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År 1979, den 6. december, afsagde overfredningsnævnet

følgende

afgrprelse

i sagen om fredning af arealer ved Rathlousdal i Odder kommune, Århus

amt (sag nr. 2361/77).

Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds afsag-

de den 9. december 1977 kendelse om fredning af ca. 368 ha umiddelbart

sydvest for Odder by. Fredningen tilsigter navnlig at bevare områdets

landskabelige og kulturhistoriske værdier, herunder at opretholde 1rpvtræs-

bræmmer langs de 2 lande~eje,. der passerer gennem det fredede område.

r kendelsen er dog tilladt en nærmere angivet forlægning af landevejen

Skanderborg-Odder og i princippet en forlægning af landevejen Horsens-

Odder over de fredede arealer. De således fredede arealer tilhrprer i det

alt væsentlige godset Rathlousdal. Kun mindre arealer af 3 andre ejen-

domme er inddraget under fredningen.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt overfredningsnævnet til

efterprrpvelse efter § 25 i den dagældende naturfredningslov . Kendelsen er

tillige påklaget til overfredningsnævnet af to af ejerne, godsejer Tesdorpf,

Rathlousdal, og Rodstenseje Hovedgård a/s, samt af fredningsstyrelsen,

det daværende fredningsplanudvalg for Århus amt og Danmarks Naturfred-

ning s fo r ening.

Godsejer Tesdorpf har modsat sig en fredning som værende et

unrpdvendigt og uheldigt indgreb, eftersom området ikke kan anses for at

være truet af foranstaltninger, der kan medfrpre urpnskede forandringer, og

eftersom der ikke ved en fredning brpr lægges hindringer for den udvikling,

som kan være n9'>dvendig for en stor land- og skovbrugsvirksomhed. Subsi_

diært har godsejer Tesdorpf rpnsket forskellige "7ndringer af fredningsbe-

stemmelserne til formindskelse af de ulemper for en rationel land- og skov-
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brugsdrift, som en fredning vil medf<j>re, og til lettelse og tydeligg<j>relse

af hans forpligtelser til at opretholde de kulturhistoriske mincler på godset.

Hvis fredningen gennemf<j>res ud fra det angivne formål, er det imidlertid

selvmodsigende samtidig at tillade drastiske ændringer af vejforholdene.

Godsejer Tesdorpf vil, hvis fredningen gennemf<j>res, foretrække en opret-

holdelse af landevejens nuværende linief<j>ring og modsætter sig i hvert fald

andre l<j>sninger end den af fredningsnævnet tilladte, som dog b<j>rsuppleres

med enkelte mindre ændringer til lettelse af godsets drift.

Rodstenseje Hovedgård al s har under henvisning til den fred-

ni ngsværdige Rævsådal med forbindelse til Norsminde fuglereservat <j>nsket

fredningen udvidet mod ljbst til at omfatte st<j>rre arealer af selskabets ejen-

dom, eventuelt hele godsets jordtilliggende, hvis tilladelsen til de to lande-

vejsforlægninger g<j>res betinget af, at de opretholdes efter en revision af

kommunens vejplanlægning i overensstemmelse med kommunens oplæg til

regionplanlægningen. For en udvidet fredning på dette vilkår vil der ikke

blive krævet erstatning, men selskabet modsætter sig en fredning af alene

l ha af godsets ar~aler, således som det er bestemt af fredningsnævnet.

Fredningsstyrelsen og fredningsplanudvalget har især af land-

skabelige hensyn, men også af hensyn til geologiske interesser <j>nsketfred-

ningen udvidet til at omfatte hele den del af Rathlousdal gods, der ligger

syd for landevejen Skanderborg-Odder. Fredningsstyrelsen har endvidere

henstillet forskellige ændringer i fredningsbestemmelserne angående de kul-

turhistoriske minder, men har kunnet tiltræde fredningsnævnets beslutnin-

ger om landevejsforlægningerne. Fredningsplanudvalget har i henhold til

naturfredningslovens § 42 godkendt vejforlægningen over Rathlousdal.

Danmarks Naturfredningsforening har navnlig <j>nsket, at fred-

ningen kommer til at forhindre en landevej sforlægning over Rathlousdal.

En linief<j>ring som den af fredningsnævnet godkendte vil uopretteligt medf<j>-

re et <j>delæggende indgreb i det meget værdifulde landskab. Foreningen har

tillige <j>nsketen geografisk udvidelse af fredningen i overensstemmelse med

fredningsstyrelsens og fredningsplanudvalgets synspunkter samt af nærre-

kreative hensyn henstillet det bestemt, at l<j>vtræsprocenten i skovene ikke."

må blive mindre end 50, og at den nuværende b<j>getræsprocent skal fasthol_

des.

Århus amtsråd har for overfredningsnævnet udtalt sig til st<j>tte

for den omhandlede landevej sforlægning over Rathlousdal og fremhævet, at

en vejforlægning må anses for n<j>dvendig af hensyn til færdselssikkerheden.

Den ljbnskede og af fredningsnævnet tiltrådte vejf?rlægning er i overensstem_

melse med den overordnede vejplanlægning og e'r under hensyn til områdets
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landskabelige kvaliteter tilpasset de almindelige vejnormer. Der forelig-

ger ikke realistiske muligheder for at forlægge landevejen til en liniefcpring

uden for det fredede område, og andre muligheder for en forlægning inden

for området har måttet forkastes som mindre hensigtsmæssige.

Odder byråd har henvist til en byrådsbeslutning i 1975 til stcpt-

te for vejforlægningen og fremhævet, at byrådet ikke har påklaget frednings-

nævnets kendelse.

Hads Herreds Landboforening har for det tilfælde, at overfred-

ningsnævnet tillader en vejforlægning, cpnsket tilladelsen udformet på en så-

dan måde, at der åbnes mulighed for en af landbrugsmæssige hensyn cpnske-

lig ændret liniefcpring i den vestligste del af området.

Akademirådet, Fonden for Bygnings - og Landskabskultur ,

Egnsforeningen for landskab og kultur, Beboerforeningen for Fillerup og

Omegn, Odder Handelsstandsforening, Turistforeningen for Odder og om-

egn samt et stort antal enkeltpersoner har for overfredningsnævnet udtalt

sig imod vejforlægningen. En enkelt skriftlig henvendelse udtrykker til-

slutning til amtsrådets cpnske om vejforlægningen.

I sagens behandling har deltaget 6 medlemmer af overfrednings-

nævnet, dog 8 medlemmer for så vidt angår spcprgsmålet om landevejsfor-

lægningen over Rathlousdal.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes af de grunde, der er anfcprt i fredningsnævnets

kendelse, at området, som er omfattet af kendelsen, bcpr undergives fred-

ning. Fredningen findes imidlertid efter sit formål at burde udvides til at

omfatte hele Rathlousdal gods vest og syd for skoven Dyrehave. Derimod

findes der ikke under denne sag at kunne træffes beslutning i spcprgsmålet

om fredning af yderligere arealer under Rodstenseje.

Det fredede område udgcpr herefter ca. 474 ha og er afgrænset

som vist på fredningskortet, der hcprer til overfredningsnævnets afgcprelse.

Lindeall~en fra Odder til Rathlousdal, der er en del af lande-

vejen Skanderborg-Odder, er fredet ved deklaration af 5. september 1949.

I skrivelse af l. november 1971 afslog overfredningsnævnet at dispensere

fra denne deklaration til gennemfcprelse af en dengang cpnsket vejforlægning,

som ville ncpdvendiggcpre fældning af nogle af alMtræerne. Overfrednings-

nævnet anfg>rte i skrivelsen, at det område, som vejforlægningen ville berg>_

re, måtte anses som fredningsværdigt, og at det eksisterende miljg> burde

bevares.

Den af amtsrådet nu g>nskede og af fredningsnævnet tiltrådte vej_,
forlægning berg>rer ikke lindeal1~en, som fortsa'~ kan opretholdes, men fg>-
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rer vejen syd om Rathlousdals avlsbygninger. En forlægning af landevejen

på strækningen gennem det fredede område findes imidlertid at være ufore-

nelig med hensynet til at bevare det værdifulde godslandskab, som ligger i

umiddelbar nærhed af Odder by. Varetagelsen af dette sidstnævnte hensyn

findes at måtte tillægges stcprre vægt end hensynet til netop ved en vejfor -

lægning som cpnsket af am tsrådet at opnå forbedrede forhold i trafiksikker-

hedsmæssig henseende. Fredningsnævnets tilladelse til den omhandlede

vejforlægning ophæves derfor.

Fredningsbestemmelserne icpvrigt findes at burde ændres til

imcpdekommelse i det væsentlige af godsejer Tesdorpfs cpnsker herom af

hensyn til den landbrugsrnæssige drift af godset. Fredningsnævnets beslut-

ning om ikke at tillade tilplantning af ca. 25 ha syd og cpst for arealet be-

tegnet Norske Anlæg findes dog under hensyn til fredningens formål at måt-

te tiltrædes.

Det tiltrædes endvidere, at der ikke er foreskrevet den af Dan-

marks Naturfredningsforening henstillede lcpv- og bcpgetræsbinding for god-

sets skove, men alene foreskrevet genplantning med lcpvtræer efter normal

afdrift af en bræmme langs landevejene. Det findes dog tilstrækkeligt til

at tilgodese fredningsformålet, at bræmmens dybde bliver 20 m som cpnsket

af godset.

Bestemmelsen om, at godsets have skal bevares som sådan,

findes efter ej erens cpnske at kunne udgå, bl. a. fordi haven ikke længere

er knyttet til nogen hovedbygning på godset, og den udlagt e sti langs Odder

å findes på strækningen langs haven at burde fjernes noget fra haven og

bygningerne.

Bestemmelserne om bevaring af forskellige kulturhistoriske

minder på godset findes at burde ændres navnlig således, at ejeren kun på-

lægges pligt til at bevare stensætningerne langs Odder å og kanalen, bjcpr-

negrotten og karpedammene, hvis fredningsstyrelsen vil påtage sig en re-

tablerings- og vedligeholdelsespligt.

Deklarationen af 5. september 1949 om fredning af lindealleen

ophæves, idet deklarationens bestemmelser indfcpjes i nedenstående fred-

ningsbestemmels er.

Fredningsbestemmelserne for det på fredningskortet viste om-

råde er herefter~

Fredningens formål.

på baggrund af de til området knyttede naturvidenskabe_

lige interesser og- betydelige rekreative interesser har frednin_
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gen -til hovedformål at sikre en opretholdelse af landskabets ka-

rakter af godslandskab med store alleer og skovarealer over-

vejende med skarpe skovbryn mod brede sammenhængende mar-

ker og at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til

godset Rathlousdal.

Bevaring af områdets tilstand.

Arealernes nuværende tilstand må ikke ændres.

Arealernes drift og pleje m. v.

a. Landbrugsdrift.

Det ftplger af § 2, at almindelig landbrugsdrift på jord,

der allerede anvendes til landbrug, kan fortsættes. Fredningen

er ikke til hinder for, at der foretages sædvanlige driftsomlæg-

ninger . Til sædvanlige driftsomlægninger henregnes ikke til-

plantning, pelsdyravl eller oprettelse af fjerkræfarme.

b. Skovdrift.

Skovdrift på de eksisterende skovarealer kan ligeledes

fortsættes, og der kan foretages sædvanlige driftsomlægninger.

De på fredningskortet med særlig signatur viste 20 m

brede skovbræmmer må efter normal afdrift dog kun genplan-

tes med lrpvtræer.

Endvidere skal det ca. O, 7 ha store areal ved "Skægs_

mrplle" mellem Rathlousdal alle og Odder å, som i dag er be-

plantet med hovedsagelig hvidel, efter opnået hugstmodenhed

holdes uden træbeplantning, således at bevoksningsgrænsen

nord for alleen bliver som vist på fredningskortet.

c. Tilplantning.

Det frplger endvidere af § 2, at arealer uden for eksiste-

rende skov ikke må tilplantes.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der foretages

en vis åben tilplantning i området ved karpedammene og rpst for

disse i overensstemmelse med en beplantningsplan, som kan

godkendes af fredningsnævnet efter indhentet udtalelse fra fred_

ningsstyrelsen. .'

Fredningen er heller ikke tifhinder for tilplantning på

det areal, der på fredningskortet er betegnet "have".
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d, Al1~træer, levende hegn m, v,

Al1~træer langs vejene må ikke fjernes, Frednings-

myndighederne kan foretage genplantning for udgåede al1~træ-

er, Glatfg>reforanstaltninger må kun udfg>res med midler, som

ikke kan skade al1~træerne,

Særligt for al1~træerne langs den strækning a~ Rathlous-

dal al1~, der er vist med særlig signatur på fredningskortet,

gælder yderligere, at der ikke må kappes friske rg>dder eller

grene, som ikke er til ulempe for færdslen på vej en eller for

driften af de tilstg>dende marker, ligesom træernes rodnet,

bark og grene ikke må beskadiges ved afgravning, påfyldning

af jord eller afflåning, I tilfælde af vejudvidelse, f. eks, ved

oprettelse af cyklestier, eller ved ny vejbelægning skal arbej-

det foretages med stg>rst mulig hensyntagen til al1~træerne i

overensstemmelse med fredningsnævnets anvisninger efter ind-

hentet udtalelse fra naturfredningsrådet.

Der må ikke etableres andre levende hegn end dem, der

er ng>dvendige for landbrugsdriften, og eksisterende levende

hegn må ikke fjernes, men. træerne kan udskiftes,

Stendiger og jordgærder må ikke fjernes,

e, Udyrkede arealer,

på udyrkede arealer har fredningsmyndighederne ret

til - efter forudgående drg>ftelse med og uden udgift for vedkom-

mende ej er - at fj erne selvsåede buske og træer og foretage

anden form for plejeforanstaltninger med henblik på oprethol-

delsen af naturtilstanden, Fredningsmyndighederne har endvi-

dere ret til at foretage ng>dvendig plej e af all~træerne,

f. Affald.

Forurening af naturen ved henkastning af affald o, lign.

må ikke finde sted,

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på Rath-

lousdal gods indrettes en aifaldsplads for godsets egne spild-

produkter, efter at fredningsnævnet har godkendt pladsens be-

liggenhed.

Vandlepb m,v,

Det fg>lger af § 2, at der ikke må foretages foranstalt_
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ninger, som kan medf<f>re en ændring af areal, form eller til-

stand af s<f>er, damme og vandl<f>b, eller som kan aflede eller

hæmme vandtilf<f>rslen til Helligkilde og kilden ved obelisken

i Dyrehave.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der udf<f>res

arbejder i henhold til gældende vandl<f>bsregulativer, eller at

Odder å og Rævs å reguleres efter indhentet tilladeIs e i hen-

hold til naturfredningslovens § 43. Stensætningerne langs beg-

ge bredder af Odder å og kanalen (fra <f>ensspids mod vest

langs syd- og <f>stsiden af <f>entil brovangerne ved dens nord<f>stre

hj<f>rne) må dog kun fjernes af ejeren, efter at der er forl<f>bet

l år fra fredningsstyrelsens modtagelse af skriftlig meddelelse

fra ejeren herom, uden at fredningsstyrelsen forinden har er-

klæret sig villig til at retablere og fremtidig vedligeholde sten-

sætningerne.

Fredningen er dernæst ikke til hinder for, at der eta-

bleres kunstige s<f>erog damme, eller at der med fredningsnæv-

nets godkendelse foretages restaurering af tilgroede eller op-

fyldte damme og mosehuller.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at ejeren op-

fylder de på fredningskortet viste karpedamme syd for lande-

vejen. Det er dog en betingelse herfor, at ejeren skriftligt

meddeler fredningsstyrelsen sit <f>nskeom opfyldning af dam-

mene, og at fredningsstyrelsen ikke inden et år efter modtagel-

sen af denne meddelelse erklærer sig villig til at retablere og

fremtidig vedligeholde dammene.

Terrænændringer .

Det f<f>lger af § 2, at der ikke må foretages terrænæn-

dringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster

i jorden eller foretages opfyldning eller planering.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at forekomster

i jorden udnyttes af vedkommende ejer til eget brug, såfremt

en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven, eller at der fo-

retages n<f>dvendige terrænændringer i forbindelse med lovlige

foranstaltninger inden for området.

Bebyggelse m. v. og andre anlæg.

Det f<f>lger a:! § 2, at der ikke må opf<f>res nye bygninger,
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herunder skure og boder samt tilbygninger til eksisterende byg-

ninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en eksiste-

rende bygning, hvis bygningens ydre fremtræden derved ændres.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opfcpres er-

hvervsmæssigt ncpdvendig bebyggelse i umiddelbar tilknytning til

eksisterende bygninger, såfremt fredningsnævnet kan godkende

bebyggelsens ydre fremtræden, eller at der anbringes læskure

for kreaturer eller arbejds skure o. lign. til brug for skovdrift.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i cpvrigt

opfcpres nye bygninger, som er erhvervsmæssigt ncpdvendige for

den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugs-

ejendom (herunder også en vindrncpIle), såfremt fredningsnæv-

net kan godkende bebyggelsens beliggenhed og ydre fremtræden.

