
00817.00I-
Afgørelser - Reg. nr.: 00817.00

Fredningen vedrører: Ørslevkloster

e Domme

Taksations kom miss ionen

Natu rklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 08-12-1980, 10-12-1941

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

•



Lokalitet
REG. NR. 8/7

.... Skov på Ørslevkloster Hovedgård •

Kommune: Skive. C:> vevs. \<tT

J.nr. .

Areal

Formål.

.e Indhold

Ejer

Påtaleret

1125.000
1000 Fr. 4.

:0a •.-5"1 ha.)'2 I 9 ltl-a,

Fredet:
sUFrL "

FNK 10.12.1941. (OPH ..)
8. \2 o \ g80

..
• Sikring af højskov af bøg •

"'"_v .

Den på ejendommen værende skov, som væsentligst består
af højskov af bøg, skal bevares i sin nuværende skik-
k~lsd som højskov. Der må kun ske hugst til ejendommens
brug, og denne hugst skal foregå under tilsyn af statens
tilsynsførende med de private skove i Viborg amt. Yder-
ligere hugst kræver tilladelse af fredningsnævnet. Ny-
plantning skal bestå af løvtræer, fortrinsvis bøg.

Offentlig stifle1se.

• Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening.

FREDNING



FRL~J)NINGSNjEVNET POR VIBORG AMTS
SYDI,lGE F'R21)1\TlNSSKREDS REG.NR. ~f7
"TJandborii rd(~(]",

("5800 Viborg'

e .,
I overensnte!flrnelse ml:c1 et af ejeren af rnatronr. l ay, l bf or; l bg Orslev~>

~ - -
klos to r Hove (Lcr;-'!<'1.rrl,0rslevklos ter, fremsat ønske om en fri villig fre dning

e af G,jendommcfl'2 har ':rc?dninp'snævnet i Viborf" besluttet at frede ejendomme-

n8. Fredninf"t:'nn omfang fremgår ~lf vedh23ftede kortbilag, ar; do fredede

ar88.1~r 0r for så vidt angår mi\tr.nr. l §X. på 10.5765 ha, ror så vidt

:1ngår matr.nr. 1. bf på 2.107·1 h'=1 og for så vidt angår matr.nr. l bg på

0,1 ha, ialt 12,~S39 ha.

§ 1. Dc til. :::tj C'telf'9n Lørendc :.:l.r\';~ller fredes således, at de bevarG'fl i

e
e
e

\

dert?~3 nlAværcnde tjlst:.,nd L.:;omet s::lmlet hele omkring 0r::::;lf'v Klosters

byc;nlnp;er, op': sålenes at :i(? vdc;lukkende benyttes som hidtil som have!)

rurk, eng, m:lt'k o~ ~3kov. Den 'på 8<jen.dommen værende bebyggelse må a1.e"'-"

nC? rmVGnc!cs ti.l forM':-l, stJl:;rlcs so'n disRe har fundet udtryk i den

kgl. st·l.dCæf::,tede Cunch.ts ::lf ;':J. 01~tob8r 1965 med tilJa:g af 23.aprii

§ 0c: • 1)er fY12. U:ke for,::tai~es udstykning 0.1' de under frednir..f!en inddragne

ill'L t l.' .i.v el nu!. re e iler d ele cl e raf •

§ 3. JEndr:i.n:'·cr i t(;rr'mnformcrnc ved opfyldning elJer aff,'l'avnj.ne m~ il{ke

f'ln(:e [ibd, li'!·')som der ikke må henlæ~ges affald.

e· § ,L Omrudct mc'l ikke yderligere bebyegc[3, og boder, skure, campingvogne,.

rn:l.n t8 r orr; anel re r:lKlemmende . I t' q fl· kIrl n( re 1'[1.11{1;e]f' ffiCi l r.e opstilleq varigt e1-
ler mi6lertidigt, ligesom teltslagning ikke er tilladto

