8.600 kr.

37

hr. Ove Folmer Koldby,
0rrits 9500 Hobro

38

hr. Jørgen Brøndum Jensen,
0rritsgård 9500 Hobro

39

hr. Erling Kristensen,
0rrits 9500 Hobro

40

hr. Laust Per Laustsen,
0rrits 9500 Hobro

41

hr. Henning Axelsen,
0rrits 9500 Hobro

,I,

e
,,,e
e,
"

e

~

:Beløb

12.400 kr.
1.000 kr.
300

kr.

1.000 kr.
68.500 kr.

42,64 hr. Gunnar Rasmussen,
0rrits 9500 Hobro

26.500 kr.

43

hr. Thøger Fjeldsted,
0rrits 9500 Hobro

100 kr.

44

hr. ~Tens F jeldsted,
0rrits 9500 Hobro

100 kr.

45

hr. Mainer Christensen,
Thisted 9500 Hobro

100 kr.

46

hr. Evald Jensen Gade,
HvoIris 9632 Møldrup

100 kr.

47

hr. Karlo Jensen,
Hersom 9500 Hobro

100 kr.

48

hr. Jens Wisbech Christensen,
0rrits 9500 Hobro

300 kr.

49,52 hr. Jacob Sørensen,
Vammen 8800 Viborg

300 kr.

51

300 kr.

hr. N. Bruunsgaard,
0rrits 9500 Hobro

- 31 55

hr. Ove N ørskov
Ålborgvej 43, 8800 Viborg

56,75

hr. Hans Chr. Haugaard,
Hærup 9500 Hobro

100 kr.
37.500 kr.

57,101 hr. Peder A. Jensen,
Troestrup'9500 Hobro

1.000 kr.

58

hr. Henry Christensen,
Hærup 9500 Hobro

6.000 kr.

59

hr. K. Skårup Søndergård
Troestrup 9500 Hobro

1.300 kr.

60

hr. Ejnar Bro Hornbæk,
Hersom 9500 Hobro

700 kr.

61

hr. Johan Myrthue,
Hersom 9500 Hobro

480 kr.

63

hr. Karl Norup,
Troestrup 9500 Hobro

360 kr.

65

hr. Niels Jensen,
Hærup 9500 Hobro

69 b

hr. Chr. Mikkelsen Nørgaard,
Hærup 9500 Hobro

70

hr. J. Bruun Kristensen,
Hærup 9500 Hobro

71

fru Nielsine Overvad Nielsen,
Kolbækvej 2, 9500 Hobro

72

hr. Poul J ensen~
Hærup 9500 Hobro

16.800 kr.

73

hr. H. Huugård Nielsen,
Hærup 9500 Hobro

42.400 kr.

74

hr. Herluf Andersen,
Hærup 9500 Hobro

76

hr. Kristen Bak,
Hærup 9500 Hobro

80

hr. Villy Nielsen,
Hærup 9500 Hobro

82

hr. Søren Thougaard,
Hærup 9500 Hobro

87

fru Hedvig Johanne Petersen,
Stenild 9500 Hobro

30.000 kr.
700 kr.
23.300 kr.
4.350 kr.

2.200 kr.
34.000 kr.
1.000 kr.
+ 2.500 kr.

4.800 kr.
11.700 kr.

- 32 88

12.600 kr.

hr. Kristian Bach,
Hærup 9500 Hobro

6.500 kr.

68,97 hr. N. Chr. Jørgensen,
Hærup 9500 Hobro

197,24 kr.

overlæge K. A. Steffensen,
9500 Hobro

4.000 kr.

konsulent L. Bønding,
Randersvej 40, 8800 Viborg

e

.-e

Udbetaling
sted og er blevet
og med 8

% p.a.

af de accepterede
forrentet

måde,

L. Bønding

har fundet

fra den lo. juli 1968

1969 til udbetalingens

fastsatt8

indtil betaling

Det konsulent

a

% p.a.

fra den l. oktober

De ved taksation
tilsvarende

med 6

erstatningsbeløb

erstatninger

dato.

forrentes

på

sker.

tillagte

omkostningsbeløb

for-

rentes ikke.
'N

Af erstatningerne
de accepterede
amtsfond

og udbetalte

erstatninger

og de i amtsrådskredsen

de endnu ikke udbetalte

3/4 af statskassen.

afholdes

er afholdt af Viborg

beliggende

erstatninger

bekræftes.
'-'

/--' (,t. ~
1 ......
_ ' .........
_
'\

J. Fisker

'd,

jf/hø

købstæder.

1/4 af

afholdes af amtsfonden.

Udskriftens

{~

1/4 af

rigtighed

FREDNINGSNÆVNET>

F R E D N I N G S N Æ V N E T
FOR VIBORG AMTSRADSKREDS

K E N D E L S E
afsagt den lo. juli 1968
i sagen ~m
fredning af visse arealer
omkring Hærup sø.

CITERET

FULDT UD I OFN K AF

13/11 1970

KORT>

04767.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04767.00
Dispensationer

i perioden:

12-10-1983 - 10-09-2004

NATURFRE
for Viborg

DN I N GSNÆVN
amts

sydlige

fredningskreds

ADR .• LANDBOGARDE.Nc,
FÆL LEDVEJ
TLF. (06) ·671778
Kontortid 9.17, lørdeo lukket

Fr3dningsnævnet

8800

1

1983

har

§ 42 til etablering

VIBORG,

underretning

~ivet

L17b1.00

12. o:-:tober1923

den

Fredn.J.nr.J

har modtaget

den ll.oktober

Hærup

REG.NR.

ET

- ~~/10S3

om, at Vibor!""amtsk01J:IIJUne

Dem tilladelse

af en transformerkiosk

efter

naturfr8dnin~slovens

på ejendommen

matr.nr.

by, !Q.ej~rup.

Ejendommen

el-forsynin~
Da kiosken

ItJ godkender

skal
placeres

nævnet

O~nærksomheden
er udnyttet

af bestemmelserne

vedrørende Hærup sø, hvorefter
.
.
------'
godkendes af fredningsnævnet.
i umiddelbar

tilslutning

på,

henledes

at tilladelsen

til eksisterende

til lokal

beby~~else,

bortfalder,

s&fremt

den ikke

5 år fra dato.

henleLes

endvidere

på, at fredninrrsnævnets
Amaliegade

Naturfrednin~sforening

4 uger fra den

master

kendel-

kiosken.

til overfrednin~snævnet,

af Danmarks

i overfredninlIsnævnets

1970

herved

inden

OpmærksomheGen
påklages

-'-

er omfattet

se af 13. november

l k

fug,

kan ikke udnyttes,

man har

7, 1256 København

og miljøministeren.

fået meddelelse

før klagefristen

af~ørelse

Kla~efristen

om af~ørelsen,

er udløbet,

K-,

kan
bl.a.

-

er

o~ ti118~pls~n

mefulindre den opretholdes

af klagemyndi~heden.