Andre faste konstruktioner og anlæg.

Det fcplger ligeledes af § 2, at der heller ikke må etable -

res andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksem-

pelvis må der således ikke anbringes faste hegn, mure, tårne

o. lign. eller master, herunder master for luftledninger til

strcpmforsyning, og der må ikke anlægges sportspladser, mo-

torbaner eller skydebaner eller etableres oplags- eller losse-

pladser bortset fra den i § 3, f, tilladte affaldsplads.

Fredningen er dog ikke til hinder for etablering af kon-

struktioner og anlæg som nævnt i stk. l, hvis de er erhvervs-

mæssigt ncpdvendige for ejendommens land- eller skovbrugsmæs-

sige drift.

Campering og teltning m. v.

Der må ikke anbringes campingvogne o. lign., og telt-

slagning må ikke finde sted. Privatbescpgende må dog campere

eller slå telt op i umiddelbar nærhed af beboelsesbygninger.

Det fcplger også af § 2, at der ikke må anlægges nye ve-

fe gennem området.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der efter fred_

ningsnævnets godkendelse anlægges mindre, private veje, som
r

fcplger det naturlige terræn, eller fo'retages mindre ændringer
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ved de eksisterende veje. Fredningen er heller ikke til hinder

for en forlægning af landevejen Hor sens -Odder, hvis frednings-

nævnet kan godkende projektet.

Udstykning.

Der må ikke foretages udstykning med henblik på opret-

telse af et nyt selvstændigt landbrug.

Offentlighedens adgang.

De på fredningskortet viste skovarealer skal holdes til-

gængelige for offentlighedens færdsel og ophold i overensstem-

melse med de almindelige regler i naturfredningslovens § 55,

stk. 3-8, om almenhedens færdsel og ophold i skove. De med

pil viste indgange til skovene må ikke ne dlægge s.

Fredningsmyndighederne og/eller Odder kommune har

ret til at anlægge den på fredningskortet viste nye sti langs Od-

der å. Stiens bredde må ikke overstige 3 m. Eventuel uenig-

hed mellem ejeren og anlægsmyndigheden om stiens nærmere

beliggenhed på strækningen nord Om Rathlousdals have afgøres

af fredningsnævnet. Når stien er anlagt, har offentligheden ret

til gående færdsel ad denne i overensstemmelse med de i stk. l

nævnte almindelige regler. Det pålægges Odder kommune at hol-

de stien i forsvarlig stand.

Fre dningen er ikke til hinder for, at Århus am tsråd

eller Odder kommune med fredningsnævnets godkendelse tilve-

jebringer yderligere parkeringsmuligheder inden for området

eller etablerer indretninger, herunder toiletbygninger , til brug

for områdets rekreative udnyttelse.

Kulturhistoriske minder.

Følgende kulturhistoriske minder på Rathlousdal gods

skal opretholdes med deres nuværende beliggenhed og i deres

nuværende stand, medmindre fredningsstyrelsen tillader en

slØjfning, flytning eller ændring: Gravkapellet i den nordvest-

lige del af Dyrehave, mindestenen for V. von Holstein-Rathlou,

obelisken med 4 omgivende mindesten, den dobbelte trappe til

det tidligere "tempel", bjørnegrotten, stenbornen nord for

bjørnegrotten, Helligkilde og kilden ved obelisken, de kunstige
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seper (Ilisseperne") ved Helligkilde-svinget, karpedammene syd

for landevejen, stensætningerne langs Odder å og kanalen, bro-

erne over åen og broen over grcpften nær bj eprnegrotten, depbe-

fontene i haven og på gårdspladsen samt de epvrige på kortet

viste tildannede sten på gårdspladsen, herunder brolægningen.

De nævnte kulturhistoriske minder er - bortset fra stensætnin-

gerne langs Odder å og kanalen - vist på fredningskortet (sær-

kortet).

Pligten for ej eren til at opretholde gravkapellet er ikke

til hinder for, at det nedlægges som begravelsesplads. I så

fald kan kapellets indre opfyldes med grus eller jord, efter at

frontmuren er afstivet i fornepdent omfang, og indgangen kan

tilmures. Bortset fra tilmuringen skal anlæggets ydre beva-

res uændret. Partiet foran frontmuren indtil fortsættelsen af

hepjningens fod skal i alt væsentligt friholdes for træ- og busk-

bevoksning, og der skal opretholdes en sti til dette parti.

Pligten for ejeren til at opretholde bjeprnegrotten er be-

tinget af, at fredningsstyrelsen inden den 1. juli 1980 har fore-

taget en sådan istandsættelse af grotten, at den ikke frembyder

fare, og at fredningsstyrelsen fremtidig foretager nepdvendig

vedligeholdelse af grotten.

Pligten for ejeren til at opretholde karpedammene og

stensætningerne langs åen og kanalen er begrænset som anf<J>rt

i § 4, stk. 2 og 4.

Fredningsstyrelsen har ret til at foretage restaurering

og plej e af de i stk. 1 nævnte kulturminder •

Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-9 kan med-

deles efter reglerne i' naturfredningslovens § 34, hvis det an-

sepgte ikke V)l komme i strid med fredningens formål.

p. O. v.
L,\~~ I~'·· ,

'~~.~ ~=-'Q,

Bendt Andersen
overfredningsnævnets formand
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År 1979, den 6. december, afsagde overfredningsnævnet

følgende

afgrprelse

om erstatning i anledning af fredningen af arealer ved Rathlousdal i

Odder kommune, Århus amt (sag nr. 236 1/77).

Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds af-

sagde den 9. december 1977 kendelse om fredning af ca. 368 ha umiddel-

bart sydvest for Odder by. Ved kendelsen blev der tilkendt de af fred-

ningen ber<t>rte 4 private ejere erstatning med ialt 160.884 kr.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt overfredningsnævnet

til efterpr<t>velse efter den dagældende naturfredningslovs § 25 og er til-

lige for så vidt angår erstatningsfastsættelsen påklaget til overfrednings-

nævnet af en af ej erne, gods ej er Iver Tesdorpf, Rathlousdal gods.

Ved anden afgrprelse af dags dato har overfredningsnævnet til-

trådt fredningen med nærmere angivne ændringer af såvel dens geogra-

fiske udstrækning som fredningsbestemmelsernes indhold. Som det frem-

går af denne afgrprelse, omfatter fredningen nu ca. 474 ha, heraf ca. 464

ha under Rathlousdal gods.

Fredningsnævnet har tilkendt godsejer Tesdorpf erstatning

med 800 kr pr. ha ikke -fredskovpligtig jord under fredningen, ialt

104.984 kr" med et tillæg på 35,000 kr. for lrpvtræsbinding på 40 m

brede skovbræmmer og for pligt til at undlade genplantning på et nærme-

re angivet areal samt et tillæg på 12.000 kr, for den færdselsret, der

blev tillagt almenheden,

I sagens beh~ndling har deltaget 6 medlemmer af overfred-

ningsnævnet,

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Fredningen findes i hvert fald efter de foretagne ændringer

af fredningsbestemmelserne ikke at påfrpre godsejer Tesdorpf et tab,
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der overstiger ca. 800 kr. pr. ha ikke -fredskovpligtig jord under fred-

ningen med tillæg for 1cpvtræsbindingen, genplantningsforbudet og almen-

hedens færdselret ad den nyud1agte sti. Disse tillæg findes at kunne fast-

sættes til 13. 000 kr. for 1cpvtræsbindingen, 5. 000 kr. for forbudet mod

genplantning på ca. 0,7 ha og - som af fredningsnævnet ubestridt til-

kendt - 12.000 kr. for almenhedens færdselsret. Det bemærkes herved,

at 1cpvtræsbindingen nu kun angår 20 m brede skovbræmmer, som må an-

tages også uden den foreskrevne lcpvtræsbinding at ville blive i det væsent-

lige opretholdt med 1cpvtræer, og at det 0,7 ha store areal fcprst skal hol-

des ubevokset, når den nuværende beplantning fjernes efter opnået hugst-

modenhed. Den samlede erstatning til godsejer Tesdorpf vil herefter

være at fastsætte til 220.000 kr.

De cpvrige af fredningsnævnet tilkendte erstatninger tiltrædes.

ErstatningsbeLpbene på ia1t 228.900 kr. forrentes efter na-

turfredningslovens § 19, stk. 4, med 10% p. a. fra den 9. december 1977

(datoen for fredningsnævnets kendels e) til den 31. dec em ber 1978 og der-

efter med en årlig rente, der er 1% hcpjere end Danmarks Nationalbanks

til enhver tid fastsatte diskonto.

I omkostninger for sagens behandling for fredningsnævnet og

overfredningsnævnet tillægges der godsejer Tesdorpf 20.000 kr.

Den samlede erstatning med renter og omkostninger udredes

efter naturfredningslovens § 24, stk. 1, af staten med 75% og af Århus

amtsråd med 25%.

Overfredningsnævnets afgcpre1se af erstatningsspcprgsmålet

vedrørende Rathlousdal gods kan påklages til taksationskommissionen

vedrørende naturfredning (adresse: Amaliegade 13, 1256 Kcpbenhavn K.)

af godsejer Iver Tesdorpf samt af miljcpministeren og Århus amtsråd.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgcpre1sen er meddelt den klagebe-

rettigede. Afgørelsen vedrørende omkostningsbeløbet kan dog ikke på-

klages til taksationskommis sionen.

Overfredningsnævnets tiltrædelse af de erstatningsbe1cpb, der

er tilkendt de øvrige ejere under fredningen, kan ikke påklages til taksa-

tionskommissionen .

.I.' P. o. V.

'~ ~-.-.t,,~~~ .....~~~~
Bendt AndeiS8:l

overfredningsnævnets fvr;n3~j

u1
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Kendelsesprotokol
for

oFredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds •

o oAr 1977, den 9· december, afsagde Fredningsnævnet for Arhus
amts sydlige fredningskreds

1

F.S. nr. 338/1974 vedrØrende fredning af arealer
ved Rathlousdal, dele af Rath-
lousdal Hovedgård, Fillerup og
Odder byer, Odder sogn, Odder

okommune, Arhus amt,

fØlgende

K E :1 D E L S E :
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Ved skrivelse af lo. december 1974 har Danmarks Naturfrednings-
forening, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning og Fredningsplanud-
valget for Århus amt i henhold til §§ lo og 11 i lov om naturfredning,
lovbekendtgørelse nr. 445 af l. oktober 1972, rejst fredningssag ved-
rØrende matr. nr.e 19, 46 og 32 E Fillerup by, Odder sogn, l a og 2
Rathlousdal Hovedgård, Odder sogn, 31 ~~ og 31 ~ Odder by og sogn, 4~
lo ~, l ~, 16 ~, 17 ~, 35 2, 17 ~, 16 ~ og 6 2 F'illerup by, Odder sogn.

Området, der Ønskes ~redet, ligger sydvest for Odder by samlen-
de sig omkring dalstrøget langs Odder å. Gennem området er der en del
veje, parallelt med Odder å amtsvejen fra Odder mod Skanderborg, og
parallelt med Rævså amtsvejen fra 'Odder mod Horsens. Endvidere er der
biveje fra Rathlousdal til Morsholt og til Ondrup.

Store områder er skovbevoksede, medens resten i det væsentlige
er landbrugsjord. I området er lindealleen fra Odder til Rathlousdal
~redet ved deklaration i 1949, og i minde lunden ved Rathlousdal er en
obelisk og 4 mindetavler fredet ved deklaration lyst den 13. november
1948 og 18. februar 1949.

Alle i fredningspåstanden omhandlede arealer ligger i landzone.
Bekendtgørelse om sagens rejsning er af Fredningsnævnet indryk-

ket i Statstidende, Aarhuus Stiftstidende og Horsens Folkeblad den 15.
januar 1976, hvorhos de enkelte lodsejere har været indkaldt til mØde
ved anbefalede skrivelser afsendt den 14. januar 1976. De respektive
panthavere har været tilvarslet ved anbefalede skrivelser, ligeledes
afsendt den 14. og 16. januar 1976. Der har ikke været fremsat krav
fra panthavernes side.

Som begrundelse for fredningspåstanden har sagsrejserne blandt
andet anført, at der knytter sig betydelige kulturhistoriske interes-
ser til herregårdsmiljØet omkring Rathlousdal, hvis hovedbygning og
ladegårdsbygning dog ikke eksisterer mere. I naturvidenskabelig hen-
seende knytter interessen sig navnlig til insektlivet i Rathlousdals
skove. Det anføres, at det storslåede landskab med de udstrakte marker,



.. de store skove og alleerne indeholder så store værdier, at det frem-
over bØr sikres for befolkningen.

•
l.

Den af sagsrejserne nedlagte fredningspåstand, der omfatter
et areal på ca. 490 ha, hvoraf ca. 227 ha er fredskovpligtig, går i
det væsentlige ud på, at de omhandlede arealer skal bevares i deres
nuværende tilstand, at den nuværende driftsform skal opretholdes, at
løvtræs- og bØgetræsprocenten i skovene ikke må nedsættes, at all~-
træer og levende hegn skal bevares, og at der gives almenheden ad-
gang ad foreslåede stier. Herudover er der nedlagt påstand om beva-
ring af forskellige kulturhistoriske minder.

oI forbindelse med fredningssagens behandling har Arhus amts-
kommune anmodet om godkendelse af en forlægning af landevejen Skan-
derborg - Odder gennem det af fredningspåstanden omfattede område.

Der har været drØftet forskellige muligheder for en sådan vej-
forlægning. Amtsvejwfsenet har ved skrivelse af 12. juli 1977 frem-
sendt et forelØbigt detailprojekt, som Ønskes godkendt.

Fredningsplanudvalget og Fortidsmindeforvaltningen har ikke
villet udtale sig imod.amtsvejvæsenets projekt på en række nærmere

-~ anførte vilkår, men Fortidsmindeforvaltningen har yderligere hen-
stillet, at der etableres en tilslutning mellem Rathlou~dals alle• i den vestlige del og den forlagte landevej, således at alleen kan
opretholdes som en offentlig, eventuelt ensrettet vej.

Danmarks.Naturfredningsforening har frarådet, at der god-
kendes nogen forlægning af landevejen, og har foreslået, at even-
t~elle færdselsmæssige problemer i forbindelse med kØrsel gennem
alleen lØses gennem hastighedsbegrænsning og lignende vej tekniske

foranstaltninger.
Fonden for Bygnings og Landskabskultur har frarådet, at der

gives adgang til den af amtsvej inspektoratet projekterede vejfor-
lægning.
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l. Fredningsnævnets almindelige stillingtagen •

For så vidt angår matr. nr.e 16 ~, 16 ~, 32 ~, 4 ~, 17 2 og
en del af 17 g Fillerup er baggrunden for fredningsbegæringen navluig,
at man af kulturhistoriske ~runde Ønsker at bevare resterne af Fille-
rup Over mØlle og Fillerup Neder mØlle.

Der er i Fredningsnævnet enighed om, at der ikke er tilstræk-
keligt grundlag for at dekretere en fredning af de anfØrte matr. nr.e,
og fredningspåstanden kan herefter ikke tages til fØlge for så vidt
angår nævnte område. Fredningsnævnet.har herved lagt vægt på, at der
omkring resterne ~ nævnte vandmøller gennem tiderne er opført en be-
byggelse, der i væsentlig grad dominerer resterne af vandmØllerne,
hvortil kommer, at en fredning af området,uden at der samtidig sker
en gennemgribende restaurering af mØllerne og dammene, skØnnes at væ-
re uden større betydning.

For så vidt angår det Øvrige i fredningspåstanden omhandlede
område finder Fredningsnævnet, at dette på grund af dets landskabeli-
ge værdi og nære beliggenhed ved Odder byer fredningsværdigt, dog
således, at der sker en reduktion af det i fredningspåstanden omhand-
lede område, hvorved en del af matr. nr.e lo ~ og 19 Fillerup by og
l ~ Rathlousdal Hovedgaard holdes uden for fredningen, da der ikke
skØnnes tilstrækkelig anledning til at frede disse arealer. Om fred-
ningens. territoriale afgrænsning henvises i øvrigt til vedhæftede kort.

2. De almindelige fredningsbestemmelser.

§ l. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand. Land- :
brugsarealer i det fredede område må ikke udstykkes og frasælges til
selvstændig landbrug, men kan udstykkes og frasælges til sammenlægning
med anden landbrugsejendom.

