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År 1974, den 25. a~ril, afsagde overfredningsnævnet
følgende --

k e n d e l s e

i sagen nr. 2181/73 om fredning af et areal af matr.nr.
l ac Claushorm hovedgård, Voldum sogn.

Den af fredningsnævnet for Århus amts sydlige fred-
ningskreds den 27. december 1972 afsagte kendelse er såly-
denele:



2.
Ved en af landvæsenskommissionen fol' Århus amtskommunes

__l. owråde cen b. marts 1971 afsagt kendelse blev der på be~æring
af dembrugsforpagter Enlmeluth NiGlsen a:f lanc.væsenskcJlnmissionen
m~~delt tilladelse til på matr. ll~. l ac, Clausholm hovedg2rd,
Voldum sogn, at oprette et dambrug på et nærmere fastlagt om-
r~de af nævnte matr. nr.

Under de :fo~ud :for kendeIsens afsigelse førte fQrhandlinger
har fuldmægtig Mikkelsen på Fredningsplanudvalgets vegne anført,
at egnen omkring Sl(ader å er omfattet a:f en generalplan om na-

\eturfredning udarbejdet af det garn]e Randers amt, og han henviste
i dennp forbindelse til naturfredningslovens § 44 og § ll.~.I

"4taf Kulturministeriet nedlagt forbud mod oprettelse af det pro-

'. ~ .
Efter kendelsens afsigelse er der den 29. a~ril 1971

jekterede dambrug.
• •• ;- \". ..~.), ... ~ ••• 7' ol ,;.} ol

Den 27. april 1972 freæsendte F:cedningsplanudvalget til
Ere6ningsvævnet forslag til fredningsp3stand for arealer ved
3kader å. Under forslaget var indbefattet ovennævnte matr. nr ••
lac, ·Clausholm hovedgård.

Ved fredningsplanudvalgets skr~velse af 21. november 1972
frafaldt

l-J -l'or alle
.) ,

frl~d.ningsplanudvalget indtil videre fredningspåstanden
arealer, der ikke er berørt af net projekterede dam-. .

brug, men anmodede samtidig om, at fredningen måtte blive freni-
4tnet for så vidt angår den del af matr. nr. lae, hvorpå dambruge~

ønskes 'placeret,i I:!ledføraf §. 11 i natllrfrednine;sloven.
Områdets afgronnning fremgår i ø~rigt af det med frednings-

~åst~nden fremsendte kort. ,
BekendteøreIse om sagens rejsning er af fredningsnævnet

indrykket i Statstidende og MorgenRvisen Jyllands-Posten for
den 25. november 1972.

'~~ Bekendteørelse om møde den 15. december 1972 har samti-
dig været indrykket i de nævnte blade, hvorhos lodsejeren, ei-
vilin[eniør Henrik A. Berne~ har været. indkaldt ved sin advokat,



~ \ I ~ ." •• .., ,landsretssaefører Sørn'Hansen,'Randers, ved anbefalet brev
afsendt den 23. november 1~72;'

, 1 I:

.., 'båmbrug~forpagter'Emm~lutb Nielsen har ligeledes
været indlcaldt til nævnte ,møde gennem landsretssagfører Jørn
Hansen.

De ,respektive' panthavere ha]' været tilvarslet.
I den' af fredningsplanudvalget udfærdigede nævnte

fredningspåst~:nld 'hedder' de-t nærmere:
~t1Bcskrivelse af området. . \ ..

. .
Arealet, der ønskes fredet, er en del af matr. ~r. lac,

. . -" Clausholm hovedgård og Voldum enge, Voldum sogn, tilhørende
civilingeniør Henrik A. Berner, Clausholmvej 73, Clausholm, 8900
Randers. Det er beliggende ca. 300 ID øst for Clausholm, umiddelbart
øst for Skader å og syd for ~en offentlige bivej Clausholm-I1ygind.

, '

Om de geologiske forhold i Skader ådal'har professor
. .

Gunnar Larsen, Geologisk Institut" Århus universitet, fremsat
følgende uatalelse:

" Skader ådaleil el""et ikke uanseligt dalstrøg, gelillem
hvj.llcetdet flade bElssin omkring Knagstr'up afdrmnes i nordlig
retning til Alling udalen. UdmQ~dingcn l Alling ådal en findes CB.

1km fra slottet Clausholm.
Skader å~alen må regnes for ~~ typisk senglacialt erosions-

landskab. Det gennemskærer et glaciGlt terræn, der hovedsaeelig~
er opbygget på Gen måde, at der u~der mcrænelerforekomster findes
sand-og gruslag aflejrct af istidens smeltevandsstrømme. Spor

- efter grusgravning findes bl.a~ i dalskr2liingen ved vejen mellem
.