Kopi af denne skrivelse

er sendt

V. H.

Strandvej

Ingemann
Erik

Jensen,

Christiansen,

- ,e'Vibora amtskommunes
1I'Iølclrup
kommune
Danmarks

Håndværkervej

23, Lihme

pr. 7862 Brodal,

16, Ulbjerg,

fredningskontor

o f!, kommunens

o,c[

8832

Skals,

plankontor,

j.nr.8-70-17-775-1-83

vurde rin rrsråd, komrnunekon to r8t, 96j2

Naturfredningsforening,

Frednin~sstyrelsen,
_
_iS.""

til

Amaliegade
o.:.

oea

Frederiksberg

Runddel

12, ~.M1_..12560._ ..København
_" ~_~
_.
..

l, 2000 Kbhvn.F.,

K.

<->O __

,Modtaget

j

frednirrgs5tyrelsen

-'..............
Rørdarn

,.r l·a ri~':1983
\ ..\. ..
L

Midt jydsk Elforsyning,
Tiet~ensvej
8600

2-4, Postboks

I,~øldrup,

560,

Silkeborg

..

~

"

I

• I.~~

.
r J

••••

c .'

(.

'.

'

"- ,

'.

....-øvE RF R E D N IN G S NÆVN

ET

bj / i c

Amaliegade 7

REG. NR. y~~7

1256 København K
Telefon ••••

0'-133638
Dato: 7. marts 1985

Nielsine Overvad Nielsen
Hybenvej l

J. nr.:

1984/68-1/84

Hørby
9500 Hobro

Vedr. opførelse af redskabsrum

og carport på matr.nr. 5 t, Hærup By, Klejtrup.

Gennem Møldrup kommune har De ansøgt

fredningsnævnet

for Viborg amts sydlige

fredningskreds om tilladelse til at opføre et redskabsrum og en carport på ialt
28 m2 på ovennævnte ejendom.
Ejendommen, der er en skovejendom på 6 ha, er omfattet af overfredningsnævnets
se arealer omkring Hærup sø.

kendelse

Fredningsbestemmelserne

alerne skal bevares i deres nuværende
tilladt.

af 13. november 1970 om fredning af vis-

Dog kan bygningsarbejder,

tilstand.

går bl.a. ud på, at are-

Opførelse af bygninger

der er nødvendige

for bestående

er ikke

landbrug,

foretages uden tilladelse.
Da der ikke har været enighed i fredningsnævnet
sendt sagen til over fredningsnævnet
I forbindelse
ningsnævnets

med fredningssagen
nærmere godkendelse

stedet for et eksisterende,

om afgørelsen,

har nævnet ind-

til afgørelse.

blev der givet tilladelse

til - efter fred-

- at opføre et nyt sommerhus

der ikke måtte genopføres

på ejendommen

ved forfald.

i

I skrivelse

af l. april 1969 gav fredningsnævnet tilladelse til at opføre det nuværende sommerhus, som er på ca. 30 m2 på vilkår, at det hidtidige sommerhus samtidig skulle fjernes.

Dette er endnu ikke sket.

Fredningsnævnet

har derfor ved skrivelse

af 15. november 1984 påbudt Dem, at fjerne det gamle hus senest den l. maj
1985.
I ansøgningen

om tilladelse

knytning til det eksisterende
skal anvendes til opbevaring

Fu

'0-'

til at opføre en carport og et redskabsrum
godkendte

sommerhus er det oplyst,

i til-

at byg~ingen

af de for skovens drift nødvendige maskiner

og red-

2

skaber.

rredningsnævnet har derfor forelagt sagen for Viborg skovdistrikt for

så vidt angår forholdet til skovloven.
Viborg skovdistrikt har i skrivelse af 14. december 1984 oplyst, at ejendommen
udgør en del af fredskovsplantage 1230 A, "Hærup", og at det skovbevoksede areal
er på ca. 6 ha.

ror at opnå et rimeligt økonomisk resultat ved skovdriften ag-

ter De ifølge skovdistriktet selv at drive skoven.
Skovdistriktet anerkender såvel af driftsmæssige grunde som med begrundelse i,
at ejers bopæl er beliggende i forholdsvis lang afstand fra skoven, at der er et
vist behov for en driftsbygning i plantagen og har på denne baggrund ikke indvendinger mod placeringen af den ansøgte bygning, der indeholder 10 m2 redskabsrum og en åben carport på 18 m2•
Skovdistriktet har herefter meddelt tilladelse til det ansøgte i medfør af skovlovens § 7, stk. 2.
Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af l. februar 1985 efter indhentet udtalelse fra foreningens lokalkomite protesteret imod, at der etableres
yderligere byggeri inden for det fredede område
Over fredningsnævnet sKal udtale:
Det ansøgte redskabsrum og carport agtes opført i tilknytning til et eksisterende godkendt sommerhus og er tilladt i medfør af skovlovens § 7, stk. 2, som nødvendig for skovdriften.

Bebyggelsen er på grund af skoven ikke synlig fra de

omliggende åbne arealer
På denne baggrund finder man ikke anledning til at modsætte sig det ansøgte.
Der meddeles derfor dispensation fra fredningsbestemmelserne til opførelse af et
redskabsrum og en carport på ialt 28 m2. Tilladelsen må dog først udnyttes, når
det gamle sommerhus på ejendommen er fjernet, hvilket skal være sket senest den
l. maj 1985 som allerede påbudt Dem af fredningsnævnet.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år regnet fra datoen for denne skrivelse, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

I sagens behandling har 9 af overfredningsnævnets medlemmer deltaget.
sen er truffet enstemmigt.

viceformand

•

Afgørel-

NATURFREDNINGSNÆVNET

~~

/9.1,8r'

for Viborg amts sydlige fredningskreds
TLF. (06) "621228
Kontortid g.12, '.rd_!) lukket
ADR. GRAVENE 21

~#~

REG.NR.
•• 00

VIBORG,

den

Y?6?
18. marts 19 8 6

Fredn.J.nr. J - 12/1986
Til fredningsregisteret
W orientering ~ 0/8 - 8' fe,

U

Fredningsnævnet har modtaget underretning om, at Viborg amtskommune
den 20. februar 1986 har givet Dem tilladelse efter naturfredningslovens § 42 til etablering af en miljøvenlig transformerstation på
ejendommen matr.nr.2 a Ørris by, Hersom, beliggende 0rrisvej 7, Hersom.
Da byggeriet ønskes foretaget inden for Hærup Sø-fredningen (Overfredningsnævnets kendelse af 13. november 1970) kræves tillige fredningsnævnets tilladelse i medfør af naturrredningslovens § 34.
Under hensyn til byggeriets beskaffenhed og dets ~lacering i landskabet finder fredningsnævnet at kunne give den efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives efter
bestemmelserne i naturrredningsloveno
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, ~åfremt den
ikke er udnyttet inden 5 ~r fra dato.