§ 2. På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerpe,
herwlder mergel- grus- og lergravning, opfyldning eller planering ikke
tilladt uden Fredningsnævnets godkendelse.



Uanset foranstående ~r fredningen ikke til hinder for
4' a) gravning til ejendommens eget brug efter Fredningsnævnets forud-

gående godkendelse,
b) regulering af Odder å og Rævs å i henhold til projekt godkendt af

Fredningsnævnet,
c) restaurering af tilgroede eller opfyldte damme og mosehuller og

etablering af kunstige damme og sØer under forudsætning af Fred-
ningsnævnets godkendelse.

4t § 3 Byggeri m.v.

a) Bygnin~~r til bestående landbrug.
~ Nye beboelsesbygninger må ikke opfØres og tilbygninger til eksi-

sterende beboelsesbygninger ikke foretages uden Fredningsnævnets
godkendelse.
Nye driftsbygninger, tilbygninger til eksisterende driftsbygninger
og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved dis-, . ~. . .

ses ydre ændres, m~ ikke iværksættes, fØr tegninger udvisende pla-
cering og udseende er godkendt af Fredningsnævnet.

Foranstående bestemmelser indfØrer alene en af hensyn til
fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes pla-
cering og udformning, men medfØrer ikke, at byggeri, der må anses at
tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme,
kan hindres af Fredningsnævnet uden særlig fredningssag.
b) Eksisterend@ helårshuse.

Om- og tilbygninger vedrØrende eksisterende, lovligt opfØrte hel-
år~huse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra
Fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved
skØnnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboel-
ses- og driftsbygninger til landbrug, som overgår til anden anven-
delse, henhØrer under denne" bestemmelse.

,

-e
c) Bebyggelse; Øvrigt, anlæg og benyttelse.

Herudover er det ikke tilladt at opfØre nogen art af bygninger, dog
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kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted
med Fredningsnævnets godkendelse •
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte Qeboelsesvogne og
campingvogne, boder, skure, master, tårne eller lignende. Sædvan-
lige læskur e til kreaturer kan anbringes efter Fredningsnævnets
forudgående godkendelse, ligesom transportable læskure kan benyt-
tes i forbindelse med arbejde i skove. Teltning må ikke finde sted. I

Arealerne må ikke benyttes til losse- eller oplagspladser, mo-
torbaner , lufthavn eller lignende.

Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme er ikke tilladt.
Uanset foranstående kan mastp.r til lokal el-forsYning tilla-

des af Fredningsnævnet. Endvidere tillades camping og teltning af ejer-
nes privatbesØgende i umiddelbar nærhed af de respektive ejendommes
beboelsesbygninger.

d) Forurening af naturen.ved henlæggelse af affald eller andet må ik-
ke finde sted. Bilkirkegårde må ikke indrettes, og udrangerede bi-
ler eller maskiner må ikke henstilles.

§ 4. Arealetn~s drift.
Arealer, som ikke hidtil har været udlagt som skov eller plantage

må ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet indtages til sådan anven-
delse.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at de eksisterende
skovarealer drives efte~ sædvanlige forstmæssige principper.

§ 5. Hegn, Alleer mom.· ..
Med undtagelse af driftsmæssigt nØdvendige hegn må hegn ikke opsæt-

tes eller plantes uden Fredningsnævnets godkendelse.,
Udski~tning af levende hegn kan finde sted.
Alletræer langs vejene og bestående levende hegn må ikke fjernes

uden Fredningsnævnets tilladelse. Udgåede alletræer skal kunne genplan-. . .

-tt tes ved det offentliges foranstaltning og på det offentliges regning.
Stendiger og jordgærder må ikke fjernes.



• Ved glatføreforanstaltninger må der ikke benyttes midler, som kan
skade alletræerne.

§ 6. Veje.

,

Vejanlæg og vejreguleringer, bortset fra anlæg af mindre, priva-
te veje, som fØlger det naturlige terræn, kan kun ske efter Fred-
ningsnævnets godkendelse.

Fredningen skal ikke være til hihder for, at landevejen Odder -
Skanderborg forlægges med en linieføring med tilhørende vejtilsll1t-
ninger m.v. som angivet på vedhæftede kortbilag.

Den nærmere udformning af vejforlægningen, herunder de nØdvendi-
ge underføringer, beplantning af vejdæmninger og oprettelse af ra-
stepladser på det nedlagte vejareal,må ske i samråd mellem amtsvej-

oinspektoratet i Arhus amt, Fredningsplanudvalget og Fredningsnævnet,
der har den endelige afgørelse.

Fredningen skal heller ikke være til hinder for en forlægning af

Odder - Horsens landevej sydØst om Odder by efter Fredningsnævnets
nærmere godkendelse., § 7. Landskabspleje.

Fredningsmyndighederne har ret til på de udyrkede arealer uden
udgift for ejerne og efter forudgående-forhandling med vedkommende

tt ejer at fjerne selvsåede buske og træer samt til at foretage anden
form for pleje, også af alletræer, med henblik på at bevare den op-
rindelige tilstand.

§ 8. Offentlig adgang •

. Udover den adgang, der måtte bestå i henhold til andet grundlag
end nærværende kendelse, gives der offentligheden adgang til gåen-
de færdsel ad de stie~ og veje, som ved særlig signatur er angivet

.~ på det kendelsen vedhæftede kort.

§ 90 Anlæg i forbindelse med fredningen.
Kendelsen skal ikke være til hinder for, at der senere i det OID-



fang, der måtte være behov derfor, tilvejebringes yderligere parke-
.. ringsmulighed på det fredede område og etableres de til områdets re-

kreative udnyttelse fornØdne indretninger, herunder toiletbygninger
m.v. efter aftale med Fredningsnævnet.

§ lo. Der kan af Fredningsnævnet i samarbejde med Fredningsplanud-
valget udfærdiges er ordensreglement for det fredede område.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet efter indhentet udtalelse
fra Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning for så vidt angår kultur-

- 4t historiske ~orhold ogDanmarks Naturfredningsfore~ing og Frednings-
planudvalget for Århus amt for så vidt rolgår landskabsbestemmelser., De enkelte ejendomme og Fredningsnævnets afgØrelse vedr. disse.

l) Iver Tesdorpf, Kongshusvej 68, Rathlousdal, 8300 Odder.
ha under natur-

Areal fredskov fredningslovens
kapi tel VI -

matr. nr. i ha ha byggelinier.
del af 19 Fillerup 38,21 o 37,08
del af 46 Fillerup 83,61 83,61
del af
l a Ra thlousdal Hovedgård 93,02 92,20
2 smsts. 140,46 140,46

·1 31 at Odder 0,10 0,10
31 d smsts • 1,86 1,86

• i alt 357,26 226,03 129,28

Ejeren har protesteret mod fredningen og har påstået sig til-
kendt erstatning, herunder 3.000 kr. pr. ha for arealer, 'der ikke er
undergivet bestående fredningsbestemmelser, og 1.500 kr. pr. ha. for
øvrige arealer. Endvidere er der påstået en særlig erstatning i tiJ-
fælde af, at.der fastsættes bestemmelser med hensyn til pligt til gen-
plantning med lØvtræer.

Det skal være det offentlige ved Odder kommune og/eller fred-
ningsmyndighederne tilladt på det offentliges bekostning at anlægge

~-~.. - _ ,..~ _ .
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en sti for gående langs' Odder a på strækningen Rathlousdal - Odder
efter forudgående forhandling med ejeren onl stiens endelige placering,
udformning og afmærkning. Den nævnte sti kan anlægges i en bredde af

2-3 meter. såfremt der ikke opnås enighed om stiens placering, afgør
Fredningsnævnet dens forlØb. Der henvises til vedhæftede kort om sti-
ens omtrentlige forløb.

Sagsrejserne har nedlagt påstand om, at der gives det offent-
lige adgang til på matr. nr. l ~ og 2 Rathlousdal Hovedgård at lade
foretage opstemning og retablering af den tilgroede mØlledam ved
"SkægsmØlle". Der foreligger ikke noget l{onkret projekt.

Fredningsnævnet har ikke fundet anledning til på nuværende
tidspunkt at tage stilling til' denne påstand, men Fredningsnævnet vil
senere, såfremt der fra sagsrejsernes 'side måtte fremkomme et nærmere
udarbejdet projekt, tage stilling til dette og herunder, såfremt an-
dragendet da kim imØdekomme s helt eller delvis, fastsætte erstatnin-
gen 'til ejeren for denne udvidelse af fredningen.

Ejeren af Rathlousdal har anmodet om, at der gives ham adg~~g
til at tilplante ca. 25 ha af matr. nr. l a Rathlousdal Hovedgård
med skov. Det areal, der Ønskes tilplantet, stØder op til det såkald-
te "Norske Anlæg" og er i øvrigt beliggende syd og Øst herfor og om-

kring de nedlagte "karpedamme". Som begrundelse for sit Ønske har
ejeren navnlig anført,_ at arealerne ved "Norske Anlæg" har en uhen-
sigtsmæssig afgrænsning til skoven, der gør dyrkning besværlig, og
at arealerne omkring "karpedammene" er så skrånende, at det også her
er vanskeligt at kØre med maskiner. Der foreligger dog i~~e konkrete
tilplantningsplaner.

l.! Fredningsnævnet har il{ke kunnet imØdekomme ejerens Ønske om
adgang til ·at tilplante nævnte arealer ·med træer, men li"'redningsnævnet
vil være sindet at godkende, at der foretages en vis tilplantnin.g med
træer ved karpedammene og øst for disse, såfremt ejeren fremkommer
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med et nærmere defineret projekt herom.
r forbindelse med en eventuel godkendelse af et sådant projekt

vil Fredningsnævnet tage stilling til,·hvorvidt en del af den erstat-
ning for fredningen, der er tillagt ejeren, skal tilbagebetales det
offentlige.

Det fredskovspligtige areal på matr. nr. 46 Fillerup og 2 Rath-,

lousdal Hovedgård beliggende mellem Odder - Horsens landevejen og
Rævså må ikke tilplantes med træer. Skovstyrelsen har i skrivelse af

17. juni 1977 erklæret sig indforstået hermed •
Der gives det offentlige adgang til at lade foretage istand-

sættelse af stensætningerne langs OdG8r å ved Rathlousdal. Såfremt
det offentlige.ikke Ønsker at foretage en påkrævet istandsættelse af

nævnte stensætninger, kan ejeren forelægge spørgsmålet for Frednings-
nævnet, der herefter kan bestemme, at ejeren selv kan foretage de nØd-
vendige foranstaltninger·, herunder eventuelt fjerne stensætningerne.

De på matr. nr. 2 Rathlousda.l Hovedgård værende kunstige sØer
(issØerne) må ikke slØjfes og opfyldes helt eller delvis uden Fred-
ningsnævnets tilladelse. Den på samme matr. nr. værende Helligkilde

. .
og kilden ved siden af obelisken må i~ce afledes uden Fredningsnæv-
nets tilladelse.

r tilfælde af en vejforlægning af landevejen fra Torrild til
Odder (landevej 644) skal Rathlousdal Alle fortsat være tilgængelig
for almenheden til umotoriseret færdsel.

En påstand om, at.der ved den vestlige ende af denne alle skal
være tilslutning til den eventuelt forlagte landevej til almindelig
trafik,kan ikke tages til fØlge.

Den på matr.nr. 2 Rathlousdal Hovedgård værende have skal be-
vares som sådan i det omfång, det med særlig signatur er angivet på
vedhæftede kort.

• I



, '.

Den træbeplantning (hovedsagelig hvidel), der ved IlSkægsmØlle"
står mellem Rathlousdal Alle og Odder å må ikke genplantes, når den

" ,

er fældet efter den fornØdne hugstmodenhed, og det pågældende areal
skal herefter fremover være uden beplantning med træer. Skovstyrelsen
har' i ~vennævnte skrivel-se'ar 17. juni 1977- erklæret sig indforstået

" -med dette 'og ligeledes med foran nævnte 'bestemmelse vedrØrende Rath-
lousdals have. "

Det er ikke tilladt at beskadlge, 'ændre 'eller slØjfe samt uden
tt Rigsantikvarens samtykke at flytte fØlgende kulturhistoriske minder:

mindestenen for V. von'Holstein-Rathlou; obelisken og de 4 mindetavler,, stensætningerne omkring Helligkilden og kilden ved siden af obelisken
og'langs ågrenene, gårdpladsens og indkørslens brolægninger, de på
gårdspladsen opstillede stenmonumenter, dØbefonten i haven, broerne
og den dobbelte trappe til det tidligere "Tempelll•

Det offentlige har ret til uden udgift for ejeren at foretage
restaurering og pleje af ovennævnte mindesmærker.

Det er tilladt ejeren af Rathlousdal at opføre en ny hovedbyg-
ning, men tegninger udvisende udformning og placering skal forinden
godkendes af Fredningsnævnet.

Der gives endvidere ejeren af Rathlousdal ret til at opfØre

drivhuse, vækstbænke og lIgnende, herunder til fremavling af træer
4t til eget brug. Tegninger udvisende udformning og placering skal fore-

lægges Fredningsnævnet til forudgående godkendelse. Fredningsnævnet
kan foreskrive ændret placering og udformning.

på den del af skoven på matr. nr. 46, der ligger langs Odder-
Horsens landevej (landevej nr. 608) og den del.af skoven på matr.nr.

-2 Rathlousdal Hovedgård, der ligger syd for landevejen fra Tcrrild
til Odder (landevej nr. p44) og langs med denne, må der i en dybde
af 40 meter fra skovbrynet og væk fra nævnte respektive veje efter
normal afdrift kun genplantes med lØv~kov. Denne bestemmelse gælder



også, selvom nævnte veje måtte blive forlagte. Der henvises i Øvrigt
til det med særlig signatur anførte på vedhæftede kort.

,

Fredningsnævnet har under fredningssagens behandling godkendt
en på matr. nr. l §. Rathlousdal Hovedgård opfØrt ladebygning.

og bØgetræsprocenten
En af sagsrejserne fremsat påstand OID, at løvtræsprocentenli

skovene ikke må nedsættes, kan ikke tages til fØlge. En påstand om,
at et nærmere angivet areal mellem Odder å og Dyrehaven (hØjskoven),
som er tilplantet med bl.a. hvidel, skal afdrives, når den er hugst-
moden, kan heller ikke tages til fØlge. Ejheller kan en påstand om,
at karpedammene på matr. nr. l a Rathlousdal Hovedgård ikke må slØj-
fes, men at der skal være adgang for det offentlige til at retablere
dem, tages til fØlge. Endelig kan en påstand om, at bjørnegrotten
skal bevares, og at der sikres adgang for almenheden til denne og
obelisken, ikke tages til fØlge.

For den på nærværende ejendom etablerede fredning ydes en er-
statning på i alt.
der fordeler sig således på fØlgende poster:
l) for fredning af 131,23 ha ••••• o • • • • • • 104.984 kr.
2) for pligten til at genplante med løvtræ i yder-

kanten af skoven, anslået til ca. 13,2 ha og
2afdrivning af areal meq. hvidel ca. 4000 m .. . . . 35.000 kc.

3) for nyanlæg af stier 1200 m og færdsel ad. . .. -, .

disse og ad eksisterende veje • 12.000 kr.

For den etablerede fredning af fredskoven i Øvrigt ydes in-
gen erstatning.

"

2) Als Rodstenseje Hovedgård v/landsretssagfØrer Carlo Larsen, Ama-
liegade 4, 1256 KØbenhavn K,

matr. nr. 6'c Fillerup af areal 1,08 ha, der er fredskov.
Det pågældende areal må ikke tilplantes med·træer. Skovstyre.l-

sen har i skrivelse.af 17. juni 1977 erklæret sig indforstået hermed.
Der ydes en erstatning på 10000 kr. i anledning af den etab1e-

,
~"''''e"!!:tl~_''''~~--~~'~· ~ ,_ -:-~-~~ ......- ••~- "·~r.......,...

rede fredning.
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3) Troels Vorgaard, Fillerupvej 5, Fillerup, 830~ Odder,
del af matr. nr. lo a Fillerup af areal 1,79 ha, hvoraf 1,~3 ha er
under nattlrfredningslovens kapi tel VI, byggelinier ,
del af matr. nr. l ~ Fillerup af areal 3,51 ha, hvoraf 3,06 ha er un-
der nævnte byggelinier.

Der ydes en erstatning på 4.250 kr. for den iværksatte fredning.

4) Ove Thomsen, Kongshusvej .15.1,Fillerup, 8300 Odder,
del af matr. nr. 17 c Fillerup af areal ~,42 ha- .. . . . .
matr. nr. 35 d Fil~erup af areal 0,13 "

i alt 4,55 ha,
der alt er under naturfredningslovens kapitel VI, byggelinier.