Voldl~ og Rigtrup. Dalstrøgets morfologi er ret varieret, idet
brede flade strækninger a.fvel~sle""med snævringel', hvor dalskrænterne
st~~r ste jJ.t. I dalbundc.;n fi:rld8spostglac:2..2lefe::-sl-:\'2.nc.slng. Selve.- vandløbet viser stedvis et smukt slynget forløb.

Den geoloGisk set mest intcres~antc del Ef dalen er no~



4.
~ udmundlngsstedet i AllinG ådalens sydside. Alling ådalen hører
_11 de store daIsystemel', hvis geologislee struktur er kompleks,. .

og hvis udviklingshistorie endnu er ufuldstæYldigt belyst. På
det sted, hvor Skader ådalen ud!OlUlder,er der i Alling ådalens

• ". J .'

bund spor al en senglacial terrasse opbygget af sand •
.Ud fra det her nævnte findes, at der er geologiske grunde

til at s~ge.først og fremmest Skader 'ådalens ,udmunding i Alling
l .J ~ ~

ådalen, men også andre dele af Sleader ådalen, fredet."

"

r•• g~ver især gtøtte for fredningen:
" .) . .

1. Danma:r:ksSportsf~s}{erfor1?unds vandplejeudvalg har bemær -. . .

Nedenstående punlet€:i.",der vedrører friluftslivet i området,
.~ ..... : i 0"

at Skader å er en af de bedste biotoper, der er tilbage som
yngleplads f0r laksefisk, og virker som sådan- til, at der en&lu

" . . . .

er en lille bestand af disse fisk (naturlig bestand) i Randers
fjord og Kattegat. . . '1:- .. '.' .

" .
2. Endvidere bemærkes det, ,at botanikere ved Årl:us Univer-

sitet hår udtalt frygt for, at flere dambrug med afløb til Gru.."1d
fjord vil påv~rke.denne i betænkelig grad •

. 3. Alling å er også kendt som et godt fiskested.
_.•.1. .3. Mygi~d skov besøg~s af mange ~ennesker, og .vejen fra

Kristrup til Mygind benyttes S9m turistvej, da strækningen har
". '. I • •

-,ærlig 1and~kabelig skønhed.
fEedningspåstand.

Fredning i henhold til § 11 i beke1?-dtgørelse nr. 314 af
18. juni 1969 i lov om natuciredning ,ønskes herefter genn~mført
lmdcr henvisning til .foranstående ,.og som nærmere beskrevet ne-
denior.

" .::, -~.. • ':" .... I

",--aJ.leredc gældende fredningsbestemmelser angående byggelinier ved
Fredningen omfat-ter ial t 0,97 ha, der alle er underkastet

skov, jfr. naturfredninc;sl.ovcns § 1+7.



[redningens indhold.

~nerelle bestemmelser. ,
, .... -" _ J ... ..'

..J .......... ,."..'Det fredede areal skal bevares i den nuværende tilstand.

Bebyggelse.
. . . ... .

. '~" ...... ~-,
:

D~t'fredede' areal må ikke bebygges. Der må således ikke
." I':

opføres bygninger, skJre, boder eller' andre indretninger.

,e
,

e
-e

Terrænændrine;er •.
På .det fredede areal er ændringer i terrænet eller terræn-

formerne, herunder gravning af sand og grus, samt opfyldning og pla.-
nering ikke tilladt.

.• i'" ~.' - ...... .
.'

t ... •• , .' ,

Det fredede areal må ikke anvendes til oplags- og 1088e-
plads, teltlejre eller campingplads, og der må i~ce indrettes bil-

, ,

kirkegård eller henstilles udrangerede biler eller" rr..askinereller
, . ". '. : . . .. . ., .

dele heraf.,Forurening af naturen v~d ~enlægg~J.se af affald eller
. .. ..: ... • I~ • I' ....r • t .. ..

andet må ild~e finde sted.
~. : . 'l .., ,

. , \ l '" • ~ f'
1, ~ •. ;'l.\'.: ......

F:remføring af luf~ledninger kan kun ,ske med frednings--
nævnets tilla~else. . . .. I . l

• !æeaJ.cts d"rj.ft. ~"..,.,

"Arealet må anvendes som hidtil,' således at almindelig
.. landbrugsdri.ft, bortset fra anlæg af juletrækulturer) kan fortsætte.

. .. ..,.-; r·· ..:· -: 1 . - .. : ~. ,.,

E-glsfurme 1 'fjerkr.æfarme, dambrug.
. ... . ~

Oprettelse af mink-' eller andre pelsdyrfarme eller :fjer-
kræfarme .er, -ligescm a'nlæg af dambrug, Jkke tilladt •

.. l I ...

(.- Fretlningsmynd.tghederne har ret til uden udgift :for ejeren
og efter forudgående meddelelse at fjerne selvsåede buske og træer.

