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År 1974, den 16 • september

..

,afsagde

overfredningsnæv-

net følgende
k e n d e l s e

i sag nr. 2189/73 om fredning af dele af ejendommen matr.nr. 13 ~
13 E og 13 g Norring by, Foldby sogn.
o

Den af fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds den 27. december 1972-afsagte .kendelse er sålydende:

Den 28. september 1970 indsendte advokat John. Søttrensen, Randers, på gårdejer Kallehave Nielsens vegne en ~nsøgning'
om tilladelse

l~

tiJ..på, et nærmere angi,~et areal

af ejend.omrnen,

lnatr.

nr. 13a, 13b og 13c, Norring by, Foldby sogn, at grave grus.
I anledning af nævnte ansøgning har Fredningsplanudvalget for Århus amt ved en ~krivelse af 17. november 1972 i
henhold til naturfredningslovep-s §§ lo og 11, jfr. § l, rejst

Bekendtgørelse

om møde den 15. december 1972 har

samtidig været indrykket i de nævnte blade, hvorhos lod3ejeren har
været indkaldt ved anbefalet brev afsendt den 23. november 1972.
De respektive panthavere hilr været tilvQ.l-slettil
,

det nævnte møde. KUl? en enkelt af panthaverne, Ihv. ,~årdejer Morten
ElbciJk~Tort(?nsen,Hip~1erup, har gi'let møde og påstået sig tilkendt

--

andel i fredningserstatningen.
~
I den ovennævnte af fredningsplanudvalget

de fredningspåstand

udfærdige-

hedder det nærmere:

e" .!?eskrivelsenaf områd.et.
A~ealp,t, der ønskes fredet er en del af ejendommen
matr. nr. 13 a, m.fl. Norring by, Foldby sogn, beliggende mellem
Søften og Norring byer og tilhørende gdr. Kallehave Nielaen,

"El-

bækgård", Hinnerup.
Arealet ligger i et geologisk interessant område, om

...

hvilket naturfredningsrådet

e

har fremsat følgende udtalelse:

Det foreliggende

område tiltrækker sig stor geo-

logisl{ interesse, idet man i landskabsudformningen

har særdeles

3.
,

tydelige spor efter en israndsstilling

med foranliggende

..

'

smelte-

vandsslette.
Området omfatter' et udsnit af-Lilleådalen,

som er en eeo-

logisk struktur, der kan følges fra Århus bugten ved Egå over K8'sted, Søften og Hadsten til udmunding
Dette dalstrøg er udformet

i Gudenådalen

syd for Laneå.

så tidligt i istiden, at'det har eksi-

steret, da det østjyske isfremstød fandt sted under sid~te nedisnings afsmeltningsfase.

At det'forholder

den østjyske israndslinies

sig således ses af, at

forløb, som man kan følge den i ter-rænet

i dag, beskriver et lobelignende'fremspring

.'

-e

ind i Lilleudalen

til

en position omtrent ved Søften. Det bal~kede morænel!'1ndskab, der fra
Søften by strækker sig tværs over dalen i sydvest~U"e retning til
Mølleballe bro, repræsenterer

dep-ne israndsstilling.

Medens isen stod 'her, er'smeltevandsafdræningen
i den nordfor

liggende del af Lilleådalen.

udfyldt med smeltevandssand

foreg8et ud

Herved blev dalbunden

og -grus, hvorved der opbyggedes

en

flodslette, hvis overflade havde et svagt nordligt fald, s&:ledcs
at den ved udmundingen

i Gudenådalen 'lå i niveau med d.ennes ne<ler-

ste terrasse.
Senere er der sket en erosion i dalen, således at flodslet~en kun er repræsenteret

ved terrasserester

langs dalsiderne.

uet-

te'gælder dog ikke den sydlige del ved den fordums isrands~tilJing

Itt

ved Søften: her står flodslettelandskabet

næsten uberørt.