B213360
Linje  

B213360
Bestemmelser



Fr~dnjngen skal dog ikke være til hinder fo1'9 at der efter fred-

nød ve:id tr:e unde _r' hensyn t i1 G j endomn2c::ns anvendelse :::~om s t iftelse

mf:r] rJ2t J i'undatsens ane;Jvnc forJ);ål"

Skoven ;,\n1 bevares som løvs]{oV fortrinsvis af bøg. I-Iu{':st o~ ny-

[J1:1ntr: ing sJ{'.lJ fore gå unde r 1,i1s,)/n af sta te ns tilsynGførende rneri

cl e 1-) rl V 'J. te ;;kove i Vi bo rr:: am t o

IovrLr:-L .il!ii Cer ikke foretuges beplantning af de freden3 arealer"

Do,,;, ~~lc~l [r~dn Li1f:en ikke vær't) til hinder for, at der 1.'0reta1';es de

ror udnyttelsen af haven or; frugth3ven nødvendige ændringer i drif;=

e ten, l.ic'!(;~:;omder må forat3.p,es de ændringer v;drørende beplantning,

i F_Lrk 0t; h:wc, Gom er forc.~trnæssigt begrundet"

§ G~ Til ovL'ylde}:Je nf de i § l nævnte formål vedrørende ene og mark

kln r!c:r' [lIaJ. fredningsnævnets godkendelse foretaees nødvendige

vec11i n;ehold e Ise sarbe j de ro

§ '"(. Der tillægge,,! Cilrnenheden adgang til fods på de fredede urel11er9

bor'tr::et fru klo;:;torbygninr;ens gårr..:Jplads og indenfor Gn af[:;tund af

e
e

Be~Jt(;mm81[)er'ne i § C) træd!;!' i sterlet for bestemmel~,erne i deklaratione

lo meter fra kJosterbygnin~erne, o~ iøvrigt efter derom opsotte

anvinoingsskilteo

t:Lnf~1'y:1t på rrntr.nr. l ~.z. den 20 r:1aj J.<)tr2, og denne dekl3r:ltion b8{~-

rt?G dcrfoJ' :lf'Jyst, In(;donCJ foranstående be8temmelser beeæres tlnp,-lyst på "'I
, I

m , , 't r n 1-' -L' ,y l b f' o ',rr, l b 'co>J!',,, _ •• _ o _ ~9 ..L - • ~ ~y

I
.'

Fredninr:snævnet for Vibor!a; amts sydlige
fredninc"skreds: 1v, ./.. \
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Orslevkloster Hovedgard
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I ~ Fredningsgrænse

~ Skov - parkomrade

~
•o

Udfærdiget feb. 1980
Viborg Amtskommune.
Teknisk forvaltning,
Fredningskontoret

,

GRUNDMATERIALET EA GEODÆTISK INSTITUTS KORT 1'25.000
SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEOROAENDE FREDET AREAL ER
pAFORT AF VIBORG AMTSKOMMUNE
SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADElSE (A 400/76)

Matr.kort a'jour 19-7-77
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UDSKRIFT
REG:NR. I'/j-'

/01
lill -VIaf

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

oPbt=tÆV"ET
1941, Onsdag den 10.December Kl.14 afholdt Nævnet Møde i Sag

ang. Predning af Skovarealer paa Ørslevkloster Hovedgaard.
Mødt var Formanden, Civildommer Kiørboe, Viborg, Amtsvejinspe

tør Da1berg, Viborg, samt som stedligt Medlem for Ørslevkloster
Kommune, Gaardejer Peter Th. Nielsen, Lund.

Por Danmarks Naturfredningsforening mødte Viceskoleinspektør
Kr.Pedersen, Viborg, der tillige gav Møde for Nationalmuseet.