~"_., ,."_._,,,. _ ••• _, ,.... __ .._;'" ~ _ 0.° ,.,•••• '"; ~ •• _••• _ .,.~ w _~ •• _ ' ,.,. •••• -".... _ _ ..-4 __ •
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-e ~.
J1ed undtagelse af nødvendige kr~aturhegn må hegn ikke

opsættes, plantes eller sås uden fre~~ngsnævnets goillcendelse.
.' .' • 4 l • l

,Vandløb.
i 't'. ' " "" . .' ,~, \. ~.~

Inden for det fredede areal må ikke foretage::;noget,
som kan ændre areal, form eller tilstCl!ldaf SkadGr å. Normal

"e'
--e·
~e

oprensning er tilladt.
Påtaleretten vedrørende ovennævnte bestemmelser tilkom-

~er fremlingsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds og
~ ~. r' ;

fredningsplanudvalget fpr Århus amt, hver for sig."
-,."

, r •

S~~rlige bem@rkninger til..1?Qstanden.
Ved skri "'(.re lse af 8. decembar 1972, ha'r"landsretssag::':"-,

fører Jørn Hanscim som advokat for lodsejeren anført fltllgende: ,
"Principal t påstås fredningspåsta::1den afvis't.'
Fredningspåstanden" har alene til formål at hindre ejeren

,
af ovennævnte ejendom i at udføre -det af ham projekterede dam-
brugsanlæg, til hvis udførel3e han opnåede Landvæsenskommissi-
onens tilladelse i L.V.K. 34/70 afsagt den 6/3 1971. Kendelsen
drejer sig om et anlæg på 2~ damme med diverse kanaler.

Til Fredningsnævnets bedøm.r.Jelseaf sagen skal endvidere
e bemærkes, at dambrugsprojektet foruden de nævnte. damme. t~~lige

2omfatter et re~skabsh~s på ca. 100 ID , hvis højeste taghøjde vil
blive 3,80 ID. Redskabshuset tænkes placeret lang~ med den offent-
lige bivej vist på fredninespåstandens rids tmiddelbart nord
for matr. nr. l aC.,Såfremt det af fredningsmmssige grtulde fore-
trækkes, er man villig til at placere huset langs med eller bag
skovbrynet øst for matr. nr. l ac, og til at opføre huset i så-

'tt' danne materialer og med sådant farvevalg, som fredningsmyndig-
hederne måtte finde passende, samt sløre huset med beplantning.
l .J

Den nærmere placering oG J.i'redningsnævnetseventuelle krav til
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Det skal bemærkes, at ejeren står tvivlende overfor, hvorvidt
det.af påstanden omfattede areal svarer til det, der er omfattet
af det af Landvæsonskol.'llm:Lssionengodkendte projekt. Ejeren er ai

den opfattelse, at darnbrue;sprojektet omfatter væsentlig større
arealer lyd.for påstandsarealet. ~

. Det skal yderligere bemærkes, at det projekterede dambrug må
betruBtes som en udvidelse af det eksisterende ældre anlæz, hvis
faciliteter såsom bolig og foderrum m.vo skal tjene tillige til
betj~ning af det.nye anlæg, ligesom det nye anlæe skal drives under
benyttelse af fælles arbejdskraft med net gamle anlæg. Det nævnte
redskabsrum er den eneste bygning, der vil være behov for.

.Når det nye anlæg må læc;ges i nogen afstand fra det ældre, beror
dette på vandf()rsyninGsp:coblemerne~ b'

Subsidiært nedlægges der påstand'om udredelse·af en erstatni.ng
stor kr. 175.000,00.

Jee vedlægger en af Hedeselskabets dambrugsekspert, O. Kirk
Jacobsen udarbejdet redegørelse dateret 14/11 1972, til hvilken jeK
i det følgende skal henvise.

Nævnte erklæring redegør indledningsvjs for det driftsresultat,
der vil kunne opnås alene i d~t nye anlæg og baseret på, at dam-
bruget drives af ClaushollJ Gods. Det p~~3?egesderefter, at der ~.~ed

samdrift med det ældre anlæg vil kunne spa.res Jero •. 150000,00, så-
ledes at det nye anlæg vi::" tilføre fisk8d8.mbruget en nettoindtægt s-
stigning' på kr. 43.000,00. ."