Der ydes en erstatning på 3.650 kr.

-0-0-0-0-0-
Hvor der i nærværende kendelse er meddelt tilladelse til byg-

geri m.v., er det under forbehold af andre myndigheders eventuelle
nØdvendige godkendelse.

Da der ilcke skØnnes at finde forringelse sted af panthaveres
eller servituthaveres retsstilling gennem den skete fredning, vil er-
statningerne i det hele være at udbetale til ejerne.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende på de
fredede ejendomme med fortrin forud for pantegæld.

Erstatningerne vil i medfØr af lovbekendtgørelse nr. 520 af
l. oktober 1975 af lov om naturfredning § 33 være at udrede med ~ af

l ostatskassen og 4 af Arhus amtsfond.
Kendelsen vil i medfØr af nævnte lovs § 25 være at forelægge

for Overfredningsnævnet. Dette fritager dog ikke den, der selv Ønsker
eventuelle indsigelser behandlet, fra selv selv at indanke kendelsen
for Overfredningsnævnet, hvilket skal ske inden 4 uger fra den dag,

~tt da Fredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende, jfr. lovens
(o § 24.



T h i b e s t e ID m e s :
. .De i foranstående kendelse anførte ejendo~ne i Odder sogn

fredes i overensstemmelse med det foran anførte og således som vist
på medfØlgende kort.

.
Erstatningerne udgØr fØlgende belØb:

. .
l) Iver Tesdorpf ••••••••.•••.•••.•••
2)

3)
4)

,
Als Rodstenseje Hovedgaard ••••••• 1:000: "
Troels Vorgaard .................. 4.250

3.650
II.

Ove Thomsen . ", De tilkendte erstatninger, der i alt andrager 160.881+ kr.,

forrente s fra kendelsens dato og indtil beløbene kan hæves med en
årlig rente, der er l % hØjere end den af Da~~arks Nationalbank
fastsatte diskonto, der er gældende på nævnte dato.

G. Gravesen
(sign.)

L. Thol'UP
(sign.)

Henry Jensen
(sign.)

lIC.

\
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af
forhandlingsbogen

for
NATURFREDNINGSNÆVNET

for
Aarhus amt.

År 1949, den 5. september holdt nævnet møde på administrations-
'.
bygningen i Odder.

Mødt var i formandens forfald suppleanten, dommerfuldmægtig
Hillerup, samt landsretssagfører G. Waage og bankdirekt~r Muchitsch.

Der foretoges :
Sag nr. 23/1948: Fl'ednine af Rathlousdals all~.

For sognerådet mødte næstformanden, guldsme~ Christensen og
kommuneingeniør Mejlbjerg.

Der fI"emlagdes forslag til overenskomst, der iføl ge brev af
28. juni 1948 fra Odder sogneråd er godkendt af dette. Brevet frem-
lægges.

<l

Mellem sognerådet på den ene side og nat~rfredningsnævnet be-
kræftedes sålydende

overenskomst.
Den i Odder kommune værende såkaldte Rathlousdal s alle under-

kastes efter sognerådets ønske og med fredningsnævnets billigeIs e
.fuldstændig fredning i dens nuværende tilstand på strækningen fra
all~ens nuværende begyndelse mod øst og vestover til Rathlousdals
avlsgård. Det skal derfor herefter være forbudt at fælde noget af
træerne, kappe friske rødder eller grene, der ikke er til gene for
færdslen pd.vejen eller de tilstødende markers drift, eller på anden
måde, såsom ved afgravning af eller påfyldning af jord, afflåning
eller anden beskadigelse af barken, at beskadige træernes rodnet,
bark eller grene. Dog forbeholdes det sognerådet· efter aftale med
naturfredningsnævnet i tilfælde af vejens forlægning at fælde de



"For fredningen yd es ingen erstatning. ,"~):
Påtaleretten tilkommer naturfredningsnævnet for Aarhus amtsråa /

kreds.

".:e nødvendige træer i all~ens østlige ende. I tilfælde af'en udvidels$:t"
eller anden belægning af den nuværende vejbane, såvel som i tilfæld~~
af vejbanens forlægning ud til en af siderne, forpligt~r sognerådet :,
sig til gennem naturfredningsnævnet at indhente sagkyndigt skøn,
for d erved så vidt muligt at undgå beskadigel se af træerne, og til
ikke uden naturfredningsnævnets tilladelse at handle mod et sådant
skøn. Omkostninger ved et sådant skøn afholdes af kommunen.

A. Hillerup.
Georg Waage.

Muchi tsch.

,'l

For sognerådet: ti'>
Viggo Christensen/ '

A. Mejlbjerg.

For naturfredningsnævnet:

Mødet hævet.
A. Hillerup.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet for Aarhus amt,

A h d 14 ·uli 1950.
~~·fN~"'"
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Adr.: Århus by- og hcrrcdsrets 1. afdeling,

_lng~'U!,ol, Vester Alle 10,2. sallY.,
l, rlOOOÅrhus C. tlf. 00-12.20.77. lok. 46
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Århus, den 5. november 1974.
Sag nr. 5/1974.

Den 5. september 1949 blev der mellem det daværende
Odder sogneråd og Naturfredningsnævnet for det daværende Århus
amt indgået sålydende overenskomst: 0?~ .~

"Den i Odder kommune værende såkaldte Rathloudals Alle
underkastes efter sognerådets ønske og med fredningsnævnets bil-
ligelse fuldstændig fredning i dens nuværend~.tilstand på stræk-..
ningen fra alleens nuværende b~gyndelse mod øst oe vestover til
Rathloudals avlsgård. Det skal derfor herefter være forbudt
at fælde noget af træerne, kappe friske rødder eller grene, der lkke
er til gene for færdslen på vejen eller de tilstødende markers drift,
eller på anden mude, såsom ved afgravning af elJ.er påfyldning af
jord, afflåning pJ.leranden beskadigelse af barken, at beskadige
træernes rodnet, bark eller grene. Dog forbeholdes det sognerådet
efter aftale med naturfredningsnævnet i tilfælde af vejens for-

~ lægning at fælde de nødvendige træer i al16ens østlige ende. I
tilfælde af en udvidelse eller anden belægning af den nuværende
vejbane, såvel som i tilfælde af vejbanens forlægning ud til en
af siderne, forpligter sognerådet sig til gennem naturfrednings-
nævnet at indhente sagkyndigt skøn, for derved såvidt muligt at
undgå beskadigelse af træerne, og til ikke ude}}naturfreclnings-
nævnets tilladelDc at handle mod et sådant skøn. O::11-::ostni.ngernc
ved et sådant skøn afholdes af kommunen.
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For fredningen ydes ingen erstatning.
Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Århus

amtsrådskreds.ll

Den 26. november 1971 henstillede Fredningsplanudvalget
for Århus amt, at fredningsnævnet anmodede amtsvejvæsenet om ikke
at benytte vejsalt gennem den omhandlede alle af hensyn til risi-
koen for træernes beståen. Den 30. december 1971 videresendte fred-
ningsnævnet fredningsplanudvalgets henstilling til Amtsvejvæsenet.
I den forløbne tid har der derefter mellem Ar:hus amtskommunes
tekniske udvalg og fredningsnæ\met været ført en korrezpondance
angående anvendelse af salt i nævnte alle.

Århus amtskommunes tekniske udvalg har senest i skrivelse
af 25. marts 1974 og 14. juli 1974 meddelt, at man fortsat vil
anvende salt som glatførebekæmpelsesrniddel gennem alle'en, og at
man ikke i Btedet for at anvende salt vil gå over til grusning.

Fredningsnævnet har herefter den 4. november 197L~afholdt
\

et møde med repræsentanter for J\rhus Amtsl~ommunes tekniste udva1g,
Odder ko~nune, Danmarks Naturfredningsforening, Fredningzplanudvalget
for Århus Amt, Riesant:i.kvarensFortidsmindeforvaltning, Naturfred.-
ningsrådet, Akad~nliet for de skønne l\unster (Akademirådet) , Fonden
for bygnings-og landskabsku"ltur og Bor[;erudvaleet vedrørend~ Rathlous-j
dals Alle.

På dette møde opnåedes ikke nogen løsning af spørgsmålet,
hvorfor fredningsnævnet herefter har måttet tage sti11ing til om
en fortsat saltning af vejstrækningen gennem Rathlousdnls AIl~
er forenelig med den gennem ovennævnte overenskomst etablerede
fredning.

To af fredningsnævnets medlemmer er af den opfattelse, at
det.forbud, der i overenskomsten er nedfældet mod at beskadige
træernes rodnet, ind cbærer, at en fortsat Galtning af vejstrd<;··

ningen Gennem alleen er i strid med overe~ckomsten , da anvendelse
af salt som glatførebekæmpclcesrniddcl med de nu indh0stede erfarinGer
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I
må antages at indebære
satte bebt8en.

I;
'uen nærliggende fare for alletræernes fort-

j I

De p8eældende har i del1ne forbindelse ikke fundet det afgørende
at der kke i overenskomsten foreligger et direkte forbud mod salt-
ning, d en sådan fremgangsmåde ikke var gængs i 1949.

Et af nævnets medlemmer finder ikke, at der gennem de
hidtillindhøstede erfarinGer foreligger tilstrækkelig dokumentation
for,at anvendelse af sa1t i rimeligt omfang indebærer en fare for
alletræernes beståen, og det pågældende nævnsmedlem vil herefter
ikke mene, at anvendelse af vejsalt i alleen er stridende mod
overenskomsten.

Der er herefter i fredningsnævnet flertal for den op-
fattelse, at en fortsat anvendelse af salt som glatførebekæmpelses-
middel i Rathlousdals alle er i strid med ovennævnte overenskomst.

Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 uger fra modtagelsen
af meddelelsen indankes for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22,
København V, af de i naturfredningslovens § 58 anførte.

~/
~ -~~-~7-\L. Thorup . Ihs
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af
forhandlingsprotokollen

for
NA1URfflEDNINGSNÆVNET FOR

ARHUS AM1S SYDLIGE fRf:UNINGSKREDS

År 1985, den ll. oktober, behandlede nævnet
sag nr. 149/85 angående opførelse af tilbygning

til eksisterende lade bygning på matr.
nr. l a Rathlousdal hovedgård, Odder
kommune, hvilket areal er pålagt fred-
ning ved Overfredningsnævnets kendel-
se af 6. december 1979.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, supple-
anten for det amtsvalgte medlem, kriminalassistent Max Johansen,
og gårdejer Henry Jensen.

For amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Petersen.
Ejeren, godsejer I. Tesdorpf, var til stede.
Arealet blev besigtiget.
Godsejer I. Tesdorpf oplyste, at den eksisterende lade ønskes

forlænget med ca. 22 meter. Tilbygningen udføres således, at den
får samme udseende som den eksisterende lade og samme tagbeklædning.
Tilbygningen er nødvendig for at skaffe plads til gårdens halm.

På amtsfredningskontorets vegne vil skovtekniker Brøndum Peter-
sen ikke modsætte sig projektet.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende den projekte-
rede tilbygning, idet det forudsættes, at tilbygningen udføres 1 sam-
me materialer og får samme farve som den eksisterende lade.

L. Thorup. /lv



J rr~" ,'ol~,,,;) ~i,;1 og § 47 I,en fr:)C:,l'JlC"n('''.-
" II c.:b,i,',.]::; 1'r c..:;;;';r:c;!ngsr<.::vnGl (adr. Am., =C,:,.] '/ I

: ;~:' n r',) ':if 'JI. ["l. en.;:", r:'n, i,'Y"c:rEc.:-t, 1(Q,,,,]lt; ]::10(;~!;"':::::;::;~ .
' .~::,] :';,8n "_':, cg ',,:'lltut/oner S,-,rnl af s/,o'Ja;ol:n v.::ci (:._
'.",":11 i:: E:1<C''')'/::::9:''I~L)n.

:::::f,UrU:'l Cl /, l'\, 'r rra den d:g, afc::;rel::;:m er 1,;<1C:C:.::/t den":~~>':.~c'a td::lytJfJ,: l,.dIUrj,J.

E.l iliJdC:Z!se ~ 1',,( dl~PC'nc9tion må ik:<e udnyttzs br [;:'I:'~:;t
[: /;/:gaf;;stan. Er 1;',0:'9 Indr.IV0t, rM\ Ii//adolsen eiler dj~;:len::;n~ion:J'1
:,'::::: Udnyttes, mQdmlndre den 0!JrElholdo3 2f OVa,fr2C:nl'lc3r.~:'.'nc:.

T;lIadelsen bOltiz,ldtJr. S':fr~rnt den Ildle er Udll~'1:3t in::;.]n 5 U(Z:13 meddelelse.

'.. :.~:,snc·met for Arhus amts sydlige frSdningsl<reds, den 2 3 OKT. 1985
,~. Thoru,?
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UDSKRIFT
af

fomandllngsprotokollen
for

NATURffiEDNINGSNlEVNET FOR
ARHUS AM1B 8YDUGE FREDNiNGSKREDS Til fredningsreg;steret

til orientering Z,/
7~"i~År 1985, den 19. november, behandlede nævnet

sag nr. 87/1985 angående reg~lering af stianlæg
i Rathlousdal, landevejen 644,
Skanderborg - Odder, km. 15,8 -
19,3, hvilken strækning delvis er
pålagt fredning ifølge Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. decem-
ber 1979.

Nævn sformanden , dommer L. Thorup, fremlagde skrivelse af
13. november 1985 fra Naturfredningsrådet samt sagens øvrige bilag.

Af det fremlagte fremgår, at Naturfredningsrådet finder,
at det forelagte projekt ikke er i strid med hovedintentionerne i
ovennævnte fredningsbestemmelser.

Amtsfredningskontoret ved skovtekniker Brøndum Petersen og
Danmarks Naturfredningsforening ved dens lokalkomite samt Odder kom-
mune har ikke udtalt sig mod projektet.

Idet der i fredningsnævnet er enighed om i princippet at
godkende projektet, meddeles der herefter i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 dispensation fra ovennævnte fredningskendelse. Det for-
udsættes herved, at der ved anlægsarbejdet udvises størst muli~
hensyn til alletræerne, således at disses rodnet, bark og grene ik-
ke beskadiges unødigt ved afgravning, jordfyldning eller andet vej-
arbejde, og at de enkelte projekter forelægges fredningsnævnet til
godkendelse før arbejdet påbegyndes.

L. Thorup. lIv



UDSKRIFT
af

fol'handIlrlg&piotokøllen
for

NATURfRBlNINGSNJeINET FOR
4RHUSAMIS 8VOl.I6EFflEDNI~

Til fredningsregisteret
til orientering -~ '?-J

. /s----8'~hv(
Den 24. april 1986 behandlede nævn~t
Sag nr. 28/1986 angående dispensation fra overfred-

ningsnævnets kendelse af 6. december
1979 til etablering af naturgasled-
ning på ejendommen matr. nr. 19 Fil-
lerup og matr. nr. l a og 2 Rath-
lousdal hovedgård.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jen-
sen, det amtsvalgte medlem, lærer Vigg9' Thing, det kommunevalgte
medlem, lærer Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor o. Bis-
gaard.

For amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum
Petersen.

Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod

det ansøgte.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilla-

delse til det ansøgte. Det er dog en forudsætning, at der foreta-
ges en fuldstændig retablering, og at indgrebet 1 såvel skoven
som skellet mellem matr.' nr~ -Z'og 19 begge Fillerup, begrænses
til et absolut minimum, jfr. kendelsens § 4, d, hvorefter leven-
de hegn, stendiger og jordgærder ikke må ~jemes ..

Jørgen Jensen.
Udskriftens rfgtfohed bekræftes.
Efter natu'freaningsloveni § :::1 og § 47 ka" fredn''''''næYn8ts afqa-
relser indbrrn!;es for Cvarfrednin~s"avnet (~dr. Amai,eg ..oe 1 12j8
København K,) af bf. a. an!:cg.;ren, <.m:sråcet. "ommuna'ce~:yrelsan og
anerkendte forenlng9r og Ili3titudonar s..mt af skove.ahtO ved dis-
pensation fra skovbyg~ellr.ien.

Klagefristen er 4 ~c;er fra den dag. afg"rel:cn er meddelt den
pågældende klageberstliged3.

En tilladelse eller dispensation må Ikke udnvttes før udløbet
af klagefristen. Er klage indgivet. må tilladeizen ehor dl.'censationen
Ikke udnyttes. medminere den oprethOlde!' af C\'f'.lr:ri'::mncs~:::::'Jnet.