Det er'disse træk - dels landsl'>:abskombinationenisrandi3stilling-smeltevandsslette,
menter er så lidet påvirkede

dels at disse glaci,ale l~ndAkabseleaf sener~ tiders omform~lde processer

-

som giver dette landskab dets særlige E;eologisJ<::e
værdi. Denne værdi
refererer til bAde videnskabelige

og pædagogiske

interes~cl·. I

denne sammenh&me skal der pege':::
på, at lokali tetcns n&,re belif,gen-

-\e

hed ved Århus, hvor geologuddannelse
velegnet som Gkskursionsmål

finder, sted, gør området el~stra

og kursusobjekt.

Ned hensyn t"LI andre naturvidenskauel ige interesser giv 81:'
disse ikke sæ:{'liggrund fer at ~tøtte fredninr~en.

Fre~Jng~~st~1·

l· ,
•

Frednine t henhold til naturfredningslovens

'§.ll, jfr. be-

kendtgøreIse nr. 445 af 1. oktober 1972 ønslces herefter gennemført

under"henvisning
denfer.

,

til Yoranstående,

og som nærmere beskrevet ne-

,

Erednil1-&§nsomfang.,
Fredn~ngen omf~tter ialt 5,56 ha, hvoraf intet areal er
underkastet allerede e;ældende fredningsbestemmelser
gelin.ier ved, å, fortidsminde,

le

angående byg-

~kov og land~vej (100 m fra for-

tid~minJe, 150 m fra å og landevej, samt

300

rofra skov over 20 ha

samt skove i offentligt ej€) elle~ er fredskov •

•

Fredningens indhol.<;1~

.•

Generelle bestemme} ser.
Det fredede areal må bevares i dets nuværende tilstund.

Det fredede areal må ikke bebygges. Der må således ikke
opføres bygninger, skure, boder eller andre indretnin&er. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning
til det allerede bestående landbrug opføres nybY~lingcr
foretatjes om-eller tilbygninger

eller

af eksisterende bygninge:i.'
på be-

.,~ tingeIse af, at ,nybyggeri eller større om-eller tilbygninger

ik-

ke påbegyndes, forinden teeninger og planer for byggeriet er godkendt af.fredningsnævnet.

Fl~edningsnævnet kan nægte tilladelse til

nybyggeri samt om-og tilbygninger:
l) Såfremt det eksisterende helhedsindtryk

herved ændres

i væsentligt omfang og i uheldig l'etning, og at der samtidig k3.n
påpeges an0-en m~lighed for p1acering og/eller ydre udformning,
der f!lllktioneltkan modGvare det af lodsejeren ønskede, eller
2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugs-

e økonomiske

formål.

Terrænændringer.
r

! .

På det fredede
terrænformerne,

areal er ændringer

herunder

ning og planering

gravning

i terrænet

eller

af sand og grus, samt opfyld-

ikke tilladt.

Oplagsplads er m.v.
Det freclede areal må ikke anvendes
pladser,

teltlejre

bilkirkegårde

eller campingpladser,

eller henstilles

eller dele heraf. Forurening

e

•

"e

og der m~ ikke inJre"ttes

udrangerede
af naturen

til oplags-oe; 103se-

biler eller maskiner

ved henlæggelse

al' af-

fald eller andet må ild{e finde sted.
Luftledninger .
FreI11førine;af luftledninger
næ'mets
11!:.eEl]

og fredningsplanuclvalgets

kan kun ske .med frednings-

tilladelse.

ets drift.
Det .freded.earedl m.D. b..§.y8res
i det.s nuværende
A..'1.læg
af skov,' juletræ-·og

plantager

ved plantnine

.
pyntegrøntkulturer

dri:t;'.!s:.:'0:rÆ
•
samt frugt-o

elle~ sånine er således ikl~e tilladt.