Den næste beregning viser godsets økonomiske vinding ved at bort·-
forpag~e beege anlæg under eet. Det f~emgår h~raf, at godsets n.et-
toindtjening herved vi] andraee kr. 18.000,- årligt, når bortfc~-
pagtningen sker på normale bCJ.:'tforpagtn..i.ngsviJ.kåY'o

Det påpeges endelig, .at fo~budet mod etablerine af det nye darr~
bl'Llg for~en'l;lig vil medføre, at også det ældre anlæg må nedlægges,
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e

, 'da dette a!llæg, hvis pro duJ.:::tiorLsleapacitet udgør 10 t-sættefisk
,pr. år, er for lille til på længere sigt at skabe mulighed for

en rentab~l drift. Det,bemærkes herved, at det ældre anlæg er
bortforpagtet til fiskemester Emmaluth, men at deru1G bortfor-
pagtning ophører cm 3 år. Endvidere bemærkes, at hr. Emme-
luth, efter at projektet til dambrugets udvidelse blev stand-
set ~ed Kulturministeriets forbud, har købt et anlæg i Him-

4t merland for derved at opnå den større produktionskapacitet,
der er nødvendig for at s!-::!3.been rimelig eksistens' for ham.' "

e',Dot må der:for befrye;tes, at han opgiver forpagtningen af dot".1 ældre pnlæg, hvis det nye nægtes. ' .'
I erkendelse.af, at ekspropriationspraksis ikke tilken-

der erstatnine; for dre.ftstab .over en længere periåde med ,den
motivering, at ekspropriatus er forplietet til at ber;l"fXltlSe'
sit drifts tab ved at søge driften overflyttet til andre p~o-
duktion:::s.tcder,vil erstatnj.ngspåstanden alene bli ye baseret
på ejerens tab ved ikkG at kunne bortforpagte det ved fred-
ningen hindrede dambrugSBnlæg.

" • ',Det hervecl lidte tab må erstattes fuldtud under hensyn
~il, at ~lausholm Gods derved mister en varig driftsindtægt,

e som ikke kan genYindes, på anden måde, så meget mere som Fred-
ningsplanudvalget som begrundelse for ophævelse "af.påstand':"(:
en på restarealet overfor lli"1dertegnedehar anført ~ at der'- " ' "
med den nye lovgivning om råstofudvindeIse er-skabt lliulighed
for erstatningsfrit at kunne forbyde etablering af dambrug

,·andetsteds på Clausholm. Erstatningen må derfor ansættes" J-

til det kont?ntbeløb"der.med-den bedst mulige passive in~
-e vestering vil kunne j.ndbringe en årlig indtmgt svarende til

den opnåelige forpagtningsafgift ler. 18.000",00, hyor'ved be-

.mærkes, at der som anført af den r;agkyndige ikke bør ske



9 •..

fradrag for opntwlig forpngtningsafgift for det gamle anlæg, der

ikke kan forventes bortforpagtet ei'ter nuværende i'orpagtnings-

kontrakts ophør. , , ' ... " l'

..
Undex' forudsætning af, at' erstatning tilkendes efter for-

na:rvn~eprincipper, frafaldes erstatning fol' den forsi.nkelse, som
• l ••

Kulturministeriets forbud og den periode, der er hengået siden

fredningssagEn1S rejsning,' har medført.'
.. '..

Da det i dag vil være muligt at investere en fredningser-

statning i kreditforeningsobligationer med et effektivt rente-
. . .

afkast på cirka 10,5%, nedlægges der påstand om en 1contunter-

statning stor l~r. 175.000,00.. ,
. Jeg forbeholder mig under sa.gen at ændre påstanden og frem-o

kommemed !1ye anbringender i det omfang s9.gens bGhandling gi ve:r'

anledning hertil.'

Jer; skol endelig til støtte for ovennævnte bemærke, at der.
ifølge ckspropriationspraksis~ som blandt andet har fundet ud-. '

tryk i kendelse af.sagt den 13. september 1966 af Ekspropriations·-

kommissionen for- Fyn og det sydlige Jy1lalld II 3/66 lb. nr. 2,
" .. . . ~

er ydet erstatning for tabt forpagtnin6safgif't af en grænseldo::k-

bJTgning med tilhørende c;rund. II

1"101 nævnt~e skrivelse af 8. decemb~r 1972 Dledfulgte en af

Hedeselskabets dambrugsel;;:spert, O. Kirk Jncobsen udarbejdet re-

degørelse dater et: 14. l1ove!I'ber 1972, hvori det hedder:

"Efter anmodning fra herr godsejer, ci v:i.l::'ngeniør H. Berner',
.' .

"Clausholm godsil, og dennes fiskeriforpagter: berr Err.r.neluthNiel-
.

~en, Clausholm dambrug til Hedeselskabets distriktskontor i Vi-

debæk, har jeg - som scJ.sknb2ts konsul~~t i d8mbruJssa~er - ecnnem-
. .

gået dels det ved Godse-L liggende dnmo.nlæg og klr.3kke-·yngelhus m. 'V', l

dels det projekterede dambrug ved Skader å, med henbli1:: på at

• ~ ... ,,_~ .... ~ • N'''''''~ ,_ ....... ~.....,. _.,_~._~_"_ .• ,,,_ •. ,,, .~ o,. ~~
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vurdere anlæggenes afkastnil)g 08 dermed værdi.
For det projekterede anlæg er der den 6. marts 1971 unde:--L. V.K.

sag nI'" 34/70 af landvæsens1comm.is[->ionenfor Aa:chus amtskommune s ,
ste1~ område, R~nders, afsagt en kendelse, der giver forpagter

Eæmeluth Nielb8n ret. til at udføre et damanlæg omIattende 20

damme + diverse kanaler.
Denne kendelse er r.f fredningsnævnet for Ao.rhus amt ~.r med

hjemmel i naturfrednineslovens § 40 - stillet j. bero indtil for-
året 1972, og der er siuen rejst fredningssag for et område på
ca. 5 ha i dalen, hvor dambruget skal ligge.

