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En lod af matr. nr. l5a
A~ri By og Sogn. Randers Amt.
Parcellen nr. 2 er tilladt udstykket til aftægtsbolig.
Det med skravering fremhævede areal af matr. nr. 15a
må ikke bebygges eller beplantes.

Udfærdiget i juli 1969 til brug ved tinglysning.
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Landihspektør.
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

18/06-01

Ebeltoft Korrunune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 21/01 - ansøgning om lovliggørelse af indhegning og skur på matr.nr.
15 a Agri by, Agri, beliggende østre Bakkevej 32, Agri - (Deres j.nr. BOll021A)

Den 15. marts 2001 fremsendte kommunen en fra Bjarne Cleveland og Kirsten Låser
modtaget ansøgning om efterfølgende lovliggørelse af en indhegning samt et opført
skur på ca. 30 m2 på ovennævnte ejendom. Skuret, som er beregnet til heste, skal
lukkes delvist med trykimprægneret træ.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984 om fred-
ning af den nordlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. maj 2001.

Under mødet redegjorde Bjarne Cleveland for det ansøgte og oplyste, at han har gravet
lidt ud i forbindelse med etableringen af indhegning og skur, og at der tidligere har
været en gammel mødding eller skrammelplads på stedet. Det er hensigten, at hestene
skal opholde sig i indretningen i perioden fra december til marts, idet hestene i den
resterende del af året opholder sig i Mols Bjerge.

Århus Amt udtrykte betænkelighed ved sagen og anførte, at det er meget uheldigt, at
indretningen er placeret inden for det fredede område. Der kan næppe siges at være
tale om et læskur , men snarere en slags stald, og indhegning og skur er ikke placeret i
naturen i tilknytning til ejendommen.

Århus Amt bemærkede endvidere, at man er blevet kontaktet af Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkomite v/Anita Søholm, som har oplyst, at foreningens eneste
kommentar er, at indretningen ses meget tydeligt fra vejen.

Ebeltoft Kommune bemærkede, at man principielt er meget betænkelig ved en situation
som den foreliggende, men at man har vanskelig ved at anvise en alternativ placering,
hvor indretningen vil blive mindre synlig fra de omkringliggende arealer.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet er principielt meget betænkelig ved at tillade indhegning og skur som
det pågældende.

Da Fredningsnævnet imidlertid ikke kan påvise en mindre synlig placering på ejendom-



men, meddeler Fredningsnævnet efter omstændighederne i medfør af naturbeskyttelses- e'
lovens § 50, stk. 1, efterfølgende dispensation til den etablerede indhegning og det op-
førte skur på vilkår, at der mod østre Bakkevej opretholdes og vedligeholdes slørende
beplantning.

Ul.." nO'lTeHøilning"'~U."'''' ,."''-A- ...............

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Bjarne Cleveland og Kirsten Laser, ø. Bakkevej 32, Agri, 8420 Knebel
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-7-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø(
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 KØbeIlhavn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal, Stenledvej 11,
Hyllested Skovgård, 8400 Ebeltoft
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
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