Tilladelsen bortl.1ldcr. såfremt den il~ke er ucny\t€lt l;:'';;':' .. 5 ~r
fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskredS. den t 8 ~~AJ 1986
'"

=
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UDSKRIFT

fofhandll~OtokoUen REG. NR.
for

NATURFÆDNIN6SNÆVNET FOR
åRHUS AMTS SYDlIGE FREONINGSKREOb

"··~"·11t •.. .J!-~-·. H,"'
r" f' t... ,. ~ 'r c ....

~~~...
Til frsdningsregisteret' '. lo J
tH mianterllfl9JJ/

rz. - .f'~
~

Den 20. november 1986 behandlede nævnet
Sag nr. 172/1986 angående ansøgning om godkendelse af affalds-

plads på matr. nr. 2 Rathlousdal, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af
6. december 1979 .

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, lærer Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor O. Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Iver Tesdorf, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans

Møller.
Endvidere mødte afdelingsingeniør Hans Smed, Odder kommu-

ne.
Iver Tesdorf oplyste, at affaldspladsen har ligget på det

pågældende sted fra før 1965. Den bruges nu kun til halmafbrænding,
og han ønsker fortsat kun at benytte pladsen hertil.

Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har kunnet henholde sig til Overfred-

ningsnævnets kendelse.
Der var i fredningsnævnet enighed om ikke at kunne godkende

den pågældende plads som affaldsplads og afbrændingsplads. Nævnet
vil dog efter omstændighederne være indstillet på at tillade den
af ejeren ønskede anvendelse (halmafbrænding) indtil l. august
1987. Nævnet skal samtidig tilkendegive, at en fremtidig affalds-
plads ikke kan forventes godkendt, såfremt pladsen er beliggende i

tilknytning til skov- eller vådområder.

Ud.lcrtft_ rtgtlglled b.knllrtel.
Etter naturfreonlnlilllov811S§ sø 00 f 47 kan frednlnganevnetl afgerela.r
Indbrlngn kir Overl.ecnin;_v". lldr. Am~It.gade 7, 1258 K.ben-
IlllVn K) at bI. I. anll~len. amlllr'Øe •. kommunBlbaatyr.IHn og aner-
kendte tor.nlng" ~9 IOslllu(foc;m,rsaml .af akovejeren ~ dl.penutlon
fra Ikovbygg.linten. "

Klagerrislen et' • uger fr. d.n da.. .fg.r .. .." er meddelt den
pig.,d.nda kllgeberellige4e-; ,

En tillade", eller dl.penaetlon må Ikke udnyttes før udløbet at
klag.trlllen. Er kllg. indgl"e.. mt lilledelun eller dispensalIOnen Ikke
udnyttes. medmindre .en op~.s et Overtrednlngsnævnel.

Tilladelsen bortfalder, ~t den ikke er udnyttel inden 5 Ir fra
deM medd.lelse.

FrednlnglNMlet for ArhUt amts sydlige fr8dnl"'1f:~~ d,! 26
• .Jø~en Jensen tr/~ n1I..fiv1

Jørgen Jensen.

Miljøministerie1 .

~,nr.F. 1'-;(-3//2 - 37
NOV. 1986
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REG. Ni 1J.3/
l,jOSI<.RIFT

nf
forh11fldllngsprotokollen

fOl

NA\ UR FP::DI<l INi")'3NIt\JN ET FOR
f~KHUc 1\1'1\\:; :::YUL\I:t rt'.t.UIIH~lioi\HEDS

Den 29. januar 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 172/1987 angående godkendelse af affaldsplads

på ejendommen matr.nr. 2 Rathlousdal,
der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 6. december 1979.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Ivar Tesdorph, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Ejeren har forevist nævnet andre placeringer til en affaldsplads.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der var i fredningsnævnet enighed om at anse den eksisterende

affaldsplads for bedst egnet til formålet i sammenligning med de i øv-
rigt påviste placeringer.

Nævnet ændrede herefter sin afgørelse af 20. november 1985 og
godkendte den pågældende plads som affaldsplads og afbrændingsplads.
Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at der kun tilføres plad-
sen organisk materiale samt jord og marksted,og at afbrænding foreta-
ges under hensyntagen til den eksisterende bevoksning.

Jørgen Jensen.

Udsl<rlfrens rigtighed bekræ.ft~s. . _ ~ '"'lk ~h _..,....'....""\_

~IL ..· q:l \.<t,r0....I~..~S~I?~....,jS § !.: ......og 5,47 k,an frednl~,?,~~(,,>...~n ....~::. J., ... ',':::~
:n l:"~ "":;:..J nJ( VJ'J •• rc ~Illfll~..., ,~.", e~ (oor ;",m I(.-:s .... -~ f -.).

W", l J~l :tf ..:>1 a. an~(jJi":(en, ,..flll ...r:;(i)t, ~,r...mj:h ..n("l""';':"j' .....';J .: I 'f-

1,;1" .... r... ·c,.lJtlger og IflGtnUil(Jlicr ~C!.mt af ~"vv.:-~ersf'} ;J...,,J -.J I':,,' o::::. c..n
er.:t ,::. \.1 ' .. 'J ....)lll1len

j 1:;[811 er 4 vgor fra den Ci1g, (1;,:;10.... ...'1 r

k,'

,l ~.; ...~Gr~.:t!,rJ('L.""
.... ~\.,::: -3nor '. ' ....,.),.: ': '~: --:'1 .... )
':f ~,.:.:_~~In':I: ~:t, 1;1"\ t :

TII',C(,3 '/;(1 \..,..' _:t ,\
....' ..:1' borHaJecr, ~::!r-' L. ... år fra

I ,,:i
" l

u...'., '
I

dens m ..:"...-:....L:. ... 13 2 FEB. 1987
Fredningsnævnet for Arhus amts ,'j ;,':3 frednIngskreds, denJPr::j~
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UDSKRIFT REG. NR.
af

forhandlingsprotokollen
for

NATUHfREONINGSNÆVNET FOK
4riHUti AMJ~ 8YUUlit ffl8JNlNlli.ll\, Itu.

1~.3(

Den 13. oktober 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 95/1988 angående ansøgning om godkendelse

af oplagsplads på ejendommen matr.
nr. l a m.fI. Fillerup by, Odder,
der er omfattet af Rathlousdal-fred-
ningen og åbeskyttelseslinien.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, Uffe Hansen var indvarslet, men blev ikke antruffet.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
Møller.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at Indvende mod en godkendel-
se af oplagspladsen på vilkår, at der foretages en slørende beplant-
ning.
Der var i FrednIngsnævnet enighed om at meddele dispensation efter
naturfredningslovens § 34 og § 47 a til den etablerede oplagsplads
på vilkår, at der langs syd- og østkanten af oplagspladsen foretages
slørende beplantning med et askehegn som den eksisterende vegetation
i de tilstødende hegn.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter nsturfrednlngsloven kan Frednlngsn.vnets afgereller Inllbrlngn
lor Overfredningsnævnet (adr. Sletsmarken 15. 2170 Hersholm) af tll.a.
ansøgeren. amtsr6det. kommunallilestyrelsen eg anerkenelte foreninger
og Institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgerelsen 1lImeddelt tie .. kil'.
berettigede.
En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes fIDr klagefrlltenl
udløb. Er klage indgivet. må tilladelsen eller clispensatlonen Ikke
udnyttes medmindre den opretholdes al Overfreonlnliisnævnet. Tilla-
delsen borttalder. s6tremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra elens
meddelelse.

Fredningsnevnet for Arhua amts sydlige fredningskreds, den t.5 OKl. 1988

~
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REG. NR. IJEI
Modtaget I

Skov- og Naturstvrelsen

~1.,"'':'l'\nl.1

at
torhdndllng~Pl OtOkull"n

tC't
NilllJht+t:UI~!I~oo,;JtVHt I t{)n

~tiHUt 41vllb'::;YlJLlbt H1tlJl~lloiti\ll\t1tlJ~

o 3 JAN. 1988

Den 2. januar 1989 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 158/1988 angående ansøgning
om tilladelse til at etablere 2 stk. gyllebeholdere på
ejendommen matr. nr. l a m.fl. Rathlousdal hgd., Odder,
der er omfattet af Rathlousdal-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har
deltaget dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem,
lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen. By- og Landskabskontoret har intet
haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele
dispensation til det ansøgte i medfør af
naturfredningslovens § 34.

Jørgen Jensen.

UdskrIftens rigtighed bekræftes
Efter naturfrednlngsl ka'
lor Overtredn oven n Fredningsnævneta.tg.rel • .,. Indbr'ng..
ansøgeren. a:::I~~nævnet(adr. Slolsmarken 15, 2970 H.~holm) at bl.a.
og InSlltutroner. ådel, kommunalbestyrelsenog anerklndtl torenlnglr
KlageIrislen er 4 uge t d
berelligede. r ra en dig, Ilg.rel •• n Ir m.dCfllt din kllg ..
En tilladelse eller disp ti
udløb. Er kla e in enss on må Ikke udnyttIl I.r kllgltrl.t.n.
udnylles medg d dg'~el. må l'd3delaen eller QIspen'ltlon.n Ikke
delsen bOrt1al~~~~~'~':t ~'::l~~~des IldOvertreonlng,n.vnet. TllIso
meddelelse.' I e er u nyttet Inden 5 ir tr. dens

I"redningsnævnettor Arhus amtssydlige Ireanin.skrld., den

Jørgen Jen.enIrril';/;~~ 2 JAN.1989

Miljøministeriet
Skov· og Naturstyrelsen
j.nr. F. /3t'3/ .8+t:'

//2- 3')



REu. NR.
U d s k r 1 f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 15. marts 1990 traf
Sag nr. 27/1990

Nævnet afgørelse
angående ansøgning om tilladelse til at
nedgrave el kabler i fredet område -
Rathlousdalfredningen.

.,

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen. det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing. suppleanten for det
kommunevalgte medlem. John Sørensen og sekretæren, retsassessor
Otto Bisgaard.
For landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
landskabskontoret har intet haft at indvende mod d~t ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til det ansøgte.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren. amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner .
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet. må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes. medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfaldp.r. såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelsp..
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 16.
marts 1990. Æ

'f~Vt{,t1AJø g~nTjens~n.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt. Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~iljøministeriet
~kov- og Naturstyre1sen

J.nr. SN )).1 tj;j.- oCJ).. 'f
Akt. nr. I.

. .-,-"--- - --'----- - '~-';;;""':"'--'---'--_-"...:." . . .



REG. NR. o. /~3/. 060

Udskrift
af

forhandlingsprotoKollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 28. juni 1990 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 63/1990 angående ansøgning om tilladelse til at

opføre en 12,2 meter hØj stålsilo på e-
jendommen matr. nr. 1 a Rathlousdal hgd.
Odder, der er omfattet af
Rathlousdalfredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte
medlem, fhv. købmand Hauge Johansen, og sekretæren, retsassessor
Otto Bisgaard.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til at opføre siloen som ansøgt.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner. _
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 3.

"

j u li 1990. ~ <

JJ~n.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks

~\ Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
tlkov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1 ~ II \ \ ~...oc;~ '-/ ~
Akt. nr. ~



J REG.NR. l23\.00

U d s k r
af

forhandiingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

f t SleD MOdtaget'
y.. og Na{llt!~"'relsan

6 JiJivi 19.91

Den 31. maj 1991

Sag nr. 51/1991
traf Nævnet afgørelse i

angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et telekabel fra Odder til Hunds-
lund gennem Rathlousdalfredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, fhv.
kØbmand Hauge Johansen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at det ansøgte
ikke kræver Fredningsnævnets godkendelse, da kablet nedpløjes
fortrinsvis på markarea~~~~A"

JJ~{nn.Jen"se'n.

e
e
e

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede. ~
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
d is p e n s.ati o n e n ik k e ud nyt ties, m e dm ind re d e n o p ret ho ld e s af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, Såfremt1den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. I'

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 31.
maj 1991

.
f~
j'
j

i I
! :

Jørgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

v[i1jøministeriet
~v- og Naturstyl'€1sen

~N ("l l~II-z.- 002 '-(
·H ~

?v
..



REG.NR. )Q3Lco

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet :or
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 3. september
Sag nr. 55/1992

1992 t=af Fre~~ingsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse _.
at genopføre driftsbygninger efte=
brand på Rathlousdal Gods, der er
o~fat~et af Overfredningsnævnets
kendelse om fredning.

I sagen, der har været: =ehar.dlet skriftligt, har delta;-e-::
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsva:g-
te medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medl==.
byrådsmedlem Hauge Johansen.
Der foreligger projek1:, udarbejdet af konsulent K~
Søndergaard. Det er tanken, at: byggeriet skal opføres i ~=
etaper.
Landskabskontoret har anbefalet, ae Fredningsnævne~
principgodkender etape I og II på vilkår, a~
bygningstegninger forelægges til godkendelse. Der bør lægqeE
afgørende vægt på, at det nye byggeri (etape I og __
tilpasses godslandskabet og de tilgrænsende driftsbygnir.ge=
mest muligt.
Fredningsnævnet meddelte
principgodkendelse til det
forelagte projekt på de af

efter naturfredningslovens § :~

ansegte i overensstemmelse med ie~

Landskabskontoret anførte vilkå=.

Afgørelsen kan efter lov om
overfredningsnævnet af bl.a.
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger :ra den da;, afgørelsen er meddelt
pågældende klageberett::~eie.
Klage indgives sy.r::~::;~

:1aturbeskyttelse påklages _.
ad.=essaten for afgørelsen ,-_

_ ~ 1 Fredningsnævnet,

1:)11/1':.-00:: V

t



• 2
videresender klagen tilOverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefris~~.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med~i~-e
Overfredningsnævnet bestemmer andet.
Tillade~sen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden - 1=.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Na~-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



REG.Nt 1~3\ .00

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 9. oktober 1992 behandlede Fredningsnævnet
Sag nr. 55/1992 angående ansøgning om tilladelse til

at genopføre en avlsbygning på Rath-
lousdal Gods, der er omfattet af 0-
verfredningsnævnets kendelse om
fredning.

•

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
byrådsmedlem Hauge Johansen.

,
Nævnet har den 3. september 1992 meddelt principgodkendelse
af en genopførelse af avlsbygningerne.
Der foreligger et detailprojekt af 16. september 1992 og
meddelelse af 29. september 1992 fra ejeren om bygningernes
opførelse i røde mursten og røde stålplader. Taget udføres i
sort eller gråt eternit.
Landskabskontoret har ikke haft bemærkninger til de
foreliggende bygningstegninger.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 50
dispensation til opførelse af avlsbygningerne i
overensstemmelse med det foreliggende projekt og de
foreliggende oplysninger om materialevalg.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Overfredningsnævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forske~lige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen tilOverfredningsnævnet.



.~

2
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen .
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Overfredningsnævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



REG.NR. 123\.00
U D S lt K I P' 'r

AF
forhandlingsprotokollen for
FrecbUngsDIIV11et for Århus Amt.

----------------
Den 24/5 1993
Sag nr. 60/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 1200 m3 stor gylle-
beholder på ejendommen matr. nr. l a
m.fl. Rathlousdal Hgd., Odder, der
er omfattet af Rathlousdalfrednin-
gen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hauge Johansen.
Der foreligger ansøgningsmateriale af 2. marts 1993.
Århus Amt, Landskabskontoret har ikke haft indvendinger mod
det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår, at gyllebeholderen
nedgraves til 2 meter over terræn ved stakladen, og at der
etableres et 3-rækket beplantningsbælte omkring
gyllebeholderen.

Jøtrf:ri~~
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~1'fJministeriet
'-, .()V- og Naturstyrelsen
J.nr.::iN \'1 \ 1/11. - 00'1\{
,\1.:1 nr ~



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG ND lL C> l-
\tfblJf~ef I

Sl<ov- og Naturstyrelsen

2 9 hf. ,. :~ 19911
i lt\lh. ,.

Den 23. marts 1994
Sag nr. 9/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
fældning og genplantning af to lin-
detræder på Rathlousdal alle i
Odder, der er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 6. december
1979 om fredning af arealer ved
Rathlousdal.

• I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 27. januar 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

J\iii.øministeriet
S~v- og NatW'StyreIsen
J.nr. SN \ 2Jl /12 - 00 Z-l( j'
Akt. nr. i-

(Ja
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 16. december 1994
Sag nr. 118/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
fjernelse af skadet træ nr. 130 og
umiddelbart efter fældningen
plantning af et nyt træ. Træet er
omfattet af Rathlousdal-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 25. november 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

• Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

13. marts 1995

Århus Amt

Vej- og TrafIkområdet

Lyseng Alle 1

8270 Højbjerg

• Vedr. j.nr. 16/95 - Amtets j.nr. 9-04-1-644102-1-95

Den 2. februar 1995 ansøgte Vej- og Trafikområdet om dispensation fra

Overfredningsnævnets kendelse af 6. december 1979 om fredning af arealer ved

Rathlousdal til et skitseprojekt for cykelstier langs landevej 644, Skanderborg-Odder på

strækningen mellem Fillerup og Odder., jf. uudnyttet dispensation fra Fredningsnævnet for

Århus Amts Sydelige Fredningskreds af 19. november 1985. Den på tegning nr. K 533-04

viste delstrækning I er udført.

•
Århus Amt, Natur og Miljø, har i skrielse af 13. februar 1995 fremsendt sagen til Nævnet

med bemærkning, at man intet har imod, at der meddeles en fornyet dispensation. Nævnet

skal herved i medfør af Naturbeskyuelses10vens § 50, stk:. 1, jfr. ovennævnte kendelse af 6.

december 1979, meddele tilladelse til gennemførelse af det omhandlede skitseprojekt på

vilkår, at der ved anlægsarbejdet udvises størst muligt hensyn til alletræerne, således at

