Matr.nr. 2bg, 2c, 2bk, 2d, 3b, 3d, 3e, 3f, 4a, 4ac, 5bp, 5bq, 5d, 5e, 6d, 7v, 12c samt
umatr. 7000m Neder-Hornbæk By, Hornbæk, Randers Kommune
Matr.nr. 2b, 2h, 3f, 4k, 4l, 4z, 6f, 7a, 8c, 8d, 9k 10b, 10p, 11i, 12b, 32a, 32b, 32d, 33f,
40a, 40g, 41a, 41c, 44, 56 samt umatr. 7000c Over Hornbæk By, Hornbæk, Randers kommune
Matr.nr. 29b Tånum By, Tånum, Randers Kommune
Matr.nr. 5b, 8dd, 14a, 14g samt 52 Stevnstrup By, Grensten, Randers Kommune
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FREDNINGSDOKUMENT
På ovennævnte ejendomme er Christian d. III’s kanal samt jernbanedæmning beskyttet som fortidsminde i henhold til Museumslovens § 29 e.
Christian d. III’s kanal samt jernbanedæmning

er beskrevet som tre strækninger med hvert sit fredningsnummer. Herunder fredningsbeskrives de tre delstrækninger af fortidsmindet. Tillige angives de matrikler,
den pågældende delstrækning berører.

Strækningen med fredningsnummer fr.nr. 2013:10 berører følgende matrikler: 2bk, 2d, 3d, 4a, 4ac, 5bp,
5bq, 5e, 6d, 12c og 7000m Neder-Hornbæk By, Hornbæk
Fr.nr. 2013:10 Christian d. III’s kanal samt jernbanedæmning. En ca. 510 meter lang kanal, jordvold og dæmning, der i øst munder ud ved Oust Møllebæk. Selve kanalen er
6-10 meter bred med en 4-5 meter bred jordvold, og kaldes Christian d. III's kanal.
Kanalen er nu tør, og dens bund ligger op til 0,75-1,00 meter under det omgivende
terræn.
Kanalen er synlig på matr.nr. 4a Neder-Hornbæk By, Hornbæk. På kanalens nordside, i
kanalen og på jordvolden er anlagt en 10-12 meter bred dæmning. Dæmningen er en
nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936). Såvel kanal, vold som dæmning
er omfattet af fredningen.

Strækningen med fredningsnummer fr.nr. 2013:9 berører følgende matrikler: 2bg, 2c, 3b, 3e, 3f, 5d og 7v
Neder Hornbæk By, Hornbæk, matr.nr. 2b, 2h, 3f, 4k, 4l, 4z, 6f, 7a, 8c, 8d, 9k 10b, 10p, 11i, 12b, 32a, 32b,
32d, 33f, 40a, 40g, 41a, 41c, 44, 56 og umatr. 7000c Over Hornbæk By, Hornbæk samt matr.nr. 29b
Tånum By, Tånum
Fr.nr. 2013:9

Christian d. III´s kanal samt jernbanedæmning. En ca. 2250 meter lang kanal og
jordvold samt en tilhørende ca. 2100 meter lang dæmning. Selve kanalen er 6-12
meter bred med en op til 15 meter bred jordvold, og kaldes Christian d. III's kanal.
Kanalen er nu tør bortset fra enkelte mindre vandfyldte områder, og dens bund
ligger op til 0,75-1,00 meter under det omgivende terræn.
Ca. 650 meter fra kanalens vestlige ende løber kanalen sammen med en 10-12
meter bred dæmning på matr.nr. 6f Over Hornbæk By, Hornbæk, der støder til
kanalen på sydsiden af denne. Dæmningen løber parallelt med kanalen herfra og
mod øst og er på længere strækninger anlagt delvist oveni kanalen og jordvolden.
Dæmningen, der er ca. 1600 meter lang på strækningen, der løber parallelt med og
oveni kanalen, er en nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936).
På anlægget findes visse steder en grusvej med tilhørende trafikale skilte og formidlingsskilte. Grusvejens belægning og skiltene er ikke omfattet af fredningen.
Mod vest krydses anlægget af Fladbrovej (matr.nr. 7000c Over Hornbæk By,
Hornbæk) samt en stikvej mellem Himmelbovej og Fladbrovej (beliggende på
matr.nr. 44 Over Hornbæk By, Hornbæk). Derudover findes yderligere en stikvej
fra Fladbrovej til ejendommen på matr.nr. 10 p Over Hornbæk By, Hornbæk. De
tre eksisterende vejtraceer for henholdsvis de to stikveje og Fladbrovej er ikke
omfattet af fredningen. I øst støder anlægget op til den eksisterende motorvejstrace for Nordjyske Motorvej. Såvel kanal, vold som dæmning er omfattet af
fredningen.
I anlægget indgår endvidere den del af jernbanedæmningen, der fra matr. nr.
6f Over Hornbæk By, Hornbæk drejer mod sydvest mod Nørreåen. Dæmningen
har en længde på 500 meter, en bredde på ca. 22 meter og en højde på op til
ca. 4 meter. Brofæstet og broen over Nørreåen er ikke omfattet af fredningen.

Strækningen med fredningsnummer fr.nr. 2013:18 berører følgende matrikler: 5b, 8dd, 14a, 14g samt 52
Stevnstrup By, Grensten
Fr.nr. 2013:18 Jernbanedæmning. Dæmningen har en længde på ca. 320 meter, er op til ca. 18
meter bred og har en højde på ca. 3,5 meter. Dæmningen er en nedlagt del af
jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936).

Kulturstyrelsen, 14. september 2016
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Tinglysning af

Christian d. III’s kanal samt jernbanedæmning

Fortidsmindet er i det foregående beskrevet som tre strækninger med hvert sig fredningsnummer.