e
e

Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse i
medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til overfredningsnævnet, Amaliegaue 7, 1256 København K. bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man
har fået meddelelse om afgørelsen, og tilladelsen k&n ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke
udnytte~, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden.
Kopi af denne skrivelse er sendt til
Bent Jensen, ~gevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Erik Christiansen, Håndværkervej 16, Ulbjerg, 8H32 Skals
Møldrup kommune og kom~unens vurderingsråd, Nørregade 15, 9632 Møldrup,
Viborg amtskownunes plankontor og fredningskontor, j.nr.8-70-50-1-775l - 85
Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.,
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg RunddeJ l, 2000 Kbhvn.F.
Lennart Ollars, Ørrisvej 7, Hersom, 9500 Hobro

_-,,_.o.IIIlol;~

•

ta Nidtjydsk

<
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-

•
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Modtaget I fredningsstyrelsen

Elforsyning,
Tietgensvej 2 - 4, Postboks 560,
B 600 Silkebo rg

1 9 HAR. 1986

N2~b~:!~~~;~I~.!;.;;;;d~T
'I.'I'K~:.~~r9~:
/7) ~"

TLF, (06) ·621228
Konlortid9.12,lørdaglukket

'1'fJ

7

8
~redn.J.nr. J - 1.3/19 6

ADR. GRAVENE 21

-, 'I $

d .

,II Ir~

-

nmgsreg}steret

t"Orlentering
1ft -tG Mf
l skrivelse af 25 •.februar 1986 har Mø16rup kommune forelagt fredningsnævnet lJeres ansøgning om tilla(,else til at indrette undervisnings- og
behandlingscenter for ca. 20 personer i en del af den eksisterenåc tidligere lade og kostald på Veres ejendom matr.nr. 2 ~ Ørris by, Hersom,
beliggende Ørrisvej 7, 9500 Hobro.
~'redningsnævnets tilladelse i henhold til natur:t'redningslovens § 34 er
nødvendig, fordi ombygningen i væsentlig grad vil ændre de omhandlede
bygningers karakter af udhuse, jfr. overfrGdningsnævnGts kendelse af
.----~
-_.-....-.--13. november 1970.

4t

-

"

-~.

"'+

Det bemærkes, at bygningerne er beliggende mindre end l~o meter fra Hærup
IIsø, men at ombygningen, der ifølge indhentet udtalelse fra Viborg amtskommunes fredningskontor skal foretages med størst mulige hensyn til
bygningernes nuværende udseende, kun vil medføre mindre justeringer med
hensyn til vinduernes placering, ændring af portåbning til vinduest'ag,
isoctning af tagvinduer o.lign. og således ikke n0dvendibgør nævnets tilladelse efter natur~rednin6s1ovens § 47 a.
Fredningsnævnet har modtaget underretning om, at Viboro amtskommune den
20. februar 1986 har givet Dem tilladelse ~ter loven om by- og landzoner
til ombygningen.
Va det ansøgte ikke kan antages at ville stride mod fredr-ingens formål,
_finder
fredningsnævnet at kunne give den efter natur.t·redningsloven nødvendige tillaeelse.
-ttver er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives efter
ttbestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne oe eventuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bo rt.t'alder,såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra datoo
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse i
medfør af naturf'redningslovens § 58 kan påklages til overt'redningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. bl.a. af kommunalbestyrelsen i
Møldrup kommune, Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen er uuløbet. ~r klage
,~nd6ivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
klagemyndigheden.
Kopi af denne skrivelse er sendt til
Bent Jensen, ~gevej 5, Lem pr. 7861 Balling,

Erik Christiansen, Håndværkervej 16, U1bjerg, 8e32 ~kals,
Møldrup kommune og kommunens vurderingsråd, j.nr.05 9685 007/85
Viborg amtsko~munes plankontor og fredningskontor,j.nr.8-70-l4-715-6-85
lt'redningsstyre1sen, Amaliegade 13, 1256 København K. ,
lJanmarks Naturfredningsforening,
14'rederiksberg Runddel l, 2000 Kbhvn.,1I'.
Sjoerd Westerhof, Ådalsvej 7, 8832 Skals.
Naturfredningsrådet, Amaliegaue 13, 1256 København K
____

Ir. __
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...__
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Modtaget I fredningsstyrelsen
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Poul ~ørensen.

I

e

•e

Ellen og Lennart Ollars,
Søgården, Ørrisvej 7,
9500 Hobro

NATURFRE

DN IN GSNÆVN

..

for Viborg amts sydlige
fredningskreds
,
TLF. (06) '621228
Kontortid 9·12. lardeg lukket
ADR. GRAVENE 2·

f-U5CfJ7~

ET

1'7'7

~

VI&tiR.28.
november 1986
Fredn.J.nr. J - 55/1986

8800

TH fredningsregisteret

orientering
~ ~~~ ->t?';(
Ved skrivelse af 24. september 1986 har Møldrup kommune for fredningsnævnet indbragt spørgsmålet om lovligheden af en allerede foretaget
overskridelse af en af overfredningsnævnet meddelt dispensation fra
naturfredningslovens § 34. Sagen vedrørte tilladelse til opførelse
på Deres ejendom - matr.nr. 5 1 Hærup by, Klejtrup, beliggende Hærupvej 13, Hærup - af et redskabsrum og en carport på et areal omfattet
af overfredningsnævnets kendelse af 13. november 1970. Af overfredningsnævnets dispensation af 7. marts 1985 fremgår bl.a.
" Skovdistriktet anerkender såvel af driftsmæssige grunde som med begrundelse i, at ejers bopæl e~ beliggende i forholdsvis lang afstand
fra skoven, at der er et vist behov for en driftsbygning i plantagen og
har på denne baggrund ikke indvend~nger mod placeringen af den ansøgte bygning, der indeholder lo m redskabsrum og en åben carport
på 18 m2•
Skovdistriktet har herefter meddelt tilladelse til det ansøgte i medfør af skovlovens § 7, stk. 2.
til

•
I

.....

Det ansøgte redskabsrum og carport agtes opført i tilknytnin~ til et
eksisterende sommerhus og er tilladt i medfør af skovlovens § 7, stk.
2, som nødvendig for skovdriften. Bebyggelsen er på grund af skoven
ikke synlig fra de omliggende åbne arealer.
På denne baggrund finder man ikke anledning til at modsætte sig det
ansøgte. Der meddeles derfor dispensation fra fredningsbestemmelserne
til opførelse af et redskabsrum og en carport på ialt 28 m2• "

tt

Møldrup kommune har i forbindelse med 18.alm. vurdering konstateret, at
bygningen ikke er opført efter de tegninger, der dannede grundlag for
den meddelte byggetilladelse, idet bygningens areal andrager 32.78 m2•

Under nævnets besigtigelse er det konstateret, at byggeriet i det hele
~~emstår
og anvendes som en driftsbygning, og at den består af et red_ eiabsrum incl. carport •
.,,3

. ~borg skovdistrikt har endvidere oplyst, at man ikke har indvendinger
~ nffd den skete overskridelse.
~CIJ

~

:::!.