Pel::lfarme, :f;je:r'l;:~:æfarme,
dmnbn.!E'
Oprettelse
kræfarme

af mink-ellor

anelro pelsdyrfarme

er, liGosom anlæg af drivhuseartnerier

eller f jer-

og dambrug,

ikke

tillad.t.

Y..!ij§~
Ve,jC!-~1.1æg
kan k\.m ske cfter frC'dningsnævnets
planudvalgets

og frednil1gs-

godkendelse.

Påtaleretten

vedrørende

ovennævnte

bestemmelser

fredningsnævnet

for Århus amts sydliGe fredningskreds,

om dispensation

o.l. skal fo~elægges

til11:0mm8r

idet Rager

for fredningsplanlldvaleet

for

fi.rhusc-Åhlt
forinden nævn et.;;stillingtagell. "

Det er undc;r sagen oply[,t, at g8.rdejer Kallehavo
i efteråret

lg70 har sOlpt, e~hmdoJnmen 'tll s.in bTor

Kalleh8.ve Niel,sen. Ifølge indhentet
sidstnwvnte

tingbogsattest

tinE,;lystden J)~. jan.uar 1971.

s

Nielsen

Frits J OhFIl111es
er skøde til

6.

På mødet o.e1115.

december 1972 blev ejendommen besigt:L-

g(~t, ligesom der foretoges forhandling

e

med de fremll1ødte.

Eje.cen af ejendommen, der var mødt, protest(~rer mod. den
påståede fr~dning.
Såfremt fredning måtte blive besluttet, påstod han sig
tilke~dt en erstat~ing på 278.000
på. ejendommen

kUlln8

kr., idet han skø:r111ede,
at der

a"

indvindes :::??2.000 kubi.1nnetersten og grus
..

.

1,25 l?'r.pr.-lcubilcmeter.Han oplyste"i

denne forbindelse,

ikke havde nærmere kendskab til kvaliteten

at han

af grusforekoms-'cerne

i det 3nsøgte område. Der var i området blevet gravet 14 huller
i 4 mIs dybde, og det var herved konstateret,

ti materiale

'e det te

at det opgravede

'bestod af st~n og grus. Han var ikke' selv sagkyndig på

område, :rnene.udre havde sagt, at det opgt'avede var grus fyld .
Ejeren erklæl'eclepå fredningsnævnets

foresp0rgsel,

at han

var indforstået med, at ønsket om grusgråvning ved!"ørte 5,56

ha.

I-lim oplyste ~ at ejendommen har -et samlet areal på ca. 40
ha, hvorpå er sædvanlige landbrugsbygninger,

og at købesummen har

andraget ca. 5ho.ooo kr.
Londinspektør

Bang Lemærlcede på fredningsplc1nudvalgets

vegne, at nærværende fredningssag
.)~ fredningssag,

muligvis

er et led i en større

s~m endnu ikke er rej6t, og om hvis rejsning, der

endnu ikke foreligger beslutning.

Nærværende

fredningssag

er

rejst for at hindre den ansøgte gruseravning.
Professor dr. phil. Gunnar Larsen, der gav møde p~ natur.

fredningsrådets

.

vegne, redegjorde

for den særlige interesse,

det påeældende område repræsenterer

i geologisk henseende. Hall

frernhævede herunder'- at de"t for Årh~s Universitet
tydning, at det pågældende
til de undervisninGsmæssige

er af stor be-

omr~d8 forbliver intakt af hensyn
muligheder.

Komm\.Ulei.ngeniørenfor Hinnerup kommune, E. Rasmussen,
'--mærkede,

som

be-

at der ville blive store problemer med hensyn til til-

7.
kørselsforholdene

til det pågældende

område, idet der skal køres

på godt l km markvej til den nærmeste del af eventuelle
forekomster.

grus-

Han anførte, at kommunen ingen indvendinger

havde

at fremføre mod en eventuel freci.'!1ing
af omrc3.det.
På fredningsnævnets

forespørgsel

erklærede ejeren, at sa-

gen ikke øns)-;:es
udsat, for at e;nten eje~'en eller fredningsnævnet
kunne lade foretaGe en nærmere undersøgelse

-•

••

tet af de omhandlede
måtte blive afs~t

af kvalitet og kvanti-

gru:=;forelcomster.Han henstillede,

snarest mulig uden yderligere

det var magtpåliggende

at kendelser.

udsættelse,

idet

for ham, at kendelsen blev afsagt inden den

l. januar 1973.