Såvel ejer com lejer ønsker nu arbejdet pnbcgyndt og har
bedt mig udarbejde og sende Dem en rentabilitetsberegning for
driften i det projekterede anlæg, kædet sammen med driften i -det

rl
existorende, hvilleet jeg udfra et flerårigt kendskah til sidst-
nævnte har' opstillet nedenstående; hvor der er regnet med at
godsejer Bern0r selv forestår driften:
Etab~ri:t?:f~~J::S>~2inJ;;er"'y~det PI~f.!;er~0~~nlæg:

Anslået udgift ved dambrugets oprettelse i h.t..

~et for kammi.ssionen freml~gte overslag
. ' 2 ..

Lager- og redskabsrum, 96 ru

90.000,- kr.
20.000,- II, "

El-ledning fra transformator v. Clnusholm
ca. '700ro lQ..oOOOt- •• II_

Årlige dr.iftsi!1ctt.ægter:
SaJ.g af 600.000 stk. sættefisk (f. eks. 30 stl;../kg)==

20.000 kg a lo kr.
Æpli.t;e q:rif...:.~§~Q.gl.fte.:rJ..

'".... . .
ForrentnJllg, 10% nf 120.000,-- kr. 12.000,- kr.
Vedligeholdelse af anJ.æge;et 5,000,- ti

Indkøb af yngel f'rFJ. det ex.Lst. an1ær;
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ll.

700.000 stk. (f.ek~. 350 stk./kg) n 6 øre 42.000,- kr.
Indkøb af tørfoder:
15000 kg. a 2,20 kr. = 33.000,- kr.
15000.11 60.000,- IIII 1,80 "
strøm, kemikalier og antibiotica . 3.000,- II

Løn. til fiskemester . 172.00<',- kr.··22·oooJ- "

Ved samdrift med det exi:::ter8nde anlæg. kan påregnes en be::;parel·-
se i lønudgift af størrelsesorden c~. 15.000,- kr., idet man da kun

behøver een uddannet fiskemester for begge anlæg og herudover eAn
medhjælper.

I det existerende anlæg produceres nf forpagter Emmeluth Niel-
sen på grundlag af egne ffioderfisk, æg.og J~gel ca. lo.ooo kb. sætte-
fisk årligt.

Ved b()rt~orpagtning ai: de to anlæg under et kan .-udfr2. sammell-

ligning ~ed andre. forpagtninger - opnås en forp3.gtningBafgi.It på J.O/~

af yærdien af den sc.mlede produlrtion l::lJerca. 30.000,- kr. 1 h~t.
ncdenstående: . .

. "

Samlet produktion i de to anlæg'
30.000 kg a lo kr. 300.000,- kr.
10% heraf
hvorfra går forrentni~g af . :. " .... '~. '.

30.000,~ kr.
') . ~.... -. :.,

det ny~ anlæg l~:'000 z ::_'_' _.

~g~Jg~~~l~gl=x~g~B~r~rgIgg~~~~~g=====-=========~~~~~~g~;=~~~
06 del' skal iklce frad:r3.[?;csnoget beløb til forrentni.ng af det €x.iste-
rerlde anlæg, fordi det - på e::rundRi sin ringe ?tørl'else - ant8c;eJ.ig"\
ikke ~ o 1.-.pc.ny, Har ':l0ri:"

luth Nielsens forpagtning udløber. 11 ti- !

Landsretssagfører Jørn Hanscn har ligeledes ved skrivelse af
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O •.,decemb,cr 1972 som advokat for dambrugsferpagter Emmeluth Nielsen
anført :følgende:

"Principalt p~stås fredningspåstanden afvist.
Vedrørende denne på.stand hC::I?-00lderjeg mig til det' i ci;",

viltn~eniør Henrik. Berncrs påstand anførte.
Su~~idiært nedlægges påstand om en ersta~ning stor kr.