For Viborg Amtsraad mødte Amtsvejinspektør Dalberg.
For Ørslevkloster Kommune mødte Sogneraadsformand, Sognefoged

Jens Andersen, Lund.

Ejerinden, Komtesse O.Sponneck, blev antruffen.
Nævnet besaa de Arealer, der paatænkes fredede.
Viceskoleinspektør Pedersen bemærkede, at ogsaa National-

museet stærkt anbefaler den paatænkte Fredning.
Sogneraadsformanden bemærkede, at han ikke fra Sogneraadets

Side havde noget mod den ønskede Fredning at erindre.
Nævnet vedtog derefter at godkende den fremlagte Frednings-

deklaration, idet dog bemærkes, at Hugst paa Ejendommen skal fore
gaa under Tilsyn af Statens tilsynsførende med de private Skove i
Viborg Amt og at Paataleret ikke tillægges Ejendommens Ejer.

Det bem~rkeB, at den Ejendommen i afvigte Efteraar paalagte
Pligthugst ikke berøres af Fredningen.

Nævnet afsagde derefter saalydend~
K e n d e l s e :------------------

Det af Komtesse O.Sponneck fremsatte Tilbud om Fredning af
Matr.Nr.lay Ørslevkloster Hovedgaard, Ørslevkloster Sogn, modtages
idet der paalægges Servitut Bom i Tilbudet nævnt med de af Nævnet
vedtagne Ændringer.

Det fremsatte Tilbud er herefter saalydende:
"Undertegnede, Komtesse Olga Sponneck, Ejer af Ejendommen

ørslev~~6ter, Matr.Nr.lBY Ørslevkloster Sogn, Fjends Herred, ud-
4
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. .~steder herved ~enne for mig og efterfølgende Ejere af Ejendommen.' .
bindende Fredningsdeklaration:

Den paa Ejendommen værende Skov, som er sammenhængende med
den til Ejendommen hørende Have, og som væsentligst bestaar af
Højskov af Bøg, fredes, saaledes at den bevares i sin nuværende
Skikkelse Bom Højskov. Der maa kun ske Hugst til Ejendommens
hvilken Hugst skal foregaa under Tilsyn af Statens tilsynsfø
med de private Skove i Viborg Amt. Yderligere Hugst maa.kun
med Billigelse af Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadekreds.
Nyplantning skal beataa af Løvtræer, fortrinsvis Bøg.

Paataleret efter denne Predningsdeklaration, som
forelægge Fredningsnævnet til Godkendelse i Henhold til Natu:

,t
ningsloven, tilkommer Fredningsnævnet for Viborg Amts~aadskrj'
og Danmarks Naturfredningsforening.

Ørslevkloster den 25/4 1941.
O.Sponneok

Otto Kiørboe Peter Th. Nielsen A.Dalberg.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
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Fredningsgrænser:
sammenfaldcnde med Skel

Ikke sammenfaldende med Skel

la{:

Ør.5leulcloster HOlledgaard

Sagn :tfrslev/rlcster

Amt: Viber;!
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Udfærdiget i Harb ~Sl

Direktoratet for Matrikulsvæsenet
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Modtaget I
-:~(lI: "la I\IHTUrStvrelsen

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 7. december 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:• Sag nr. VaF 41/95

Ansøgning om tilladelse til oprensn~ng af ca. 1000 m2 vandhul ved
ørslev Kloster omfattet af F.N.K. af 8. december 1980 vedrørende
ørslev Kloster.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 3. november 1995 fra Viborg amt, Naturplejekon-
toret, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Sagen har været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-
Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Ivar Kjær, Skive.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til
naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til den ansøgte oprensning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

,\'iiIiomimsteriet
_ :~lwv-(.~;;Naturstyrelsen

.J.nr. SN \ du.- \ \ / \ '3 - O 038
Akt. nr. \



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

.. retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

- - ~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 15. november 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i
Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 48/99

Ansøgning om tilladelse til etablering af mindre grøft fra gartnerhuset og ned over engen på
matr. nr. 1 bf Ørslevkloster Hgd., Ørslevkloster.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 20. oktober 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Ivar Kjær, Skive, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af den
beskrevne grøft.