Nævnets bemi'}Il\.llt~~ger
}il på.st~ndeQ.
Nævnet

Cl"

med fredningsplanud Te.lget enig i, at det om-

handlede omr8de er fredningsværdigt
videnskabelige

interesse,

geologisl-;:e
dannelser,
væsentlige

på grwld af den særlige natur-

der er knyttet til de på området vær'ende

der også. af undervisningsmæssige

hensyn er af

interesser.

Da de i naturfredningslovens

§ l nævnte betingelser

herefter

findes at være opfyldt, har nævnet truffet følgende bestemmelse
fredning af det omhandlede

•

oml"'åde.

Freclnin,n.:e}1,s
oml ane •
Det på vedhæftede

kort med skrHveret sigrlatur viste om-

råde på matr. nr. 13 a, 13b og l3c, Norring by, Foldby sogn, fredes
i overen.sstemmelse med de nedenstående

bestemmelser.

Fre_iJnin.B.cns i.nr1l101d.

G-enerelle bestc1ll.melser,
Det

..e

om

fredede areaJ. m~ lkvares i dets nuværend.e ti} c.tand•

J3ebygg8J.s~,.
De t frededc 8.rcDl m[t .i.kkebcbyggec. ]1er må således .ikke
opføres bygninger,

skure, boder eller 8ndre indretninger.

8.

Frpdningen

[;kal dog i1<:keVeJre til hinder

'1'01",

nt der i tilknyt-

_·u.n.g til det ~llere<le bestående lanobrug opføres nybygninger
ler foreta~es om-eller tilbYGninger
lJetj.ngelscaf, at nybyggeri

nybygeeri

og planer f'or byggeriet

Fredningsnævnet

i væsentllgt

••

er god-

kan nægte tilladelse

helhedsindtryk

til

herved ændres

omfang og i uheldig retning, og at der samtidig kan

clnden mulighed for placering

oe/ eJ.ler ydre udformning,

.. der funldionel t kan modsvare det af lodsejeren

ti

på

samt om-og tilbYQlinGer:

1) Såfremt det eksisterende

e p~peges

bygnjnger

eller st2lrre om-eller ti.lbyg-tl
i.nger ik-

lee pF1begyndes, furi.nden tegninger
kendt af fredninesnævnet.

uf eksisterendi

el-

ønsk~de, eller

2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugs-

økonomiske formål.

På det fredede areel er ænel.ringeri terrænet eller terramformerne, herunder gra~ling af sand og grus, samt opfyldning

og

plsnerinG ikke tilladt.

Det fredede areal md ikke anvendes til oplags-og 10sse"'_Jlactser, teltlej:J;'e
eller campln~plndser,
bilkir~egårde

eller henstilles

•

eller dele heraf. Forurening

udrangerede

oe; der må ikke indrettes
biler eller maskiner

af naturen ved henlæggelse

af af-

fald elle~ andet må ikke finde sted.

FrcrnJø:""ing
af J:uftledninger lcan kun ske mAd .fredningsnc;;vnetsog fredningsplanudvalgets

tilladelse.

Det fredede areal må ~eyare[~ .i ~let8 Euvær:!2nde dr.iftsf_orll1.
!,nlæg af skov, juletræ-oe; pyntee;røntkuJ.turer samt frugtplantager ved plantning

eller såning er således ikke tilladt.