disses rodnet, bark og grene ikke beskadiges unødigt ved afgravning, jordfyldning eller

andet vejarbejde, og at de enkelte projekter forelægges fredningsnævnet til godkendelse før

arbejdet påbegyndes.

Klageveiledning.

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

e afgørelsen. Klageberettigede er:

/Tb \L\\ /12-002"-{

9



ti Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. 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, jfr.

• naturbeskyttelseslovens paragraf 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

•
Århus Amt G.nr.8-70-51-1-727-1-95) Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomire, v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder.

Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder.



Mocnag®'i: U
Skov- og j\latufs\Y,efser.

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 Den 13/03-96

Århus Amt
Vej- og TrafIkområdet
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

\1~)· OG

V~dr. j.nr. 5/96 - cykelstier gennem Rathlousdal-fredningen langs landev~j 644,
Flllerup-Odder
V~j- og trafIkområdets j.nr.9-04-1-644102-1-95

Den 13. marts 1995 meddelte Fredningsnævnet for Århus Amt dispensation fra Over-
fredningsnævnets kendelse af 6/12 1979 om fredning af arealer ved Rathlousdal, til et
skitseprojekt til cykelstier langs landevej 644, Skanderborg-Odder, på strækningen mel-
lem Fillerup og Odder. .

Dispensationen var givet på vilkår, at der ved anlægsarbejdet blev udvist størst mulige
hensyn til alletræerne, således at disses rodnet, bark og grene ikke blev beskadiget
unødig ved afgravning, jordfyldning eller andet vejarbejde, og at de enkelte projekter
blev forelagt fredningsnævnet til godkendelse, før arbejdet påbegyndtes.

Ved skrivelse af 3/1 1996 har Århus Amt, Natur & Miljø på vegne Århus Amt, Vej- og
TrafIkområdet, fremsendt endeligt projekt med anmodning om fredningsnævnets stil-
lingtagen.

Fredningsnævnet har den 9/2 1996 foretaget besigtigelse.

•
I forbindelse med besigtigelsen blev der fra Århus Amt, Natur & Miljø, fremsat ønske
om, at der i forbindelse med cykelstiprojektet, plantes nye alletræer uden for de nye
cykelstier, på strækningen langs den gamle alle.

Da det af Århus Amt, Vej- og TrafIkområdet, fremsatte skitseprojekt fIndes nødvendigt
af hensyn til de trafIkale forhold i området, og da projektet ikke fIndes at stride mod
fredningen, skal frednil1gsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddele dispensation, på vilkår, at der ved anlægsarbejdet bliver udvist størst mulige
hensyn til alletræerne og bevoksningen iøvrigt, således at rodnet, bark og grene ikke
bliver beskadiget unødigt ved afgravning, jordfyldning eller andet vejarbejde.

For så vidt angår ansøgningen fra Århus Amt, Natur & Miljø, om tilladelse til plantning
af nye alletræer uden for de nye cykelstier på strækningen langs den gamle alle, fInder
fredningsnævnet ikke for tiden grundlag for at meddele tilladelse i medfør naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at alleen i en lang årrække fortsat kan
bevares ved genplantning, samt at plantning af nye alletræer uden for cykelstierne vil
medføre, at alleen mister sit karakteristiske allepræg.

ø /?.JV /~/).<-&0<;. lf
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Klagev~jledning

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

Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Na-
turfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse 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. naturbeskyttel,..
seslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-2-725-1-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Od-
der •
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav , 8900 Randers
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
Godsejer Iver Tesdorpf, Kongshusevej 68, 8300 Odder



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86437000 09/07·96

Århus Amt
Vej- og TrafIkområdet
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

_o, Wl6(l~8~ U
~r~©'lJic(\jg lNatui'styrelsefil

~~ J~lij 1996

REG.NR. /131.00

Vedr. j.nr. 5/1996 (16/1995) • cykelstier gennem Rathlousdal·fredningen langs
landevej 644 FiIlerup-Odder •
Vej- og Trafikområdets j.nr. 9-04-1-644102-1-95.

I skrivelse af 13. marts 1996 meddelte Fredningsnævnet dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 6/12-1979 om fredning af arealer ved Rathlousdal til et pro-
jekt til cykelstier langs landevej 644.

Nævnets tilladelse omfattede bl. a. en kraftig beskæring af bøgehækken i vejens nordli-
ge (venstre side) st. ca. 17,660 - 17,800. Under besigtigelsen udtrykte ejeren, godsejer
Iver Tesdorph, betænkeligheder ved en beskæring af hækken, og i skrivelse af 26. juni
1996 har Amtet nu meddelt, at man er indstillet på at fjerne hækken og således at
tværsnittet herefter bliver udformet ligesom på strækningen st. ca 17,500 til- 17,660,
således at skillerabatten mellem kørebane og cykelsti udføres l m bred i stedet for 3 m.

Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, meddele dispensation til den ansøgte ændring af projektet.

Klageveiledning

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. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-1-727-1-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

•
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Godsejer Iver Tesdorph, Kongshusevej 68, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 08/10-96

Østjysk Elforsyning
Knudsminde 10
8300 Odder

REu. Nit 12.3 I. 00

Vedr. j .nr. 93/1996 - tilladelse til etablering af transformerstation indenfor
Rathlousdal-fredningen i Odder Kommune.

Den 24. september 1996 har Århus Amt fremsendt en fra elforsyningen modtaget sag
vedrørende ombygning af eksisterende transformerstation ved Rathlousdal. Det fremgår
af det fremsendte kort, at transformerstationen placeres i umiddelbar nærhed af
avlsbygningerne på Rathlousdal.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om
fredning af arealer ved Rathlousdal.

Da placeringen af transformerstationen skønnes at være af underordnet betydning i for-
hold til fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at stationen placeres som vist på
den fremsendte beliggenhedsplan.

Klagevejledning

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.

S\'J ,~'\ \o - l.1\\ I \J- - CJO 22.-

~ M· .;:L •



l:•'.~I,

(.

•

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-2-727-1-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tIf. 86 43 70 00 lVIorltaQAi i

Skov- o~ Naturstyrelsel1

~ 5 ~~A]~~~~
21/05-99

Århus Amt Vejentreprenør
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

REG.Nl L2~1.00

Vedr. j.nr. Rathlousdal Alle - Deres j.nr. 71-110.

Ved skrivelse af 15. marts 1999 har Amtet oplyst, at træ nr. 128 i Rathlousdal Alle er
kraftigt forrådnet og kun har en tynd skal af frisk ved yderst i stammen. Træet vil
derfor blive fældet.

Rathlousdal Alle er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979
om fredning af arealer ved Rathlousdal.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at Fredningsnævnet godkender fæld~ingen
af træ nr. 128.

Fredningsnævnets bemærkninger.

Fredningsnævnets formand finder efter det oplyste om træ nr. 128's tilstand, at det
ikke vil være i strid med fredningens formål, hvis dette træ fældes, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Tilladelsen til fældningen er betinget af, at der
plantes et nyt træ på stedet.

Nævnet ønsker underretning om gennemgangen af træerne med karakteren DE, således
at Nævnet kan tage stilling, inden der foretages nye fældninger/udskifninger af træerne
langs Rathlousdal Alle.

Klageveiledning

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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-6-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

__ D_e.t _~~_I?-_~~aleFredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø _
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Saloparken 227, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Odder Kommune, Rådhugade 3, 8300 Odder

- ..==re:
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tIf. 86437000

20/07-99

Århus Amt Vejentreprenør
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 38/1999 - Rathlousdal Alle - Deres j.nr. 9-06-7-1-98.

I skrivelse af 7. juli 1999 har Amtet oplyst, at træ nr. 180 er så svækket, at det bør
fælles senest foråret år 2000. Det oplyses endvidere, at træerne nr. 39,40 og 111 ikke
er blevet synligt ringere, mens træ nr. 129 vil kunne klare lidt tid endnu, hvis det ikke
bliver påkørt.

Amtet har endvidere anført, at man altid har ønsket at bevare træerne så længe som
muligt af hensyn til fredningen.

Rathlousdal Alle er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979
om fredning af arealer ved RathlousdaI.

Fredningsnævnets bemærkninger:

'.e
Efter det oplyste om træerne nr. 39,40, 111, 129 og 180's tilstand finder Frednings-
nævnet ikke, at det vil være i strid med fredningens formål, at disse træer fældes, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Tilladelsen til fredningen er betinget af, at der
skal plantes nye træer i stedet for de fældede træer. Nævnet ønsker således ikke fornyet
underretning om ovennævnte fem træer, forinden der foretages fældning, idet Nævnet
har noteret sig, at Amtet ønsker at bevare træerne så længe som muligt.

KlageveUedning

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
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sagens videresendeIse til NaturkIagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
......

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-6-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

---.-Ikt. c.entral~ Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Kløvennarksvej 5, 2.th., 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

26/10-99

Hedeselskabet v/Preben Lunding
Vroldvej 99
8660 Skanderborg

\

Vedr. j.nr. 92/1999 - plantning af hegn på matr.nr. 19 Fillerup by, Odder.

e, Den 16. september 1999 har Århus Amt fremsendt en fra Hedeselskabet modtaget sag,
hvor der søges om tilladelse til etablering af et læhegn på den sydligste del af RatWous-
dal, tilhørende godsejer Iver Tesdorpf, RatWousdal, 8300 Odder. Hegnet ønskes place-
ret som vist på vedhæftede kort. Hegnet er 150-160 meter langt.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om
fredning af arealer ved Rathlousdal. .

Amtet har anført, at hegnet ønskes plantet i den sydligste udkant af Rathlousdals jorder
fra det nordlige hjørne af en eksisterende løvskovplantning, og Amtet har intet at ind-
vende mod, at der meddeles dispensation til det ansøgte hegn.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte hegn ikke griber væsentligt ind i herregårdslandskabet, som fredningen
skal beskytte, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevej ledning

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.
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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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-727-16-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 K0bellhit·vn ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Hanne Dyrholm, Ballevej 142, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det Amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 12/06-01

Århus Amt Vejentreprenør
Over Hadstenvej 70
8370 Hadsten

Vedr. j.nr. 56/2001 (if.j.nr. 38/1999) - Rathlousdal Alle - Deres j.nr. 9-06-7-1-98.

I skrivelse af 18. maj 2001 har De oplyst, at der i april 2001 er foretaget en ny bedøm-
melse af alle-træerne. Træ nr. 9, som er kraftigt forrådnet og kun har en tynd skal af
frisk ved yderst i stammen, bør fældes inden en måned.

Rathlousdal Alle er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979
om fredning af arealer ved Rathlousdal.

Fredningsnævnets formand finder, efter det oplyste om træ nr. 9's tilstand, at det ikke
vil være i strid med fredningens formål, hvis dette træ fældes, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1. Tilladelsen til fældningen er betinget af, at der plantes et nyt træ på
stedet.

Klagevejledning

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. 1.

Med venlig hilsen

~

Ild: ~U1J/' 1,2~ - (/'j;ls



RE®~~~~\~~) .DO

TIL OR!ENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
89UO Randers - tlf. 8643 7000

24110-02
Odder Kommune
Ejendomsservice
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 102/2002 - ansøgning om gyllebeholder på matr.nr. 1 a m.fl. Rathlous-
dal Hovedgård, Odder, beliggende Kongshusvej 68, 8300 Odder.

Den 8. oktober 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget sag, hvor Iver Tesdorpf, Rathlousdal, søger om tilladelse til at opføre en gyl-
lebeholder på 1440 m3 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om
fredning af arealer ved Rathlousdal.

Gyllebeholderen ønskes placeret i tilknytning til den eksisterende staklade cirka 1 km
sydøst for den eksisterende avlsgård.

Fredningsnævnet meddelte i 1993 tilladelse til en mindre gyllebeholder (1200 m3) med
samme placering. Denne tilladelse er ikke blevet udnyttet.

Ved sagens fremsendelse har Amtet anbefalet, at der meddeles dispensation på samme
vilkår som i 1993.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om et anlæg, der er nødvendigt for ejendommens drift, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at gyllebeholderen nedgraves til 2 meter over terræn, og at der etableres et
3-rækket beplantningsbælte omkring gyllebeholderen.

Klagevejledning

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:

Iver Tesdorpf, Kongshusvej 68, 8300 Odder
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-10-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
pet centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, 0stergårdsvej 221,
Astrup, 8355 Solbjerg
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, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

03/01-03
Skov- og Landskabsingeniør
Hans Josephsen
Århus Amt Vejentreprenør
Over Hadstenvej 78
8370 Hadsten

lV1odtage~ li
Skov. (' \ t,,· ~"'v1i'e1sel1l\

Vedr. j.nr. 56/2001 - ansøgning om en hurtigere procedure ved Fredningsnævnet,
når der ansøges om fældning af træer i Rathlousdal Alle, Odder.

Den 4. oktober 2002 fremsendte De en ansøgning vedrørende fældning af træer i
Rathlousdal Alle, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december
1979 om fredning af arealer ved Rathlousdal.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 4. december 2002.

Under besigtigelsen, hvor der i øvrigt blev givet tilladelse til fældning af 3 konkrete
træer, anmodede De om en hurtigere procedure ved Fredningsnævnet, når der skal fæl-
des træer.

De oplyste, at træerne i alleen er fra 1830-erne og normalt kan blive ca. 300 år. De
træer der danner alleen har dog ingen beskyttelse og står ved en vej, hvorfor træernes
levetid bliver kortere. Træernes rødder har generelt problemer. Rødderne går bl.a. ind
under vejen, hvor de bliver trykket på grund af lastbilers brug af vejen. Denne
ødelæggelse af roden giver basis for råd op igennem træet. Her ud over er træerne
også udsat for råd oppefra på grund af beskæring. Det har været nødvendigt at beskære
træerne, da træerne står alt for tæt til, at de kan danne en krone og derfor ødelægger
hinanden. Når træerne bliver rådne, udgør de en sikkerhedsmæssig fare, idet de kan
vælte ned over bilister/fodgængere. De oplyste i den forbindelse, at der i øjeblikket
årligt fældes 3 - 4 træer. Antallet der skal fældes, forventes at stige fremover.

Årsagen til at der ønskes en hurtigere procedure ved Fredningsnævnet er, at træerne
ofte har det så dårligt, at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at lade dem stå 1 - 2
måneder fra det opdages, at de skal fældes og inden tilladelse foreligger hertil.

Århus Amt, Natur og Miljø, kunne anbefale, at der bliver givet en sådan generel tilla-
delse.

De har efterfølgende ved brev af 5. december 2002 oplyst, at De er valgt som medlem
af Præsidiet i Dansk Træplejeforening , der er en afdeling af ISA, International Society
of Arboriculture. De stiller Dem herefter som garant for, at træerne i alleen bliver ple-
jet efter anerkendte internationale principper. De vil kun fælde træer i alleen, når De
bedømmer, at det er farligt at lade dem stå. Endvidere er De indforstået med at under-
rette Fredningsnævnet skriftligt, når fældning skal ske, hvilket normalt vil være et par
dage før fældningen.
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På baggrund af ovenstående meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til, at De løbende kan fælde træer i alleen. Træerne skal
udgøre en sikkerhedsmæssig fare, og Fredningsnævnet skal underrette s skriftligt om
fældningen i umiddelbar tilknytning hertil. Når der fældes et træ, skal der endvidere
ske genplantning i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne herom.

Vedrørende alleens fremtid:

Som drøftet på mødet den 4. december 2002 bemærker Fredningsnævnet, at dette bør
drøftes med Amtets Natur og Miljøafdeling.

KlageveUedning

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

Klageberettigede er: e)
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:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snærildvej 21,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder.
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Fredningsnævnet for Århus Amt

Uffe Larsen
Fillerupvej 5
8300 Odder

•
Vedr. Journal nr. 7712003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af halm-
lade på ejendommen matr. nr. 1a m.fl. Fillerup by, Odder, beliggende Fil-
lerupvej 5,8300 Odder.

Fredningsnævnet har den 18. september 2003 fra Århus Amt modtaget Der-
es ansøgning om tilladelse til opførelse af en halmlade på 650 m2 på oven-