8.640,81. Erstatningsbeløbet specificeres nærmere sådan:
Betalt Landvæsenskommissionen for
Århus AmtskoD~unes l. område for be-
handling af spvrgsmå1et.o~ tilladelse
til etablering af dambrug på det af
fredningspåstanden omfattede areal
Regning fra Sjellebro Kro i for-

'bindelse med kommissionsmøde
Eetalt det Danske Hedeselskab for
projektp.ring af d.ambrug
laIt

kr. 2.4u3,01

" 142,80

II 6. o9~_22.

~~~~.:§==g1g:?;~~

Såfremt fredningspla:oudvalgets påstand fastholdes må de af for-
paGteren afholdte projekteringsudgifter og udgifter-for opnåel-
se af tilJadelse fra Landvæsel1skoIDClissionen, anses for tabt og
derfor erstattefi'ham. ",

På mødet den 15. december 1972 blev oJ!1re:1dotbesietieet,
ligesom der foretogcD forhancll,i.ngmed de fremmødte.

..Ingon panthavcre ~ar M0dt.
Ejeren af ejendommen, civilingeniør Renrik Berncr, og

dambrugsforpagter Emmeluth Nielsen, der beege var mødt, t j l'lige
med dC1."es advol\.at, advoknt J'Ø:Cll Hansen, henholder sig ti.l det

_ fOT'b!l anførte. Han anmodede om, at kendelsen måtte blive afsagt
inden året~ udgang.

, -~ .



l~onsulent KirI\: H8.nsen, Bcd88clsl~abC't, udtalte, o.t det

efter hans opfattelse ikke vil være muligt at fortsætte det eksi-

sterende dambruc; livis den projekterede udvidel[je blev nC:0,stet.

Dnmbrugsforpagte:::' }J'rrm10luthNielsen erklwrede, at han

ikke regn8r med at forrl.y forpa[rtninGsaftalen, da han på e;rund af

fredningssagens rejsning all0rede havde købt et eksisterende da~-

brug i Himmerland.

Landinspektør Bang b0mærkede på frcdningsplanudvnlgeti' vegllc

•
e
~e

at nærvrerende'fredningssig er et'led i en større fredninGss&g, hvis
. .

gennemførelse endnu iJ~ke er besluttet. Nærværende :frednj.:"1gssae; er

rejst for at hindre oprettelsen af det projekterede dambrug.

På fredn5.nt;snævnets foreCjpør'gsel oplyste ci v ilingeni ør

Henrik Berner, al der var dravc~ dambrug på Clausholm gennem flere

geperationer.

Formanden for Danmarks SportsriskerforbuDd, B0~gC Christen-

s'en, fanen; det meget uheldiG t, hvis der blev oprette'~ dambr1..1~i det

pågC3idenc1c område, af 11en 8y:11. t iJ. fal'cn .for foru!'8ning.

Nc;)vr~ets bC!!lc';l"'l·:-r'.inc""c:,til l"J8.st8ncl(m.-----_._-_._----...;.".).~----------
Nævnet er'med fredninespl~nudvQlGet enig i, at det ornhandlcd

·,a
• olUl"'8.c1eer fr:edningDvc:srd.ic;t af Ilensyn til dets E;mul'>:lcebelie;genhc:cl)

som vil bJivG v8s8ntligt forrineet ved ~tablering a~ et dambru8- ..

118. de i no.turfl'edn.i.ntZsJ.ovcns § l nævnte betingelE~r-;:r heref-

ter findes at voJre opfyld.t, har ~J3vnet .J.cruffet følgende bestemmelse:

om fredning af det omhandlede område.

omf<:>nrr•___.:.u.

. .
Det på VC(lDwftede kort med sl..{T~tVeret signatur vistc offi:L'&clr,;

på mat:r. nr. l ae, C18ushoJ rr. hovp.df;ard, Volllum S0[;11, fredes i 0\'0'-

. _ I"re(~n.i:nr~s i~~l.~!o)A.

(~c'1,""Y' " 'Ll c' ·r....(; ro'l- C"'" '" C"' ('r..!....l ......~... , .•_._._'-:.:..2.::::.:'...:_) _.

Det fredede areal , ,
D(~Vnl'CS J. den Duværende

------



.,..,c:.' 'y. (;'r .,.d \....U t ( l) -'~C) C •-...... ."'~..J...,.,,:,, __ .. _

D~t frerlede nreal må ikke bebygees. Dor må således ikke op-

Pc1 det. fredcd.c arccLL er ændrj.nc;er i -ccrrcmet eller terI'2.::n-

formerne, }:.ertmder gravning af s8.nd og grus, samt or:f.'ylclning 08

.9l?lap:'::'p'lndser m. v. , .

Det fredede areal må ikke anvendes til oplag s-og losse-

plDd~, teltlejre ell~~ cam~ingplads, og der må ikke indrettes
'.... ' . - ~ .

_billdrl-::cG<J.rd eller' henstill es udre.ngerecle biler el1.e.r masldner

eeller dele heraf. Fo.curenirlg ai" naturen ved henlægge};3e af &ffRJ.d

..'. eller ,Dnd~t må ,ikke. fi:"'lcle sted.

1.~ftJ:s:d0...in[~. '.

Fremføring af luftlednine;er kan kun sl\:e med frcdn.ingS-l l ••.
mcV'net,c;tilladelse.

' ..

'Arealet m<.1. anvendes so:n hidtil, st'tledes at al:.:Ji ndel i.g l.and-·

brugscJr:t..L't, bortf:;et fra. c:mlæg af juJ.etrælmlturcl', kc:m fortDwtte.

Oprettelse af mink-eller andre pelsdyrfarme eller f jer-

ret til uden udgift for ejeren