Oprettelse
kræfarme

er,

a~ mink-eller

ligesom

andre

pelsdyrfarme

anlæg af dr:Lvhusgartnerier

eller

f jer-

og dambrug,

ikke

ti.lla.dt.

Ve;j8nJSS }(an
planudvalgets

•••

fredninGsnævnet

for

om dispensation

o.l.

Århus amt forinclcn

vGdrørr-:mdo ovennmvflte bestemmelser
JI.\rhu3 amts sydlie;e
skal

forelægGes

nævnets

Erstatningen

det foreliggencl~

1ige

fastsættes

idet

S8.ger

fredningsplan'l1d.valget

for

•

skønEmæsoigt til

grundJ.ae; Jn2i stå

·tilkomrner

10.000

vægt på,

at det pL

som uVj.f?t, l hvilket
s ten-og

kr.

omfa;-)f;de

grusmotcl'iD.ler

er anvGl1de-

i kommerci21 henseende.

heveres

•

for

har nævnet lagt

oJl11J.andledeomr&.rieværende

Da der

.,_

frcdnin[;8krccls,

sti11ingtagen

Ved erst8.tnin~sfastsættel:::>en

i det

fredning.:mæVlJ.ets og fJ'eClfD.ng::;-

godkendelse.

Påtaleretten

e

ske p.iter

kUJ1

nine,

eller
vil

iklce sl\:ønnes a.-t finde- .forringelse

SEJJ:'vi

tuthav(:}res

retsstilling

VEcre at udhetale

KendeJ.s~l viI

tinglyse

den fredede

ejendom med fortrin

n:i.ngsnawnet for

f\rhus

forud

amts sydlige

for

af pont-

e;enncm <:lenskei-,e frecl-

ersta enine; i det hele
være at

sted

tiJ.

ejeren.

som servitutstiftendo
pantegæld

fredninf,skrec1s

på

og med frcdGompåtalebe-

rcttigot.
:E:r.'stEl Lningsbeløbet

§ 33 være at udrede

vil

j.

medfør' af naturfredningslovens

med 3/4 ~f statskascen

KendolsoD kan i overensstemmelsG
(~ 2i.· indbl':Lngc,s for
v

_.

af h uger

1

fra

Ovcrfre(iningsnævnc

den dae;, da kendelsen
T h i

Det på metro nr.e.

oe 1/4

af Århl!S Amtsiond.

med rGglerne
t indoi.1:l:or

er meddelt

i nævnte

et

t5.dS}'W11

de Bllkeberettigede.

b e s t o m ro e s

13a, 13b og J.3c, Norring

by, Foldby

10.

aren] på 5,56 ha frede~

so~n}anf0rt~
anJørtc

og som vist

p::.'1.
det

l overens8te~melse

'.'cdl1æftede

mcrt det

ko:c"G.

Påtaleretten

tilkoPu:J.cr Fredninr;snævnet

I erstatning

udbetaJ.es

for

j\rhus amts [}yd--

:u.:::8

hannf.;s KaJJ.ehuve N:Le]sen,

t:Ll ejeren,

10. 000 kJ.~., dcr

sem,:::;dato

og ind U.l bcløbet

lS~ højerc

end den af Danmarks Nationalban};:

er Gældende på nævnte

e
e

(sj gn.)

kan

hæVl)S

går'de ,jer Fri t8

forrente

s fra

:ned en 81'1ig rente,
fastsatte

J 0-

kcndelJ.er er

diskonto,

der

dato.

Gudru ..11 Gravesen.

(si8U.)

N.P.

Boye-Nielsen.