~~t
er under sagen bl.a. oplyst, at de godkendte tegninger viste et si~ deudhæng på 50 cm, mens der alene er bygget med et sideudhæng på 35 cm.
\

~. Frednin~snævnet har efter Deres anmodning behandlet forholdet som en
~nsøgning om yderligere dispensation. Under hensyn til overskridel.sens
~inge størrelse samt bygningens karakter og beskaffenhed~ har der i
frednin6snævnet været enighed om efterfølgende at give den efter naturfredningslovens § 34 nødvendige tilladelse til driftsbygningen.
ttDer er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives efter
bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må tillige indhentes
tilladelse fra skovdistriktet i medfør af skovlovens § 7 og eventuelt

fra andre myndigheder.

"
,.Opmærksomheden
henledes på, at fredningsnævnets afgørelse i medfør'af
naturfredningslovens § 58 kan på~ages
tiloverfredningsnævnet,
Amattliegade 7, 1256 København K.~bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening
og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået
meddelelse om afgørelsen.
"

Kopi af denne skrivelse er sendt til
Bent Jensen,Egevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Erik Christiansen, Håndværkervej 16, Ulbjerg, 8832 Skals
Møldrup kommune og kommunens vurderingsråd, j.nr.06 2745 013/84
Viborg amtskommunes plankontor og fredningskontor, j.nr.8-70-l2-7752-84,
Fredningsstyrelsen4 Amaliegade 13, 1256 København K.t
Danmarks Naturfredningsforening,
Frederiksberg Runddel 1,2000 Kbhvn.F.,
's lokalkomite v/Sjoerd Westerhof, 8832
•
Skals,
Viborg skov.distrikt , Stendalvej lo, 8620 Kjellerup,j.nr.1230
A Hærup.

e

Modtaget I fredningsstyrelsen

1 - DEC. 1986

///;.

'«--2
:Poul/s~en

e

•
Nielsine Overvad Nielsen,
Hybenvej l, Hørby,
9500 Hobro

OVERFR EDN I NGSNÆVN ET

Slotsmarken

15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 BJ /1h

15. oktober 1991
Poul Jensen
Hærupvej 11, Hærup
9500 K1ej trup
J.nr. 1984/68-1/91

e
4It

Vedr.

tilplantning på matr. nr. 5 ~ Hærup by, Klejtrup i Møldrup Kommune,
Viborg Amt.

Gennem Møldrup kommune har De ansøgt om tilladelse til at foretage beplantning af to mindre arealer på ovennævnte ejendom.
Overfredningsnævnets

Ejendommen er omfattet af

kendelse af 13. november 1970 om fredning af visse a-

realer omkring Hærup Sø.

Kommunen har derfor forelagt Deres ansøgning for

fredningsnævnet.

Fredningsnævnet

for Viborg Amts Sydlige Fredningskreds har besigtiget area-

lerne, men har ikke kunnet opnå enighed blandt nævnets medlemmer om en af-

•

gørelse, hvilket kræves, for at nævnet kan dispensere fra fredningen .
Fredningsnævnet

har derfor forelagt sagen for Overfredningsnævnet

til afgø-

relse.

Fred~ingen har bl. a. til formål at bevare områdets landskabelige værdier
og naturhistoriske

interesser, især i geologisk henseende.

Af fredningsbe-

stemmelserne fremgår bl.a., at træplantning - uden for de nuværende haveanlæg - ikke må foretages undtagen til bevarelse, og forøgelse af eksisterende
bevoksning.

Deres ønske om beplantning er begrundet i vanskeligheder med kørsel med maskiner på grund af stejle skråninger.

e9.J..

Mfffømlnlsterfet,3. nr. ~N

~ tinv. 1991
~at'l1'.
Fu1().1

2

Viborg Amt, Naturforvaltningskontoret,

har udtalt, at selvom en tilplant-

ning ikke vil kunne ses fra søen, vil den i nogen grad ændre den landskabelige oplevelse af området, som de besøgende får, når de nordfra kører ind
i det fredede område.

Hvis der meddeles dispensation til tilplantning, bør

det ske med løvtræ fremfor nål.

Danmarks Naturfredningsforening

har meddelt, at man ikke vil modsætte sig

det ansøgte.

Overfredningsnævnet

e
e

har den 24. september 1991 besigtiget arealerne, der

ønskes tilplantet.
Overfredningsnævnet

skal udtale:

De to mindre arealer, der ønskes tilplantet, udgør en del af et nordvendt
bakkehæld beliggende umiddelbart øst for Hærup Sø.

Arealet sydvest herfor

er tilplantet med nåleskov, ligesom der findes løvtræshegn i skel mellem
matr.nr. 5 ~ og matr.nr. 9 !nordvest herfor.

En tilplantning vil derfor

ikke mindske udsynet til søen og vil ikke kunne ses fra søen.

Det vil der-

for ikke stride mod de hensyn, som fredningen skal varetage, at der sker en
tilplantning af de ansøgte to mindre arealer.

Overfredningsnævnet

meddeler herefter i medfør af naturfredningslovens

§

34

.dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 13. november 1970 om

4Ia

fredning af visse arealer omkring Hærup Sø til tilplantning af de arealer,
som er vist på vedhæftede kort.

Dispensationen

gives på vilkår, at til-

plantningen sker med overvejende løvtræer efter nærmere anvisning fra Viborg Amt, Naturforvaltningskontoret.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets
Afgørelsen er enstemmig.
med venlig hilsen

Bent Jacobsen
viceformand

11 medlemmer.
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MOCJfaget,
Skov- og Naturstyrelsen

20KL

1996

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

REG. NR.
Den 27. september

~lb l.

OO

1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom ..

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det komrnunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.

Der foretoges:

e Sag nr. VaF

37/96

Oplysning fra Viborg amt, Naturforvaltningkontoret,
om udgravet sø og beplantning ved
samme på matr. nr. 9 b, Hærup by, Klejtrup, omfattet af O.F.N.K. af 13. november 1970 om
fredning af arealer ved Hærup sø.
Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 29. juli 1996 fra Viborg amt, Naturforvaltningskontoret,

med bilag.