og efter forud.g3.ende meddelelse n"C fjerne selvsilede buske og

træer.

Beo. undtagelse af nødvendige kreaturlJc[;n [nå heGn i1d<:eop-

Sl3ttes, plante::., eLLer SD.i:' uden frcc1ninesnwvl1cts E:;odl\cnclelse.

Vp,~1cl!.øb. . .. ' . l'

e--'---~nc~en for det fredcde areal o
W-.l. ikke foretaGes noget, som

}~anændre' areal, form eller tilstand af S1<udcI'u. No:cmal oprensning
er t.il:ladt.
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Påtaleretten vedrørende ovennævnte bestemmelser tiIJ-;:OI~mler

.fredningsl1C9vnetfor j~rhus amts sydlige fredningskreds og frednin[;s-
planudvalget for Århus amt,. hver for sig.

:" ....

Erstatningen ~astsættes tillodsejeren, civilingeniør Hen-
. . . .

rik Berner, ~il 30.000 kr.1 i hvilket beløb er indbefattet både er-
statningEm for selve fredningsservitu tten og det indtægtstab, som
eje~~n lider ved.~ a.t.~et projeltterede ,dambrug ikke 'kan op're~tes.

For dambrugsforpagter Emmeluth Nielsens vedkommende fast-
sættes cT'.statningcntil de af barn afholdte ude;ifter i forbindelse ffibd
ansø~ling om oprettelse af dambrug, nemlig 8.640,81 kr.

Da der ikke skønnes at finde forringelse sted af pant-
haveres eller servituthBveres retsstilling gelmem den skete freililingj

vil erstatning i det hele være at udbetale til ejeren, civilingeniør
He:p.rikDerner,og dambrugs.forpagter Bmmeluth Nielsen LIcd de anførte
beløb.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende ud den
- I

fredeåe ojeli.dornmeel .fortrin forud for al pantegmld og T:18d Frednili.gs-
nævnet for ~rhu~ amts sydlige fredningskreds og FredninesplanudvuJgei:
for Århus amt som påtaleberettigede hver for sig.",e Erstntningsbeløbet vil i medfør af naturfredningslovens,
§ 33 være at u.dpedE::med 3/~ af statskQssen og 1/4 af 'Århus Amts:fonc..

K~ndeJsen kan i overensstpomelse med reglerne i nævnte
lovs § 2f! indbrinGes for Overfredningsnævnet indenfor et tj.dsrum
af 4 uger fra den dag, da kendelsen er ~eddelt de anl~eberettigcde.

T h i b e s t e m m e s ..
Det pA matr. nr. l ae, Clausholm Hovedeåld, Voldum sozn,

,
æ:førte areal på 0,97 ha fredes i overensstemr:le1se med det foran-

·e Påtaleretten tilkoE1T,1erFrednil-~esplc:mudvalgetfor Århus fimt

og J?redningsmri\1l.1ct For f\rhus <lmt~) sydliE;;8 frednin[;skrocLs, hve:- fe.c' si {



,
J.6.

I erstatning udbetale::> til ejeren, civilingeniør Henrik

e~ern8r, 30.000 1\:1'., og ti.!. dambrugsi"orpaeter BInmeluth IIielsen,

8.640,81 kr.
De till(endte erstatninecr lorrcntes fra kennelsens dato

og j.ndti1 beløbet kan hc".:lvesmed en årlig ren-te, der e.r 1% højere

end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, der e:!.'

gældende på nævnte dato.

(sign.) Gudrun Gravesen. (sign.) E. Bach Andreasen

e
c -~-e

-e
. -'

(sign.) L. Thorup. jhn
.'.

..;: I

, ".'

. .

••
. ..

I..

,o, '
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Fredningsnævnets kendelse er anket af ejendommens
ejer, godsejer; civilingeniør Henrik Berner v/landsretssag-
fører Jørn Hansen, Randers, der har gentaget de for fred-
ningsnævnet nedlagte påstande, principalt om tilladelse til
oprettelse af det omhandlede dambrug,subsidiært om en er-
statning på 175.000 kr. for mistet dambrugsforpagtningsaf-
gift. Endvidere er nedlagt påstand om godtgørelse af omkost-
ninger til indhentning af sagkyndige erklæringer og til ad-
vokatbistand.

Den 13. april 1973 har overfredningsnavnet foreta-
get besigtigelse af ejendommen med efterfølgende forhandling,
hvori deltog sagens parter og interesserede myndigheder m.fl.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stad-
fæste fredningsnævnets kendelBe, såvel hvad angår fredningens
omfang som indho1d, ligesom overfredningsnawnet har tiltrådt,
at der tillægges forpagter Emmeluth Nielsen et beløb på .
8.640,81 kr. for forgæves afholdte udgifter til dambrugets
oprettelse.

For så vidt angår erstatningen til ejeren, civil-
ingeniør Berner, har overfredningsnævnet tilbudt en forhøjeJ_-
se til 60.000 kr., samt et beløb på 1.150 kr. for udgifter
til sagkyndig bistand fra hedeselskabet. Dette tilbud er ikke