••

/hn

.1

- 11 Fredningsnævnets
net af ejeren,

kendelse

gårdejer

Frits Johannes

vokat P. Huuse Sørensen,
velse af fredningen,

er anket til overfredningsnæv-

Randers,

subsidiært

Kallehave

med påstand

Nielsen,

principalt

om en meget væsentlig

ved adom ophæ-

forhøjelse

af fredningserstatnineen.
pverfredningsnævnet
tigelse og har forhandlet
der bl.a., at anmeldelse

har den 13. april 1973 foretaget
med sagens parter. Ejeren
til amtsrådet

i henhold

besig-

oplyste herun-

til råstoflovens

§ 5, jfr. lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse

af råstoffer

havde fundet sted inden l. april 1973. Fredningsplanudvalgets
naturfredningsrådets

repræsentanter

ge og undervisningsmæssige
intakt, hvorfor

understregede

betydning

terrænændring

ved grusindvinding

for helheden.

Overfredningsnævnet

har herefter

ningsnævnets

kendelse

idet påtaleretten
tillægges

forsåvidt

med hensyn

fredningsnævnet

som, forinden

stilling

den videnskabeli-

af, at hele området

areal ville være skadeligt

forblev

selv på dette lille

besluttet

angår fredningens

at stadfæste

for Århus amts sydlige

fred-

omfang og indhold,

til fredningsbestemmelserne

tages, indhenter

og

dog alene

fredningskreds,

fredningsplanudvalgets

ud-

talelse.
Erstatning.
F'or den således vedtagne
tilbudt en forhøjelse
10.000

kr. til

kr., hvorved
Tilbudet

er ikke accepteret,

størrelse

loven omhandlede

taksationskommission

statningen

uændret

erstatning

er herefter

forelagt

og spørgsmålet
den i naturfrednings-

til afgørelse.

af 28. juni 1974 har kommissionen

til

15.000

kr.

på

i et vist omfang er taget hensyn

om erstatningens

Ved kendelse

har overfredningsnævnet

af den af nævnet tilkendte

15.000

til grusforekomster.

fredning

Det udtales

fastsat

er-

i taksationskendelsen

- 12 -

bl.a., at det ikke ved den af ejeren foretagne
4 m dybe prøvegravninger,
sen, Hadsten,

har analyseret

størrelseskurver
forekomster

hvis materiale

af grus m.v. i tilnærmelsesvis

Undersøgelse

repræsenterer

meget almindeligt

aflejringer,

forekommende,

forekomster

fra Dan~~rks

og at kommissionen,

adgangsforhold,

beskedne

kunne være iværksat

på en økonomisk

ikke

rentabel måde. Kommissionen

for iværksættelse

fortsatte

almindelige

arealerstatning,

fra, at muligheden

kunne på-o

af grusforekomster

af yderligere
er begrænset

landbrugsrnæssige

dog med tillæg af en mindre skønsm~ssig

udover almindelig

mEre

og de dårlige

men finder, at tabet i det væsentlige

til ulemper ved arealets
udnyttelse,

selvom

størrelse m.v. - anser det for

at en udvinding

har derfor ikke fundet grundlag
undersøgelser,

Geologiske

som er ret, henholdsvis

til bl.a. terrænforholdene

sandsynligt,

er

det af ejeren h~vdede

vises - under henvisning

overvejende

Greger-

af sigte- og korn-

på arealet af sådanne aflejringer

arealets

~

at der på det fredede

omfan? , at disse prøver ifølge erklæring

udbredte

ingeniør Møller

med udarbejdelse

- findes dokumenteret,

undersøgelse

erstatning

da der ikke ganske kan ses bort
i beskedent

for grusudvinding

omfang kan have

,

påvirket

ejendommens

handelsværdi.

Det fredede areal på ialt 5,?56 ha er vist på det nærværende kendelse vedhæftede

kort nr. 2189/73.
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13 ~, 13

Q

matr.nr.
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e s:

for Århus amts sydlige

ejendommen
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ID

udbetales

Elb~kgård,

og 13 Q Norring

by, Foldby sogn,

følgende ændringer.

til gårdejer
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Frits Johannes
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kr. 15.000, der forrente s med
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\"
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1972 til anvisning.
udredes med 3/4 af statskassen
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