2. Kopi af skrivelse af 19. september 1996 fra Danmarks Naturfredningsforening til Viborg amt.
Lodsejeren, Hærup Vildtopdræt ApS ved direktøren
og skytte Ove Damsgaard.

e

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret,

Gert Nielsen, var mødt sammen med bestyrer

mødte Michael Dickenson.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkorniteen, mødte Sjoerd Vesterhof
Der foretoges besigtigelse.
Gert Nielsen oplyste, at stedet blev købt i begyndelsen af 1970-erne. En sø i den nordlige ende af 5Q
er anlagt for ca. 20 år siden. Denne sø er uden for fredningen.
I 1974 anlagde han en sø i den sydlige ende af 5Q. Den har membran i bunden og forsynes med vand
fra vandværk. Der udsættes ænder, der fodres. Omkring søen er der hjortehegn og ved foden af
hegnet et elektrisk hegn for rævens skyld.
I den sydlige ende af 9 Q anlagde han for 4 år siden en lille sø i et lavt fugtigt område~ idet jorden i .
området blev skubbet ud som et dige omkring søen. Der er plantet pil omkring søen, hvori der også
.iø- og Enprgiministeriet
~ov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN1,996\1\\ j\~Akt.

nr.

\ ''J..,

0(10\

B~

indimellem er udsat ænder. Der er opsat et trådhegn omkring søen for at holde ræve væk. Søen er nu
groet helt til.
En del af vildtvoliererne på Hærupvej 27 er placeret uden for fredningen. I fremtiden vil nye volierer
blive lagt uden for fredningen, men dog i tilknytning til beboelsen. Om vinteren går der ca. 1200
fasanhøner i voliererne. De
kyllinger, der bliver solgt eller sat ud, når de er store nok.

rar

Vest for søen med membran er der et skydetårn. Gert Nielsen erklærede sig indforstået med, at
tårnet lægges ned, bortset fra dage, hvor det er i brug til jagt. Dettte tager fredningsnævnet til
efterretning.
Gert Nielsen oplyste, at der i den sydlige ende af søen er to skydeplatforme. De er flydende, er 1,5m
x 2 m og er gemt i sivene. Det er meningen, at de skal ind om vinteren.

•

Michael Dickenson oplyste, at anlæg af søer kræver tilladelse efter planloven. Der gives sædvanligvis
ikke tilladelse til anlæg af søer med membran. En tilladelse meddeles som regel med en række vilkår,
herunder at der ikke må udsættes ænder, fodres og hegnes bortset fra sædvanligt landbrugshegn.
Fredningsnævnet skal udtale:
Ad søen anlagt i den sydlige ende afmatr. nr. 9 b.
Der meddeles efterfølgende tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens
bibeholdelse af søen på vilkår, at hegnet omkring søen fjernes.

§ 50, stk. 1, til

Ad søen med membran i den sydlige ende af 5 o.
Indledningsvis bemærkes, at såfremt der var søgt om tilladelse til anlæg af søen, var den ikke blevet
godkendt.
Under hensyn til, at søen er etableret for 22 år siden og ikke er påklaget i den mellemliggende
periode vil nævnet ikke nu kræve den fjernet.
Der meddeles derfor efterfølgende dispensation fra fredningen til søen på vilkår,
at søen fjernes og området retableres inden l år, såfremt membranen bliver utæt og søen ikke kan
fastholdes uden udskiftning af membranen.
Ad vildtvolierer
Fredningsnævnet finder ikke at kunne afvise, at de indtil nu etablerede volierer er landbrugsmæssigt
nødvendige. Nævnets tilladelse til opsætningen er derfor ufornøden.
Ad flydeplatforme
Fredningsnævnet finder ikke, at de ses at være i strid med fredningen.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

af blandt

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagemsten.
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sageasluttet.

•

f11a
formæaL

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, d~'1
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Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
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'-til

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 10. februar
Miljø.

1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på Viborg amt, Teknik og

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 37/96

Oplysning fra Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, om udgravet sø og beplantning ved
samme på matr. nr. 9 b, Hærup by, K1ejtrup, omfattet af O.F.N.K. af 13. november 1970 om
fredning af arealer ved Hærup sø. (Genoptagelse for så vidt angår sø anlagt i den sydlige ende
af matr. nr. 5 o ).
Der fremlagdes:
4. Skrivelse af 2. oktober 1996 fra Gert Nielsen.
5. Skrivelse af 21. november 1996 fra Viborg amt, N aturforvaltningskontoret,

med bilag.

6. Skrivelse af 2. december 1996 fra nævnet til Gert Nielsen.
7 Skrivelse af 12. december 1996 fra Gert Nielsen.
8. Skrivelse af6. januar 1997 fra Viborg amt, Naturforvaltningskontoret,

•

med bilag.

Mødt var:
Lodsejeren, Hærup Vildtopdræt ApS, ved direktøren Gert Nielsen, sammen med sønnen Jasper
Nielsen.
Ernst Nielsen, Hærupvej 29 (nabo tillodsejeren).
Viborg amt, Naturforvaitningskontoret,
Danmarks Natumedningsforening,

ved Michael Dickenson.

lokalkomiteen, ved Orla Thorsager Andersen.

Luftfotografier af området fra den 26. april 1975, 27. april 1982 og 25 april 1987 blev nøjere
studeret.

_iliØ-

og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1996 - \

Akt.

nr. ,

/

l \ \/13 -0022 art.

•

Nævnet bemærkede, at luftfotografiet fra 1975 ikke sandsynliggør, at der var etableret en sø. Af
luftfotografiet fra 1982 kan det ses, at der da var foretaget visse opgravninger på stedet. På
luftfotografiet fra 1987 ses søen tydeligt.
Gert Nielsen oplyste, at en lidt mindre sø end den nuværende blev anlagt i 1974. Søen blev lavet
med en front skovl og var ikke ret dyb. I bunden af søen blev der lagt sort plastik. At søen ikke kan
ses på luftfotografiet fra 26. april 1975 kan skyldes, at nedbørsmængden i månederne før var meget
lille. Han fremlagde:
9. Kopi af fax af 6. februar 1997 fra Danmarks Meteorologiske Institut til Gert Nielsen, med bilag.

•

Gert Nielsen oplyste endvidere, at søen havde svært ved at holde vand. I eftersommeren 1975 blev
der foretaget en vandboring, og der kom en vandslange til søen. Søen fungerede, men der var i
perioder mere eller mindre vand i den. Den sorte plastik blev fjernet i 1982 og søen blev uddybet.
Arbejdet begyndte i midten at juli. I september 1982 blev der ilagt en specialfremstillet membran i
søen.
Ernst Nielsen udtalte, at han i 1982 var med til at fjerne den sorte plastik fra søen.
Orla Thorsager Andersen oplyste, at søen ikke er med på et kort fra Geodætisk Institut fra 1983.
På et kort fra 1991 er søen angivet. Af en bog fra 1990, der bygger på amtets egne undersøgelser i
området, er den omhandlede sø angivet som "nyetableret".
Efter det fremkomne lægger Fredningsnævnet til grund, at søen er etableret senest i 1982. Under
hensyn til, at der ikke har været indsigelser imod søens placering før, og at søen ligger lige op til
fredningsgrænsen finder nævnet fortsat ikke grundlag for at kræve den fjernet.
Der meddeles derfor efterfølgende dispensation fra fredningen til søen på vilkår,
at søen fjernes og området retableres inden l år, såfremt membranen bliver utæt og søen ikke kan
fastholdes uden udskiftning af membranen.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnet s afgørelse, og forskellige myndigheder .
.Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.
1<.Iageftistener 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tiItadelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udttyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.
Sagen sluttet.
rød~?fvet.
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F rederiksborggade

NATURKLAGENÆVNET

15, 1360 København K

17j: 33955700

Fax: 3395 5769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@llkn.dk

2. september 1997
J.nr.: 97-132/760-0001
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Afgørelse
i sagen om lovliggørelse

•

i Møldrup

Viborg amt meddelte
telseslovens

§

af to kunstige

kommune,

den 11. oktober

16 og tilladelse

Viborg amt.