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.

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

tit 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 klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

(ild, CL cl~\t\J \ \ \ to~\ '.:l 1.\ \ \ :1-~C::O \
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Modtaget i
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 20. marts 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

1Ylødtvar formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 5/2000

Ansøgning om tilladelse til anlæg af P-plads til invalidevogne ved Gartnerhuset til Ørslev-
kloster Hgd., Ørslevkloster i Skive kommune.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af24. januar 2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunal valgte medlem Ivar Kjær, Skive, meddelte fredningsnævnet tilladelse til anlæg af P-plads
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.

Mgørelsen 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.

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.

Sagen sluttet.~Mød~ori
l~~~, k ft
fmhldskrlftens 'ghed be ræ es,

t:i'ednlngsnævnetfor Viborg amt, den

























 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 15. oktober 2019  
                                                                                                                                 FN-MJV-27-2019 
Arkitektfirma Vilhelmsen, 
Marxen & Bech-Jensen A/S  
mvl@vmb-arkitekter.dk 
 
 
 
Ansøgning om ændring af tidligere meddelt tilladelse af 27. juni 2014 om opførelse af materialehus 
ved Ørslev Kloster. – K 142 – Ørslev Kloster Kirke. 
 
Efter en besigtigelse den 8. oktober 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 
Skive kommune, Skive Provsti og Stiftet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening samt ansøgeren, ”Foreningen Ørslev Kloster”, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelses-
lovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med 
fredningens formål. Nævnet har derved givet tilladelse til en ændret anvendelse af det materielskur, 
Natur- og Miljøklagenævnet tillod opført i en afgørelse af 27. juni 2014. 
 
Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at selvom Natur- og Miljøklagenævnet i sin afgørelse hen-
viser til et behov for at forbedre opbevaringsmulighederne på ejendommen, må det afgørende ikke 
være, hvad bygningen skal anvendes til, men om det behov for bygningen, der nu skal opfyldes, kan 
danne grundlag for fortsat at tillade byggeriet. Der sker ikke væsentlige ændringer i bygningens frem-
træden, og fredningsnævnet finder derfor, at den begrundelse, Natur- og Miljøklagenævnet har hen-
vist til, også kan begrunde en opførelse af huset, uanset anvendelsen bliver ændret. Der henvises 
derfor til, at bygningens anvendelse, placering og udformning ikke vil være i væsentlig modstrid med 
de interesser, der skal varetages med fredningen.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus.dk/
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
  

http://www.naevneneshus.dk/
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Ansøgning om opførelse af tilbygning til portnerbolig, gartnerhus, materielhus og smedje ved Ørslev 

Kloster Kirke. – K 142 – Ørslev Kloster Kirke. 

 

Fredningsnævnet har 17. september og den 9. oktober 2019 fra ”Foreningen Ørslev Kloster” modtaget 

ansøgning om tilladelse til følgende projekter: 

 Opførelse af tilbygning til portnerboligen. 

 Opførelse af gartnerhus. 

 Opførelse af materielhus og  

 Opførelse af smedje. 

Smedjen opføres uden for fredningen og kræver ikke fredningsnævnets tilladelse.  

 

De øvrige delprojekter er placeret inden for fredningsnævnets afgørelse af 8. december 1980 om fri-

villig fredning af arealer tilhørende Ørslev Kloster. 

 

Fredningsnævnet har tidligere behandlet andre ansøgninger om byggeri m.v. inden for samme fred-

ning. Senest har nævnet behandlet en ansøgning om ændret anvendelse af et materielskur, der frem-

over skulle anvendes som et arbejdsrefugium kaldet ”Eremitagen”. Nævnet meddelte den ønskede 

tilladelse den 15. oktober 2019 efter en besigtigelse den 8. oktober 2019.  