nævnte ejendom.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 24 ha. Hallen vil blive opført i
en afstand af ca. 30 m fra en eksisterende hal på ejendommen, beliggende
uden for det fredede område. Det fremgår af tegningsmaterialet forelagt
nævnet af Odder Kommune, at hallen vil blive ca. 9,8 m høj, målt til tagryg-
gen. Taget vil blive udført af grå eternittagplade og vil have en hældning på

• 20°. Sidebe-klædningen på hallen vil består af stålplader i en grøn farve.

Vedrørende den eksisterende hal på ejendommen er det oplyst, at Odder
Kommune i 1987 meddelte miljø godkendelse til anvendelse af hallen som
maskinstation. Oplagspladsen omkring hallen ligger delvis inde på det fre-
dede område, hvilket er godkendt af Fredningsnævnet den l. november
1988 på vilkår om slørende beplantning i form af et 3 m bredt askehegn syd
og øst for pladsen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. december
1979 om fredning af arealer ved Rathlousdal.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. oktober 2003, hvor Deres æg-
tefælle, Lene Hansen, gav møde på Deres vegne.

• Lene Hansen oplyste under besigtigelsen, at hallen skal benyttes til opbeva-
ring afhalm. Der er primært tale om halm, der bliver bjærget ind fra andre
ejendomme med henblik på videresalg til halmvarmeværkerne i Harlev og
Solbjerg. Lene Hansen oplyste, at bjærgningen afhalm er en del af ejen-

\' /23!CJO
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dpmmelJ,s drift, hvorfor hallen er nødvendig for at sikre ejendommen ind-
tægten fra denne drift. Det blev i øvrigt bekræftet, at den eksisterende hal på
ejendommen benyttes til maskinstation.

Vedrørende hallens placering anførte Lene Hansen særligt, at den ønskede
placering, som er i en slugt, skjuler hallen mest muligt, hvorfor det er et na-
turligt sted at placere hallen. Af arbejdsmæssige hensyn er placeringen også
mest optimal, idet hallen kommer til at ligge umiddelbart tilknyttet til den
eksisterende hal og oplagspladsen. Hun oplyste, at De er indforstået med at
etablere sløret beplantning omkring hallen. Vedrørende Århus Amts forslag
om placering uden for fredningen, eksempelvis umiddelbart syd for ejen-
dommens gårdanlæg, oplyser Lene Hansen, at en anden placering vil forud-
sætte et stort gravearbejde, ligesom hallen vil komme til at ligge langt højere
i landskabet og dermed være mere synlig udefra. På denne baggrund fast-
holdt hun den ønskede placering ind~n for det fredede område.

•
Århus Amt, Natur & Miljø, har oplyst, at det ikke kan anbefales, at der gives
tilladelse til det ansøgte. Amtet lægger vægt på fredningsbestemmelserne,
hvorefter der alene kan opføres nye bygninger på ejendommen, hvis disse er
erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugs- eller
skovbrugsejendom. Det er amtets vurdering, at den ønskede brug af hallen
til opbevaring afhalm, der bjærges fra andre ejendomme, ikke er omfattet af
dispensationsmuligheden i fredningen. Yderligere har amtet ved vurderin-
gen lagt vægt på, at der er mulighed for på ejendommen at placere hallen på
en alternativ måde i et ikke-fredet område.

Odder Kommune har samstemmende med amtet vurderet, at den ønskede
hal ikke er nødvendig for driften af ejendommen som landbrugsejendom.
Endvidere har kommunen henvist til, at der i forvejen benyttes en hal til
maskinstation på ejendommen, hvilket heller ikke er omfattet af ejendom-
mens drift som landbrugsejendom. Vedrørende placeringen af hallen mener
kommunen imidlertid, at en placering som foreslået af Dem landskabsmæs-
sigt vil være mest hensigtmæssig, idet en alternativ placering vil medføre, at
hallen bliver meget synlig i området. Endvidere har kommunen henvist til,
at hallen i givet fald vil blive placeret i et randområde af fredningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsens § 6 kan der opføres nye bygninger på ejendom-
men i det omfang, bygningen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågæl-
dende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Den ansøgte hal skal i følge det oplyste benyttes til oplagring afhalm, der
primært bjærges fra andre landbrugsejendomme med henblik på videresalg.

Nævnet finder ikke, at en benyttelse af hallen som oplyst er en erhvervs-
mæssig nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom, såle-
des som dette må anses for forudsat i fredningskendelsens bestemmelser.

På denne baggrund meddeler Fredningsnævnet afslag på det ansøgte, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.



K.lagevejledning:

•
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen .

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

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

Med venlig hilsen

~ 65 .......

Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-
727-3-03).
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snæ-
rildvej 21, 8300 Odder.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå.
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Od-
der.
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder ..



. Fredningsnævnet for Århus Amt

Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

•
Vedr. j.nr. 77/03- ansøgning om tilladelse til opførelse af halmlade på
ejendommen matr.nr. 1 a m.fl. Fillerup by, Odder, beliggende Fillerup-
vej 5, 8300 Odder.

Til behandling i Naturklagenævnet fremsendes vedlagt klageskrivelse af7.
december 2003 fra ejeren af ejendommen, Uffe Hansen.

Klageskrivelsen er modtaget af Fredningsnævnet den 9. december 2003.

~.Der vedlægges endvidere sagens bilag, kopi afmødereferat af23. oktober
2003, samt Fredningsnævnets afgørelse af 16. november 2003.

Med venlig hilsen

~ ~ -
P. Holkmann Olsen

Kopi af dette brev og af klageskrivelsen er sendt til:

Uffe Hansen, Fillerupvej 5, 8300 Odder (- klageskrivelse).
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-
727-3-03).
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Klaus Rommelhoff, Old-
rupvej 100, 8350 Hundslund.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand.

, /~3/.O'o

Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 98 62 93

25. januar 2004
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Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå.
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder.
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder .
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Retten iÅrhU":l

Moctt. - 9 ~~]
.Iourn.nr.

Fredningsnævnet for Arhus Amt
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C

Fillerup 0.7.12.2003

Uffe Hansen
Fillerupvej 5
8300 Odder
86542417 - 40825516

Vedr. Journal nl2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af halmlade på
ejendommen matr. Nr.1 a m.fl. Fillerup by, Odder, beliggende fillerupvej 5, 8300
Odder.

Jeg vil hermed klage over afgørelsen vedr. min ansøgning om opførelse af halmlade

Ifølge § 6 kan der opføres bygning på fredede arealer, der er nødvendig for gårdens drift
Da jeg har leveret halm til varmeværk siden 1986, og at den indtægt er nødvendig for at
jeg kan blive på gården, mener jeg i høj grad at kunne opfylde disse krav. De 24 ha der
hører til gården, er ikke nok til at opretholde driften, derfor supplerer jeg med halmlevering.
Jeg mener det kan sammenlignes med landmænd der bygger til opfedning af indkøbte
svin

Jeg kan dokumentere via mine regnskaber at halm indtægten er en nødvendig indtægt

• På nu værende tidspunkt lejer jeg lader forskellige steder i kommunen, men de er
efterhånden i en så dårlig stand, at de ikke eg'ner sig til formålet

Håber I vil se på sagen igen, og tage bevaring af små landbrug med i betragtningen

Med venli~~~~
Uffe~L



Fredningsnævnet for Århus Amt Retten iÅrhus
Præsidenten
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus CSkov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
2100 København ø

Tlf. 86122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93

16. november 2003

Vedlagt fremsendes Fredningsnævnets afgørelse af 16. november 2003 vedrørende ejendommen
matr. nr. 1 a m.fl. Fillerup By, Odder.

Med venlig hilsen

~ -0
Per Holkmann Olsen

le Skov- og Naturstyrelsen
\ J.nr. SN 2001 - 1:1I//1:l. ~"9

Akt. nr. ir .---- /'Bit-
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

mam

Afgørelse
i sagen om opførelse af en halmlade inden for fredningen af arealer ved

Rathlousdal, Odder Kommune.

• Fredningsnævnet for Århus Amt har den 16. november 2003 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt afslag på en ansøgning om opfø-
relse af en halmlade på ejendommen Fillerupvej S, 8300 Odder (matr.nr.
la m.fl. Fillerup by, Odder). Afgørelsen er påklaget til Naturklagenæv-
net af ansøger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. december
1979 om fredning af arealer ved Rathlousdal. Det samlede fredede areal
udgør ca. 368 ha.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 24 ha. Der er ansøgt om dis-
pensation til opførelse af en halmlade på 650 m2 med en højde på ca. 9,8

• meter ved tagryggen. Taget vil blive udført af grå eternittagplader, og
vil have en hældning på 20°. Sidebeklædningen på hallen vil bestå af
grønne stålplader. Hallen ønskes opført i en afstand af ca. 30 meter
fra en eksisterende hal på ejendommen, som er beliggende uden for det
fredede område. Den eksisterende hal anvendes som maskinstation.

Ved fredningsnævnets besigtigelse af området oplyste ansøger, at laden
skal benyttes til opbevaring af halm. Der er primært tale om halm, der
bliver bjærget ind fra andre ejendomme med henblik på videresalg til
halmvarmeværkerne i Harlev og Solbjerg. Bjærgning af halm er en del af
ejendommeRs drift, hvorfor laden er nødvendig for at sikre ejendommens
indtægt fra denne drift. Efter ansøgers opfattelse er den ansøgte pla-
cering landskabeligt set den bedste. En anden placering, f.eks. syd for
ejendommens gårdanlæg, vil forudsætte et stort gravearbejde, ligesom
laden vil komme til at ligge højere i landskabet.

mailto:nkn@nkn.dk
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(tt Ifølge fredningskendelsens § 6 kan der opføres erhvervsmæssigt nødven-
dig bebyggelse i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, så-
fremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens ydre fremtræden. Fred-
ningen er heller ikke til hinder for, at der i øvrigt opføres nye byg-
ninger, som er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom, såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyg-
gelsens beliggenhed og ydre fremtræden.

Århus Amt har anbefalet, at der ikke gives tilladelse til det ansøgte,
som efter amtets vurdering ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom, og dermed ikke omfattet af dispen-
sationsmuligheden i fredningen. Amtet har endvidere lagt vægt på, at
der er mulighed for at placere laden uden for det fredede område .

• Odder Kommune har ligeledes vurderet, at halmladen ikke er nødvendig
for ejendommens drift som landbrugsejendom. Endvidere har kommunen hen-
vist til, at der i forvejen benyttes en hal til maskinstation på ejen-
dommen, hvilket heller ikke er omfattet af ejendommens drift som land-
brugsejendom. Vedrørende placering af laden finder kommunen imidlertid,
at den af ansøger foreslåede placering landskabeligt set vil være den
mest hensigtsmæssige, idet en alternativ placering vil medføre, at la-
den bliver meget synlig i området.

Jordbrugskommissionen har udtalt til sagen, at arealbehovet til opbeva-
ring af halm fra ejendommens egen produktion kan beregnes til ca. 63 m2•

Dertil kommer plads til opbevaring af kornet, hvortil arealbehovet ikke
på samme måde kan vurderes.

Fredningsnævnet har vurderet, at en benyttelse af laden til oplagring
af halm, der primært bjærges fra andre landbrugsejendomme med henblik
på videresalg, ikke er en erhvervsmæssig nødvendighed for ejendommens
drift som landbrugsejendom, således som dette må anses for forudsat i
fredningskendelsens bestemmelser. på denne baggrund har fredningsnævnet
meddelt afslag på det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.

Klageren har anført, at ifølge fredningens § 6 kan der opføres bygnin-
ger, der er nødvendige for gårdens drift. Klageren har siden 1986 leve-
ret halm til varmeværk, og den indtægt er nødvendig for at kunne blive
på gården. De 24 ha, der hører til gården, er ikke nok til at oprethol-
de driften. Derfor supplerer klageren med halmlevering, hvilket kan

~ sammenlignes med landmænd, der bygger til opfedning af indkøbte svin.



3

4t:' På nuværende tidspunkt lejer klageren lader forskellige steder i kommu-
nen, men de er efterhånden i så dårlig stand, at de ikke egner sig til
formålet.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan der meddeles dispensa-
tion fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.

• Ifølge fredningskendelsens § 1 er fredningens hovedformål - på baggrund
af de til området knyttede naturvidenskabelige interesser og betydelige
rekreative interesser - at sikre en opretholdelse af landskabets karak-
ter af godslandskab med store alleer og skovarealer overvejende med
skarpe skovbryn mod brede sammenhængende marker og at bevare de kultur-
historiske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal.

Efter § 2 må arealernes nuværende tilstand ikke ændres.

§ 6 har følgende ordlyd:

"Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder sku-
re og boder samt tilbygninger til eksisterende bygninger. Der må heller
ikke foretages ombygning af en eksisterende bygning, hvis bygningens
ydre fremtræden derved ændres.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres erhvervsmæssigt
nødvendig bebyggelse i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygnin-
ger, såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens ydre fremtræden,
eller at der anbringes læskure for kreaturer eller arbejdsskure o.lign.
til brug for skovdrift.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i øvrigt opføres nye
bygninger, som er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejen-
doms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom (herunder også en
vindmølle), såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens beliggen-
hed og ydre fremtræden."
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e.. Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at halmladen skal
være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejen-
dom. Dette er ifølge fredningskendelsens ordlyd gældende for så vidt
angår bygninger, som ikke opføres i umiddelbar tilknytning til eksiste-
rende bygninger.

Naturklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnæv-
nets vurdering af, at halmproduktionen ikke er nødvendig for ejendom-
mens drift som landbrugsejendom. Ligeledes finder Naturklagenævnet ikke
grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at den an-
søgte placering ikke kan anses for at være "i umiddelbar tilknytning
til eksisterende bygninger".

Det ansøgte byggeri er således ikke omfattet af undtagelserne fra fred-
ningens almindelige bygge forbud i § 6. Byggeriet vil derfor kræve en
egentlig dispensation efter fredningens § 13, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l. Der ses ikke at være tilstrækkeligt tungtvejende
grunde til at dispensere til byggeriet med den ansøgte placering.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse
af 16. november 2003.

Naturklagenævnet finder dog anledning til at bemærke, at såfremt ansø-
ger måtte ønske at opføre halmladen i umiddelbar tilknytning til eksi-
sterende bygninger, må fredningsbestemmelsen i § 6, stk. 2, efter Na-
turklagenævnets opfattelse forstås således, at der ikke er krav om, at
byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt "for den pågældende
ejendoms drift som landbrugsejendom". Det er ifølge ordlyden tilstræk-
keligt, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt som sådan. Fred-
ningsnævnet skal i så fald godkende bebyggelsens ydre fremtræden.

Mikkel Schaldemose
viceformand / Marianne Mathiesen

fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens §88, stk. 1.



• Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Rodsteenseje Hovedgaard A/S
Rodstensejevej 10
8300 Odder

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 -4001
CVR 11 98 62 93
Den 22. juli 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-78 Ansøgning om tilladelse til pålægning af jord
langs alle på Rodsteenseje.

• Århus Amt har igennem en klage fra Danmarks Naturfredningsforening og efterfølgende
redegørelser den 25. april 2005 og telefonisk henvendelse den 12. maj 2005 modtaget en
ansøgning fra Rodsteenseje Hovedgaard A/S, Rodstensejevej 10, 8300 Odder, om tilladelse til
at lægge Y2meter jord på begge sider af alleen langs hele dennes forløb på begge sidder af
Rævs å på ejendommen matr. nr. la Rodsteenseje Hdg., Odder m.fl.

Hovedparten af arealerne tilhører Rodsteenseje Hovedgaard A/S, Rodstensejevej 10, 8300
Odder. Den del af alleen der forløber på den vestlige side af Rævs å (matr.nr. 46e Fillerup
By, Odder) ejes imidlertid af Iver Edward Tesdorpf, Kongshusvej 68, 8300 Odder.
Ifølge ansøger (Rodsteenseje Hovedgaard A/S) ønskes jorden lagt på alleen for at sikre, at
træerne har jord nok til deres rødder.

•
Ejendommen ligger inden for Rathlousdalfredningen, Overfredningsnævnets kendelse af 6.
december 1979.
Fredningens hovedformål er på baggrund af de til området tilknyttede naturvidenskabelige
interesser og betydelige rekreative interesser at sikre en opretholdelse af landskabets karakter
af godslandskab med store alleer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn med brede
sammenhængende marker, og at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset
Rahtlousdal.
Fredningen indeholder således et generelt forbud mod ændring af arealernes tilstand.