1996 dispensation

efter planlovens

af en sø på matr. nr. 9 b Hærup By, Klejtrup.
forenings

lokalkomite

for Møldrup

søer i Hærup

§

fra naturbeskyt-

35 til bibeholdelse

Danmarks Naturfrednings-

kommune har påklaget

afgørelsen

til

Naturklagenævnet.

Med hjemmel

i naturbeskyttelseslovens

§

50 meddelte Fredningsnævnet

Viborg amt den 10. februar 1997 dispensation

•

arealer omkring
vember

fra fredningen

Hærup Sø, jf.Overfredningsnævnets

1970 til bibeholdelse

relse er påklaget

kendelse

for

af visse
af 13. no-

af en sø på matr. nr. 5 o smst. Denne afgø-

til Naturklagenævnet

af Danmarks Naturfredningsfor-

enings hovedkontor.

Viborg amt orienterede

den 29. juli 1996 Fredningsnævnet

for Viborg amt

om, at der efter den 12. april 1993 på matr. nr. 9b var gravet en sø (sø
nr. 1) og foretaget

beplantning

råde samt opsat volierer

•

rundt om søen inden for det fredede om-

delvis inden for fredningsområdet.

Ifølge fredningsbestemmelserne

skal arealerne

råde bevares

tilstand,

terrænformerne

i deres nuværende
er ikke tilladt.

Mlljø- og EnergllT)lnlsterlet
J.nr SN 1996 - / ZII!I3-0c';[,'J:..

- 3 st:~. 1997
Akt. nr.

inden for det fredede om-

og ændringer

i terrænet

eller

2

..

Danmarks

Naturfredningsforening

til Viborg

fremsendte

amt om, at søen på matr. nr. 9b blev benyttet

af store mængder

ænder, og gjorde

matr. nr. 50 var gravet en sø
af ænder

ulovlighederne

numre var endvidere anbragt skydeplat-

Naturfredningsforeningen

Hærup vildtopdræt

Fredningsnævnet

meddelte

til amtet, at

50 dispensation

Aps.

fra fredningen

til bibeholdelse

af sø nr. 1 på

ikke krævede tilladelse,

at de var landbrugsmæssigt

flydeplatforme

1996 efter naturbeskyttelses-

søen blev fjernet. Nævnet tilkendegav

at opsatte vildtvolierer

kunne afvises,

matr. nr. laf og 50 samt lk og

den 27. september

vilkår, at et trådhegn omkring

sterende

henstillede

blev bragt til ophør.

9b, tilhørende

samtidig,

til udsætning

amtet opmærksom på, at der også på

De 2 søer ligger på landbrugsejendommene,

§

1996

(sø nr. 2), der blev anvendt til udsætning

og fisk. på begge matr.

forme til fasanjagt.

lovens

brev af 19. september

til jagtformål

nødvendige,

da det ikke

samt at de eksi-

(i Hærup Sø) ikke fandtes at være

i strid med fredningen.

Fre~~ingsnævnet

meddelte

nr. 2 på vilkår,
såfremt membranen

endvidere

dispensation

at søen blev fjernet og området retableret

have givet tilladelse,

vilkår,

ved afgørelsen,

§

den ll. oktober

16 og tilladelse

søen, at der ikke måtte fodres
der ikke måtte hegnes omkring

1996 dispensation

efter planlovens

fra naturbeskyt-

35 til sø nr. 1 på

§

krebs, fisk eller andefugle

i

inden for en afstand af 10 m fra søen, at
søen med undtagelse

~brugshegn, og at der skulle etableres
søen og det omgivende

af sædvanligt

land-

en mindst 2 m bred dyrkningsfri

landbrugsareal.

tet ejeren at fjerne et opsat kyllingetrådhegn
december

i den

ikke nu kræve den fjernet .

at der ikke aktivt måtte udsættes

bræmme mellem

at man ikke ville

for 22 år siden og ikke påklaget

periode, ville nævnet

viborg amt meddelte
telseslovens

inden 1 år,

hvis der var ansøgt om anlæg af søen, men under

hensyn til, at søen var etableret

•

~f sø

blev utæt, og søen ikke kunne fastholdes uden udskift-

ning af membranen ..Nævnet bemærkede

mellemliggende

til bibeholdelse

Samtidig pålagde

am-

omkring søen inden den 1.

1996.

Amtet begrundede
fugtig lavning

afgørelsen

med, at den udgravede

sø var etableret

i en

i et hidtil dyrket areal, der synsmæssigt og landskabe-

3

ti

ligt var adskilt

fra Hærup Sø af et levende hegn. Amtet

vægt på, at etablering
ville være
udsætning

Viborg

af den kunstige

til gavn for naturen

lagde endvidere

sø på grund af de stillede vilkår

og forhindre,

at søen blev benyttet

til

af ænder.

amt tilkendegav

efter planlovens

§

endvidere,

at sø nr. 2 ikke krævede

35, da den ifølge ejerens oplysninger

tilladelse

var anlagt i

1974.

Oplysningerne
tilbagevist

om søens anlægstidspunkt

blev imidlertid

af Danmarks Naturfredningsforening

ning tilluftfotos

og Viborg

ligere meddelte
havde været

amt med henvis-

fra 1982, og på dette grundlag genoptog

net den 10. februar 1997 sagen. Nævnet besluttede
..

efterfølgende

dispensation

indsigelser

op til fredningsgrænsen.
at søen var etableret

Det er i klagerne

fredningsnæv-

at fastholde

den tid-

(på vilkår) under hensyn til, at der ikke

imod søens placering
Fredningsnævnet

før, og at søen ligger lige

lagde til grund for afgørelsen,

senest i 1982.

gjort gældende,

at uanset hvornår et indgreb er fore-

taget i en fredning, bør indgrebet

påtales

og naturværdierne

søges gen-

oprettet.

I sagens behandling
(Lars Busck,

har deltaget

9 af Naturklagenævnets

J.J. Bolvig, Aage Brusgaard,

sen, Hans Kardel, Niels J. Langkilde,

Leif Hermann,

10 medlemmer
Svend Aage Jen-

Hans Chr. Schmidt og Svend Taan-

quist) .