 

Ved besigtigelsen den 8. oktober 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Skive kommune, Skive Provsti og Stiftet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 

Forening samt ansøgeren, ”Foreningen Ørslev Kloster”, fik nævnet forelagt de ansøgninger, denne 

afgørelse omhandler. De mødte havde ikke før mødet fået tilsendt bilag, men ansøgeren foreviste 

placeringerne af bygningerne og redegjorde nærmere for planerne. Der var lejlighed til at stille 

spørgsmål.  

 

Det blev ved besigtigelsen den 8. oktober 2019 aftalt, at når nævnet fik materialet vedrørende alle 

projekterne, ville nævnet sende det til alle, der var indkaldt til besigtigelsen og give dem lejlighed til 

at udtale sig. Nævnet forventede ikke at indkalde til en ny besigtigelse. 

 

Nævnet har den 12. november 2019 sendt materialet vedr. alle 3 projekter til alle, der var indkaldt til 

den tidligere besigtigelse. Der blev fastsat en dato, den 30. november 2019 for fremsendelse af be-

mærkninger til ansøgningerne.  
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Nævnet har ikke senere modtaget bemærkninger fra nogen af de hørte. 

 

Herefter skal fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives 

tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. Nævnet har 

navnlig lagt vægt på, at det ansøgte er en del af en helhedsplan, som dels skal fastholde Ørslev Kloster 

som en markant samling bygninger omkring det gamle kloster og dels skal give klostret mulighed for 

fortsat at kunne fungere som et bæredygtigt og tidssvarende arbejdsrefugium. En samlet donation fra 

en række markante danske fonde har skabt de økonomiske rammer for denne opgave.  

 

Det ansøgte vil ikke kunne påvirke klostrets øvrige bygninger, have og park på nogen skæmmende 

måde. 

 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 6. juli 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-04-2021  
Skive Kommune 
kkbe@skivekommune.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om lovliggørelse af etableret grøft og gangbro over grøften på Hejlskovvej 15, 7840 
Højslev – K 142 – Ørslevkloster Kirke. 
 
Skive Kommune har på vegne Ørslev Kloster, Hejlskovvej 15, 7840 Højslev, søgt om dispensation 
til lovliggørelse af en anlagt åben ½ m bred grøft tværs over et engareal, som løber fra en brønd i skel 
til en eksisterende afvandingsgrøft. Der er endvidere søgt om dispensation til lovliggørelse af en bro 
over grøften. 
  
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår: 
”… 
Formål og baggrund 
Siden efterår 2019 har et defekt dræn mellem en eksisterende opsamlingsbrønd og en eksisterende 
åben afvandingsgrøft på Ørslev Klosters eng gjort det umuligt for besøgende til området at passere. 
De offentlige stier har ligget under vand og dele af den offentlige frugtlund har ligeledes ligget under 
overfladevand. Vandet kommer fra marken mod syd. 
 
Uden at forstyrre brønden eller drænet ledes det samme vand i en åben lav grøft til den samme åbne 
afvandingsgrøft gennem klosteregnen. 
 
Beskrivelse af projektet 
Fra en opsamlingsbrønd i skel mellem matrikel 1ay og 1aæ går der et rørlagt dræn mod en eksiste-
rende åben afvandingsgrøft i engen foran Ørslev Kloster. Store mængder overfladevand har samlet 
sig i denne strækning siden efterår 2019. Den offentlige sti, som publikum bruger for at få adgang fra 
p-plads til klosterets offentlige arealer, har dermed ligget under vand og mudder. Den ligeledes of-
fentlige frugtlund har også ligget under overfladevand. 
Projektet har til formål at lede den samme mængde vand fra den eksisterende brønd i skellet til den 
eksisterende afvandingsgrøft i klosterengen. Vi ønsker derfor at grave en lav åben afvandingsgrøft på 
den samme strækning. Projektet påvirker ikke den eksisterende brønd eller dræn, som forbliver in 
situ. 
 