accepteret, hvorfor spørgsmålet om erstatningens størrelBe
er forelagt taksationskommissionen til afgørelse.

r kendelse~afsagt den 29. august 1973 har taksations-

·e

kommissionen fastsat den civilingeniør Berner tilkommende er-
statning til 100.000 kr. for det ved fredningen forvoldte
tab som følee af mistede forpagtningsafgifter af dambrugene.
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Omkostninger.

I anledning af den herom nedlagte påstand har over-
fredningsnævnet besluttet at tilkende et samlet omkostnings-
beløb på 4.000 kr., herunder for udgifter til sagkyndig, tek-
nisk bistand, der efter det oplyste har andraget 1.900 kr.

Et kort nr. 2181/73 visende det fredede areal på
ca. l ha er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet for Århus amts sydlige fred-
ningskreds den 27. december 1972 afsagte kendelse om fredning
af et areal af matr.nr. l ~ Clausholm hovedgård, Voldum sogn,
stadfæstes med foranstående ændringer.

Erstatningerne udgør følgende beløb:

l. Godsejer, civilingeniør Henrik
Berner 100 .ooo ,oo ]{r.
Omkostninger 4.000,00 "

".
2. Dambrugsforpagter Emmeluth

Nielsen
8.640,81 II

Samtlige beløb er anvist.
112.640,81 kr.
=====:::::===========

Erstatningsudgifterne - der forrentes med 8 % p.a.

fra den 27. december 1972 til anvisning, ~ortset fra omkost-
ningsbeløbet, der ikke forrentes- afholdes med 3/4 af stats-
kassen og 1/4 af Århus amtskommune.
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til Mygind

Kortbilag hørende til

OVERFREDNINGSNÆVNETS

kendelse i sag nr.: 2181/ 73

!Oo o
! II! ," !

Grundkort udarbejdet den: 1972

Sted: Fred[lingsplanudvatget
for Arhus ..mt

Rettelser. tilføjelser m. v.
af/dato Fredningsseokretariatet

18' 2-1914

aematr. nr. 1 -
CLAUSHOLM HOVEDGÅRD,

VOLDUM SOGN

Udfærdiget på grundlag af malrikelkort
.ajourført i april 1972 .

. Fredningsplanudvalget for Århus amt
november 1972 .
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1. REG. NR.

CITERET FULDT UD I OFN K AF 25/4 1974

U D S K R I F T

Kendelsesprotokol

for

Fredningsnæ~let for Århus amts syd1iee fredningskreds.

År 1972, den 27. december afsagde Fredningsnævnet for
" rbs d

Århus amts syulige fredningskreds i
F.S. 107/1972 Vedrørende fredning ar en del af

matr. nr. ~ ..E\C"l C;Lausholm.hovedgcird,
og Voldt~ enge, V01dum 30gn,

f-ølgende

KENDJ!;LSE
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REG. NR. $S"'?
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til Mygind

Kortbilag til kendelse af 27. december 1972 fro
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fred-
ningskreds vedr. fredning af lod af

aematr. nr. 1 -
CLAUSHOLM HOVEDGÅRD,

VOLDUM SOGN

Udfærdiget på grundlag af matrikelkort
ajourført i april 1972.

Fredningsplanudvalget for Århus amt
november 1972 .
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05597.00

Dispensationer i perioden: 01-06-1993



I IIL",n.Lnu.;)nIl:Wnt: I

FOR RINGKJIBING AMT

•
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 1. juni 1993

R.A.F. 26/93

Ringkøbing kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Ringkøbing kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, ansøger om
tilladelse til etablering af surfcenter ved Ringkøbing Camping-
plads/Sorte Bakker i Ringkøbing - Fredning af arealer langs Ring-

.. købing Fjord.

Efter en besigtIgelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Ringkøbing kommune og
Danmarks Naturfredningsforening meddeler nævnet hermed i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 tilladelse til etablering af et
surfcenter øst for Ringkøbing Campingplads. Det bør ved denne
etablering tilstræbes, at den nuværende randbeplantning bevares i
videst muligt omfang.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,

st k. 2 .• Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § B5, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.



Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve. __ J

Med venlig hilsen

/GRM

•

.'
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