Naturklagenævnet

skal enstemmigt

udtale:

Om sø nr. l - hvor kun landzonetilladelsen
fredningsnævnet
,ministrationen
den normale

af tilladelser

praksis

sen knyttede

dispensation

efter planlovens

for fredningsdispensationer,

Naturklagenævnet

- bemærkes,

fra fredningen.

at anlægget

end

og da de til tilladel-

Viborg amts tilladelse

udnyttelse

af sø-

til denne sø.

sø nr. 2 - hvor det er fredningsdispensationen,

get - bemærkes,

at
Da ad-

§ 35 er lempeligere

vilkår i øvrigt sikrer en hensigtsmæssig

en, stadfæster

Vedrørende

samtidig har meddelt

er påklaget

af søen ikke findes afgørende

som er påklaat stride mod

4

fredningens
i forhold

formål, da søen har en begrænset

til offentlig

størrelse

og ligger skjult

vej. Hertil kommer, at dens tilstedeværelse

har været påtalt

i 10-15 år.

Naturklagenævnet

stadfæste r på den baggrund

til bibeholdelse

af

ikke

fredningsnævnet s tilladelse

sø nr. 2.

p~ Naturklagenævnets

vegne

Jens F. Buch-Larsen
Landinspektør

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.

§ 82. Eventuel retssag til po-
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. november 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 38/98

Ansøgning om tilladelse til etablering af nye læhegn på kanten af og indenfor Hærup Sø
fredningen.
Der fremlagdes:
l. Skrivelse af2S. august 1998 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Skrivelse af 18. september 1998 fra Danmarks Naturfredningsforening.
Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af
læhegn som ansøgt.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.
Klagemsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagemsten.
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Udskriftens rigtig ed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt,
2 3 NOV. 199B

0?~
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Er klage iværksat, må tilladelsen ikke

REG.NR. 47-0 +.00
Udskrift
af
forhandlingsprotokollen tor fredningsnævnet
tor Viborg amt

Den 21. februar 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret.
Mødt var tormanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 6/2001

Aosøgoio~ om tilladelse til oprensnio2 af vandhul beliggende på matr. nr. 9 a Hærup by,
Klejtrup, omfattet af Hærnp Sø fredningen.
Der fremlagdes:
1. Skrivelse af29. 01.2001 fra Viborg Amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Sagen er drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte
medlem Erik Christiansen., Skals.
Fredningsnævnet kan tor sit vedkommende godkende oprensningen på betingelse af, at oprensningen sker efter nærmere godkendelse af oprensningens udformning fra Viborg Amt, Miljø og
Teknik.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for N aturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt,
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Skovgade 30, 7700 Thisted, der

er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Klagetnsten

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Er klage iværksat, må tilladelsen ikke

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund,
fmd.

Udskrtftens rigtighed bekraaftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Udskrtftens rigtighed bekrætles.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Den 26. maj 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var fonnanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 15/2003
Ansøgning om tilladelse til opstilling af mindesten for lokal modstandsgrnppe,
pen, på areal ved Hærup sø omfattet afHærup sø-fredningen.

Sandbækgrup-

Der fremlagdes:
1. Brev af 11.4.2003 fra Gunnar Korsbæk, Bjerregrav, med bilag.
2. Brev af23.5.2003 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Møldrup.
Efter en telefonisk drøftelse med det arntsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg, gav fredningsnævnet tilladelse til opstilling af
mindestenen som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

e

af blandt

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat. må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
1
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Den 15. august 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.
Der foretoges:

•

Sag nr. VaF 24/2003
Ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus
af Hærup sø-fredningen.

på matr. nr. 1Ørris by, Hersom, omfattet

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 19. juni 2003 fra Møldrup kommune, med bilag.
2. Skrivelse af 18. juli 2003 fra Danmarks Naturfredningsforening,
med bilag.

lokalkomiteen for Møldrup,

Ejeren Hans Jørgen Rasmussen var til stede.
For Viborg amt, Miljø og Teknik, mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Møldrup, mødte Ole Vistrup og Søren
Eisenhardt.

•

Hans Jørgen Rasmussen redegjorde for ansøgningen. Han oplyste blandt andet, at maskinhuset
skal have et mål på 6 x 12 meter. Han påtænker at anvende grønne stålplader til sider og tag .
' Maskinhuset skal delvis graves ind i terrænet på det ansøgte sted.
Ole Vistrup og Søren Eisenhardt, lokalkomiteen, bemærkede, at maskinhuset på den ansøgte placering ville blive meget synlig fra søen og den anden side af søen. Lokalkomiteen havde foreslået 2
alternative placeringer.
Ebbe Vang-Pedersen,
Viborg amt, bemærkede, at umiddelbart synes de 2 alternative placeringer
bedre, idet maskinhuset derved ikke blev så synlig fra søen.
Hans Jørgen Rasmussen bemærkede vedrørende det første forslag, at han ikke ville kunne komme
til maskinhuset på den foreslåede placering. Vedrørende det andet forslag bemærkede han, at
maskinhuset ville blive mere synlig på denne placering, især for trafikken på den bagvedliggende
vej.

."

Fredningsnævnet meddelte, at der ikke kunne gives tilladelse til opførelse af et maskinhus på den
ansøgte placering. Fredningsnævnet tilkendegav, at en ansøgning om opførelse af et maskinhus
placeret svarende til forslag 2 fra lokalkomiteen kan forventes imødekommet. Fredningsnævnet
Skov- og NatuI'styrelsen
J.nr. SN 2001 -

Akt. nr.

'f.

l~t t / l ~ - ObO)

0 ---...

opfordrede til at der blev udarbejdet et rids over maskinhuset s placering, før der tages endelig stilling til en dispensation.

Sagen udsat.

(11,
find.

I

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

CC1~~~
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Den 3. november 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, donuner Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 2412003 -fortsat
Ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus på matr. nr. 1 ørris by, Hersom, omfattet
af Hærup sø-fredningen.
Der fremlagdes:
1. Brev fra Hans Jørgen Rasmussen vedlagt en skitse med placeringsforslag.
2. Brev af29.9.2003 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Møldrop.
Efter en telefonisk drøftelse mcd det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalbcstyrelsesvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
at opføre et maskinhus på ca. 6,3 x 12 metcr beklædt med grønne stålplader syd/sydvest fur
ejendommen som angivet på den netop fremlagte skitse med placeringsforslag.
Der skal plantes slørende beplantning omkring maskinhusets sider og endegavl.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturkIagenævnet.
Sagen sluttet.

~,
~&kriftens nglighea bekræftes.
Fredningsnævnetfor Viborg amt, den

- 3 NOV. 2003
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Afgørelse
i sagen om opførelse

af et maskinhus
Møldrup

Fredningsnævnet

Kommune.

for Viborg Amt har den 3. november

skyttelseslovens

§

50, stk. 1, meddelt
2

maskinhus på ca. 75 m

på matr.nr.

klaget til Naturklagenævnet

Ejendommen

inden for Hærup sø-fredningen,

er omfattet

Der blev oprindeligt

dispensation

af Danmarks

arealer

ningsnævnet

placeringer

ansøgt om opførelse

for Møldrup.

syd for ejendommen.

hus på den ansøgte placering
kendegav samtidig,

eksisterende
ejendommen

Lokalkomiteen

lokalkomite

kunne forventes

nyt forslag til placering
en .