Når der ikke er store mængder vand, vil grøften stå tør, men under vedvarende regnvandsperioder vil 
vandet samle sig i grøften på den samme måde som den eksisterende grøft gennem klosterengen. 
 
Fredningen 
Af Fredningsnævnets kendelse af 8. december 1980 fremgår: 
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”… 
§ 1. De til stiftelsen hørende arealer fredes således, at de bevares i deres nuværende tilstand som et 
samlet hele omkring Ørslev Klosters bygninger, og således at de udelukkende benyttes som hidtil 
som have, park, eng, mark og skov… 
…” 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a: 
 
”… 
§ 3. Ændringer i terrænformerne ved opfyldning eller afgravning må ikke finde sted, ligesom der ikke 
må henlægges affald. 
 
§ 4. Området må ikke yderligere bebygges, og boder, skure, campingvogne, master og andre skæm-
mende indretninger må ikke opstilles varigt eller midlertidigt,…” 
 
Natura 2000 
Området ligger ca. 2 km. fra Hjarbæk Fjord, som er både  
Fuglehabitatsområde: Hjarbæk Fjord og Simested Fjord 
Og habitatsområde: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk 
 
Skive Kommune har vurderet projektets mulige påvirkning på Natura 2000 området. Af kommunens 
vurdering fremgår blandt andet: 
”… 
Grøften er etableret som erstatning for tidligere dræn og en gangbro er etableret over grøften, så 
besøgende til Ørslev Klosters arealer fortsat har adgang. Det tidligere dræn har ikke længere været 
fungerende og adgangsvejen til arealerne har stået under vand.  
Skive Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områderne væsentligt, da projektet 
udelukkende har lokal påvirkning af terræn og afvanding. Det vurderes at naturtyper på udpegnings-
grundlaget vil ikke blive påvirket, da projektet har en meget lokal karakter og udelukkende påvirker 
de nærmeste omgivelser - afstanden til nærmeste naturtype (rigkær) er 2 km. Arter på udpegnings-
grundlaget vurderes ikke at blive påvirket, da grøften ikke ændrer på områdets økologiske funktiona-
litet. Der vurderes ikke at være forekomster af relevante arter som lampretter, stavsild og grøn kølle-
guldsmed, da grøfterne på arealet løber til mindre søer og ikke har åbne forbindelser til større vand-
løbssystemer. 
…. 
Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af den etab-
lerede grøft og gangbro, da områdets økologiske funktionalitet fortsat er opretholdt. I forbindelse med 
en åben grøft, som erstatning for lukket dræn, vil nye levesteder kunne opstå. 
…” 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Ansøgningen har været sendt i høring hos de påtaleberettigede parter. 
 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod det ansøgte. 
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Skive Kommune har udtalt sig om mulige påvirkninger af Natura 2000 habitatområdet som refereret 
ovenfor. 
 
Da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, er sagen behand-
let af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden for Fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, meddele 
dispensation til at anlægge en åben grøft i en bredde på 0,50 cm i et forløb fra den eksisterende brønd 
i skellet til den eksisterende afvandingsgrøft i klosterengen, samt til en gangbro henover grøften, 
udført i træ i naturlig farve, da projektet ikke strider mod fredningens formål. 
 
Jeg har lagt vægt på, at projektet understøtter fredningens formål om at bevare området for udeluk-
kende at blive benyttet som have, park, eng, mark og skov, idet området vil blive mere tilgængeligt, 
og at den beskedne gangbro, som er lagt på terrænet, ikke vil være skæmmende for området.  
 
Jeg har endvidere lagt vægt på, at projektet ikke vurderes at påvirke Natura 2000-områderne i nær-
heden af fredningen væsentligt. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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