•

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001-

Akt. nr. I'-
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Fred-

Naturfredningsforto alternative

meddelte

til opførelse

nord for ejendommen.

svarende til forslag

bygninger.

foreslog

om opførelse

(landbrugsbyg-

den 15. august 2003

Efter besigtigelsen

at en ansøgning

af 13. november

af et maskinhus

nævnet, at der ikke kunne gives tilladelse

placering

kendelse

af ejeren, Viborg Amt og Danmarks

enings lokalkomite

er på-

omkring Hærup sø.

for Viborg Amt besigtigede

med deltagelse

af et

Naturfredningsforening.

geri) ca. 18 meter nord for ejendommens

rtt

til opførelse

1 0rris by, Hersom. Afgørelsen

af Overfredningsnævnets

1970 om fredning af visse

2003 efter naturbe-

frednings-

af et maskin-

Fredningsnævnet

af et maskinhus

tilmed en

2 fra Danmarks Naturfredningsforenings

imødekommet.

Ansøger

fremsendte

længere mod syd end foreslået

herefter

et

af lokalkomite-

,

•
2

Fredningsnævnet

har meddelt

dispensation

ca. 6,3 x 12 meter beklædt med grønne
dommen som foreslået

tog initiativ

til i slutningen

bebygget og foreningen

•

som Danmarks

for eJen-

af 1960'erne.

ikke spredes

Området

er meget

sparsomt

supplerende

i det smukke område. Det af fredningsnæv-

indebærer

Danmarks

er

Naturfredningsforening

lægger stor vægt på, at eventuel

net tilladte maskinhus
ningsspredning.

syd/sydvest

har anført, at Hærup sø-fredningen

landskabsfredning,

landbrugsbyggeri

stålplader

på

af ansøger.

Danmarks Naturfredningsforening
en meget markant

til at opføre et maskinhus

netop en landskabeligt

Naturfredningsforening

sen ændret således,

at det ansøgte maskinhus

sterende bygninger,

eventuelt

uheldig

ønsker derfor

placeres

ved et af foreningens

byg-

afgørel-

tæt ved de eksi-

to placeringsfor-

slag .

Viborg Amt har oplyst,

at den placering,

ligger uden for søbeskyttelseslinjen.
nord for de eksisterende

bygninger

der er givet tilladelse

Den oprindeligt

ansøgte

til,

placering

ligger inden for søbeskyttelseslin-

jen.

Afgørelse.

I sagens behandling
Lars Busck

har deltaget

9 af Naturklagenævnets

(formand), Ole Pilgaard

Peter Christensen,

Leif Hermann,

Andersen,

10 medlemmer:

Marie-Louise

Mogens Mikkelsen,

Anders

Andreasen,
Stenild,

Poul

Søgaard og Jens Vibjerg.

•

Nævnet skal enstemmigt

udtale:

Ifølge naturbeskyttelseslovens

50, stk.

§

tion fra en fastsat fredningsbestemmelse,
stride mod fredningens

af bygninger

når det ansøgte

dispensa-

ikke vil

for bestående

delse. Bygninger

til nyoprettede

tilladelse,

at:

er ikke tilladt. Dog kan bygningsarbejder,

der er nødvendige

ningsnævnets

kan der meddeles

formål.

Det fremgår af fredningskendelsen,

"3) Opførelse

1,

landbrug,

landbrug må ikke opføres uden fred-

der kan nægtes,

rimelige landbrugsøkonomiske

foretages uden særlig tilla-

hensyn.

såfremt byggeriet
"

ikke tjener

3

Frednlngskendelsen

indeholder

digt for bestående

landbrug,

ikke krav om, at byggeri,
skal opføres

der er nødven-

i tilknytning

til de eksiste-

rende bygninger.

Fredningsnævnet

har tilsyneladende

er et retskrav på at opføre
nets censur med hensyn

m

vurdering,

må anses for omfattet

som "nødvendigt

landbrugsbyggeri,

til beliggenhed

Det er Naturklagenævnets
2

På denne baggrund

ophæves

men under

fredningsnæv-

at det ansøgte maskinhus

landbrug"

fra fredningen

sådan, at der

og udformning.

af bestemmelsen

for bestående

ves dispensation

opfattet bestemmelsen

i fredningskendelsens
og at der derfor

på ca. 75
pkt. 3

slet ikke kræ-

til det ansøgte.

fredningsnævnets

afgørelse

af 3. november

2003.

Naturklagenævnets

afgørelse

fredningskendelsen

indebærer,

at ansøger uden dispensation

vil kunne opføre maskinhuset,

rindeligt ansøgt. Det bemærkes,
get stilling til, hvorvidt
fra søbeskyttelseslinjen

at Naturklagenævnet

opførelse

af maskinhuset

eller tilladelse

zonetilladeIse) . Ansøgning

for eksempel

fra

som op-

ikke herved har takræver dispensation

efter planlovens

herom må indgives til henholdsvis

§

35 (landViborg Amt

og Møldrup Kommune.

på Naturklagenævnets

vegne

•
Marianne

AlglJrel~en er endelig og kan ikke indhringe~

fOl' andl'n administrativ

Mathiesen

myndighed, jf. natlJrhc~kylldsesloven~

vcl~e al algørcl~en skal være anlagl inden 6 måneder. jf. naturhc~kyttclsc~lovcns

§ HH, stk. J.

§ H2. Eventuel rebsag iii prø-
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Den 10. september 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalrådsvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 41/2004

•

Ansøgning om tilladelse til plantning af 3-rækket løvhegn indenfor Hærup sø-fredningen på
matr. nr. 5 a Hærup by, Klejtrup.
Der fremlagdes:
l. Brev af3.8.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
Ejeren Bodil Koch var mødt med repræsentant for Hedeselskabet Kaj Madsen.
Der foretoges besigtigelse, hvorunder det konstateredes, at læhegnet over det meste af strækningen
vil blive placeret ca. 3 meter under vejniveauet, og Kaj Madsen oplyste, at de pilebuske, der er hvor
læhegnet skal placeres, vil blive fjernet i forbindelse med projektet.
På forespørgsel fra nævnet oplyste ejeren, at hun gerne ser, at hegnet ikke bliver mere end 2 meter
højt.

•

Kaj Madsen oplyste, at hegnet kan udformes alene med buske, som ikke bliver mere end 2 meter
høje.
Fredningsnævnet godkendte herefter, at læhegnet etableres alene med buske, der :rar en maksimal
højde på 2 meter, således at udsigten til søen bevares.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

af blandt

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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Sagen sluttet.
,MØd~ hævet.
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Udskriftens ngtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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