Det fremgår af fredningskendelsens § 3d, at alle-træer langs vejen ikke må fjernes.
Afkendelsens § 5 fremgår det, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder udnyttelse af
forekomster i jorden eller opfYldning eller planering.

Den omtalte alle fremgår affredningskortet fra 1979, hvorfor denne må antages at være
omfattet af fredningens beskyttelse af alleer i området.

Amtet har den 23. april på baggrund af en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening
besigtiget området.
På baggrund af en vurdering af forholdene er det ikke amtets opfattelse, at træerne i alleen under
normale omstændigheder rent volumenmæssigt mangler jord til rødderne.

e
m~ov-og Naturstyrelsenl.
J.nr. SN 2001 "l211!12 -0001
Akt. nr. q g ...............Bil,
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Alleen er imidlertid hævet over det omgivende ådalslandskab, hvor jorden må forventes i
hvert fald i perioder at være vandlidende. Det er derfor sandsynligt, at alle-træerne vil have
svært ved at udvikle et normalt rodnet i dybden, men er begrænset til at udvikle rødder iden
højere beliggende jord, der udgør vejdæmningen. Denne jord er i forhold til træernes behov
for jord begrænset, og en udvikling af rødderne må derfor forventes at være ret ensidig. Dette
kan tilsammen medføre mindre stabile og mindre vitale træer. Da træerne er plantet ganske
tæt på den omkringliggende landbrugsjord, er det ligeledes amtets opfattelse, at en påfyldning
af jord vil være med til at mindske risikoen for påkørsel af træerne i forbindelse med den
driftsmæssige kørsel på disse arealer.
Ud fra ovenstående betragtning er det således amtets opfattelse, at den ansøgte påfyldning af
jord er en fornuftig disposition i forhold til at sikre så stabile og vitale alle-træer som muligt
under de givne forhold.
Der er tale om mindre terrænændringer, som må vurderes at have underordnet betydning i
forhold til de landskabelige interesser, der skal varetages med fredningen. Der er tale om en
sikring af alleens træer, hvis beskyttelse skal varetages med fredningen. Det er derfor amtets
opfattelse, at det ansøgte er i overensstemmelse med fredningens formål.
Amtet har derfor overfor Fredningsnævnet i indstilling af20. juli 2005 anbefalet, at der meddeles
dispensation til det ansøgte.

Århus Amt har den 20. juli meddelt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinie)
til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnets afgørelse træffes af formanden alene.
På baggrund af amtets vurdering finder Fredningsnævnet, at den påtænkte jordpåfyldning må anses for
at være medvirkende til sikring af alleens træer, hvis beskyttelse er en del af fredningens formål.
En mindre terrænregulering findes under disse omstændigheder ikke at stride mod fredningens øvrige
formål, hvorfor Fredningsnævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler
tilladelse til jordpåfyldning som ansøgt.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

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

•
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landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden at der er indgivet klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, jf. naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

~ ce
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Iver Edward Tesdorpf, Kongshusvej 68, 8300 Odder
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Uoumalnr. 8-70-51-4-727-12-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15,8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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Skov- og Naturstyrelsen
Qg Det C8ntrale Pr8QQiR.gsre~ter
Haraldsgade 53
2100 København ø

SCAN1~ET,
Hovedmodtager
Århus Amt
Driftsafdelingen, Vej- og
Trafik
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

28 JULI 2006

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-24, - ansøgning om tilladelse til
fældning af træer og undladelse af gentilplantning, Rathlousdal Alle,
Odder.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 6. marts 2006 fra Århus Amt, Na-
tur & Miljø, modtaget ansøgningen fra Driftsafdelingen vedr. fældning og
gentilplantning i Rathlousdals Alle. Alleen ligger ved amtsvej en vest for
Odder på matr. nr. 7000a, Rathlousdal Hgd., Odder.

Driftsafdelingen ønsker ifølge brev af 31. januar 2006 tilladelse til at fælde
17 træer, der er under observation, idet træerne efter afdelingens vurdering
er til fare for trafikanterne på vejen og på cykelstierne.

Herudover ønsker Driftsafde1ingen tilladelse til at undlade at gentilplante de
17 træer samt 18 allerede fældede træer fra 2005, som ikke er blevet gentil-
plantet på nuværende tidspunkt. Afdelingen har anført, at det er formålsløst
at gentilplante, så længe der ikke er fundet en langsigtet løsning vedr. alle-
ens bevarelse.

Det er oplyst, at Århus Amts vejentreprenører, som indtil nu har stået for
plejen, ikke længere, at de kan tage ansvaret for alleen. Driftsafdelingen for
Århus Amt - Vej- og Trafik - har derfor overtaget ansvaret for alleen og
ønsker at finde en løsning, således at risikoen for ulykker minimeres, og så-
ledes, at der i videst muligt omfang tages hensyn til eventuel fremtidig ænd-
ring i forvaltningen af alleen.

Rathlousdals Alle er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. de-
cember 1979 om fredning af arealer ved Rathlousdal i Odder Kommune,
Århus Amt.

• ' Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 12. juli 2006.

Retten i Arhus
Tinghuset
Vester Alle 10
8000 Arhus c
Direkte 86125911 - 4001
E-mail: post@aarhus.byret.dk

GAVII150/Sagsbeh. GAV
J.nr. 11.01.2006-24.4

27. juli 2006
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Under besigtigelsen redegjorde Århus Amt, Natur & Miljø vlHenrik MUller
for alleens tilstand, herunder de undersøgelser, som er foretaget af amtet, og
som har været forelagt Fredningsnævnet.

Henrik MUller henviste særligt til, at alle alleens træer er inficeret med
svampe, som har medført råd i træernes stammebasis og i rødderne. Der er
derfor en betydeligt øget risiko for, at træerne kan vælte med fare for trafik-
ken til følge. Der er behov for en afklaring af alleens fremtid, da det må for-
ventes, at alle alleens træer inden for 10-20 år vil være fældet. Hidtil er de
fældede træer blevet gentilplantet. Amtet har konstateret, at de nye træer - u-
anset, at de gentilplantes en smule længere væk fra vejen - også påkøres og
dermed inficeres med svampe. Der dannes derfor også råd i de nye træer, og
dette sammenholdt med de store omkostninger ved gentilplantning - efter

• det oplyste ca. 10.000 kr. pr. træ - har medført, at amtet nu ønsker tilladelse
til at undlade gentilplantning, da gentilplantning er uhensigtsmæssig, når al-
leens fremtid ikke er fastlagt.

Odder Kommune erklærede sig på mødet enig i, at der bør findes en løsning
for alleens fremtid. Kommunen anførte, at der bør gentilplantes, men med en
ny alle. På denne baggrund kunne kommunen anbefale, at gentilplantning
undlades på nuværende tidspunkt.

Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite henviste under mødet til 10-
kalkomiteens brev af 14. marts 2006, hvorefter det ikke kan anbefales, at an-
søgningen om undladelse af gentilplantning imødekommes. Lokalkomiteen
har henvist til, at det er vigtigt at bevare alleens nuværende linie i landska-
bet.

• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge ansøgningen er 17 træer i alleen under observation, idet de udgør en
umiddelbar sikkerhedsmæssig fare for trafikken gennem alleen. På denne
baggrund meddeler Fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til, at disse 17 træer fældes (jf.oversigtsplan med num-
merering aftræerne).

Fredningsnævnet skal underrettes skriftligt om fældningen i umiddelbar til-
knytning hertil, herunder med oplysning om, hvilke træer der fældes.

Ifølge fredningskendelsens § 3 d kan Fredningsnævnet beslutte at foretage
gentilplantning for udgåede alletræer. Fredningsnævnet har hidtil- for at for-
søge at bevare alleen med dens nuværende udseende - krævet gentilplant-
ning af fældede træer. Det er nu oplyst for Fredningsnævnet, at alle alleens
træer udgør en umiddelbar risiko for trafikken langs vejen, idet alle træerne
er stærkt angrebet af svampe i stammebasis og rødder. Med den nuværende
udvikling vil alle alleens gamle træer inden for de næste 10-20 år være væk.
Omkostningerne ved gentilplantning er ca. 10.000 kr. pr. træ. I det omfang,
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der allerede er sket gentilplantning, har denne vist sig uhensigtsmæssig, idet
de nye træer - uanset, at de er blevet placeret længere væk fra vejen end de
gamle træer - bliver påkørt og svampeinficeret. På baggrund af de meddelte
oplysninger finder Fredningsnævnet det ikke hensigtsmæssigt at opretholde
kravet om gentilplantning af fældede træer i den nuværende alle. Dette gæl-
der både for så vidt angår de allerede fældede træer i 2005 og de træer, som
er omfattet af denne afgørelse. Når alleens fremtid er afklaret, vil spørgsmå-
let om gentilplantning kunne forelægges Fredningsnævnet på ny.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter
vil fremsende sagen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klage-
ren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er
modtaget.

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

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-
sen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttel-
se af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål vareta-
ger væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interes-
ser.

Med venlig hilsen
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Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-
51-8-727-14-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Old-
rupvej 100, 8350 Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, Nørreskovvej 145,8300
Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder

Genpart til: Skov- og Naturstyrelsen og Det Centrale Fredningsregister
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NATURKLAGENÆVNET
Fonnanden

Frederiksborggade 15, 1360 København K

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn dk

1 O OKT. 2006
J.nr.: NKN-121-00037
Jkw

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 3 NOV. 2006

Afgørelse
i sagen om fældning og gentilplantning af alletræer indenfor

Rathlousdalsfredning i Odder Kommune, Århus Amt.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 27. juli 2006 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 truffet afgørelse i en sag om fældning og gentilplant-
ning af træer langs Rathlousdals Alle i Odder Kommune. Fredningsnævnet
fandt det ikke hensigtsmæssigt at opretholde fredningens krav om gentil-
plantning af fældede træer i den nuværende alle. Afgørelsen er påklaget
til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdelingen
i Odder.

Alleen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. december 1979
om fredningen af arealer ved Rathlousdal. Efter fredningens § 3d må al-
letræer langs vejene ikke fjernes, dog således at fredningsmyndighederne
kan foretage gentilplantning for udgåede alletræer.

Særligt for Rathlousdals Alle anføres i § 3d, at træernes rodnet mv.
særligt skal beskyttes. I tilfælde af vejudvidelse, f.eks. ved anlæg af
cykelstier eller ved ny vejbelægning skal arbejdet foretages med størst
mulig hensyntagen til alletræerne i overensstemmelse med fredningsnæv-
nets anvisninger.

Århus Amt har i forbindelse med tidligere gentilplantninger af beskadi-
gede træer foretaget en undersøgelse af alleens træer. Mange er angrebet
af svamp bl.a. som følge af høje køretøjers (lastbiler) påkørsel af ud-
hængende grene, hvilket har medført beskadigelser som har givet basis
for svampeangreb. Gentilplantede træer påkøres og beskadiges også uanset
de er plantet ca. 30cm længere fra vejen.

-- -~-----------
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Amtet finder ikke, at situationen er holdbar og forventer at alle de æl-
dre træer indenfor en periode på 10-20 år må fældes, idet de efter svam-
peangreb bliver til fare for trafikanter på vejen og på cykelstierne.

En fortsat gentilplantning findes derfor omsonst indtil man har fundet
en holdbar løsning på forholdene. Der er allerede fældet 18 træer som
ikke er gentilplantede og der er planer om yderligere at fælde 17 andre
træer.

Odder Kommune har under fredningsnævnets behandling af sagen anført, at
der bør findes en løsning for alleens fremtid. Kommunen finder at der
bør gentilplantes men med en ny alle, hvorfor kommunen er enig med amtet
i, at der ikke bør gentilplantes på nuværende tidspunkt.

Fredningsnævnet har i afgørelsen efterkommet amtets ønske om ikke umid-
delbart at kræve gentilplantning for de allerede 18 fældede træer samt
de yderligere 17, der skal fældes. Når alleens fremtid er afklaret vil
spørgsmålet kunne forelægges fredningsnævnet på ny.

Danmarks naturfredningsforening finder, at man ved en trafikregulering
kan undgå påkørsel af udhængende grene, særligt når der gentilplantes på
begge sider i en 30cm større afstand fra vejen. Foreningen er ikke enig
med amtets påstand i, at gentilplantede træer påkøres. Foreningen anfø-
rer endvidere, at Odder Kommune ønsker en gentilplantning som muliggør
en udvidelse af vejen til dobbelt bredde.

• Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Det er Naturklagenævnets vurdering - på baggrund af det i sagen oplyste
- at det ikke vil være hensigtsmæssig at gentilplante for indeværende,
før man har fundet en afklaring på, hvorledes gentilplantning af alle-
træer kan ske, uden at de nyplantede træer skades.

Nævnet skal samtidig anføre at opretholdelsen af alleen er en del af
fredningens formål. Alleen kan derfor ikke sløjfes ved en dispensation.
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Hvorvidt alleen kan opretholdes helt eller delvist i sin nuværende ud-
formning eller om der kan ske udvidelse af vejen og nyplantning eller en
anden løsning må nærmere afklares af amtet og forelægges fredningsnævnet
til godkendelse.

Det er Naturklagenævnet vurdering, at der indtil da ikke bør opretholdes
et krav om gentilplantning ved nødvendige fældninger af beskadigede træ-
er. Det er dog samtidig Naturklagenævnets vurdering, at der bør fastsæt-
tes en nærmere frist herfor.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse af
27. juli 2006. Tilladelsen til ikke at genplante tidsbegrænses endvide-
re, således at den alene er gældende i 2 år fra datoen for denne afgø-

.. relse, idet Naturklagenævnet forudsætter, at der inden da udarbejdes et
forslag til en langsigtet løsning for alleen til forelæggelse for Fred-
ningsnævnet for Århus Amt.

/
~~LU'L

J n Kofod ~nther
uldmægtigvicefor

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.
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Afgørelse
i sagen om fældning og gentilplantning af alletræer indenfor

Rathlousdalsfredning i Odder Konunune, Århus Amt .•
Fredningsnævnet for Århus Amt har den 27. juli 2006 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 truffet afgørelse i en sag om fældning og gentilplant-
ning af træer langs Rathlousdals Alle i Odder Kommune. Fredningsnævnet
fandt det ikke hensigtsmæssigt at opretholde fredningens krav om gentil-
plantning af fældede træer i den nuværende alle. Afgørelsen er påklaget
til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdelingen
i Odder.

Alleen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. december 1979
om fredningen af arealer ved Rathlousdal. Efter fredningens § 3d må al-
letræer langs vejene ikke fjernes, dog således at fredningsmyndighederne
kan foretage gentilplantning for udgåede alletræer.

Særligt for Rathlousdals Alle anføres i § 3d, at træernes rodnet mv.
særligt skal beskyttes. I tilfælde af vejudvidelse, f.eks. ved anlæg af
cykelstier eller ved ny vejbelægning skal arbejdet foretages med størst
mulig hensyntagen til alletræerne i overensstemmelse med fredningsnæv-
nets anvisninger.

Århus Amt har i forbindelse med tidligere gentilplantninger af beskadi-
gede træer foretaget en undersøgelse af alleens træer. Mange er angrebet
af svamp bl.a. som følge af høje køretøjers (lastbiler) påkørsel af ud-
hængende grene, hvilket har medført beskadigelser som har givet basis
for svampeangreb. Gentilplantede træer påkøres og beskadiges også uanset
de er plantet ca. 30cm længere fra vejen.
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Amtet finder ikke, at situationen er holdbar og forventer at alle de æl-
dre træer indenfor en periode på 10-20 år må fældes, idet de efter svam-
peangreb bliver til fare for trafikanter på vejen og på cykelstierne.

En fortsat gentilplantning findes derfor omsonst indtil man har fundet
en holdbar løsning på forholdene. Der er allerede fældet 18 træer som
ikke er gentilplantede og der er planer om yderligere at fælde 17 andre
træer.

Odder Kommune har under fredningsnævnets behandling af sagen anført, at
der bør findes en løsning for alleens fremtid. Kommunen finder at der
bør gentilplantes men med en ny alle, hvorfor kommunen er enig med amtet
i, at der ikke bør gentilplantes på nuværende tidspunkt.

Fredningsnævnet har i afgørelsen efterkommet amtets ønske om ikke umid-
delbart at kræve gentilplantning for de allerede 18 fældede træer samt
de yderligere 17, der skal fældes. Når alleens fremtid er afklaret vil
spørgsmålet kunne forelægges fredningsnævnet på ny.

Danmarks naturfredningsforening finder, at man ved en trafikregulering
kan undgå påkørsel af udhængende grene, særligt når der gentilplantes på
begge sider i en 30cm større afstand fra vejen. Foreningen er ikke enig
med amtets påstand i, at gentilplantede træer påkøres. Foreningen anfø-
rer endvidere, at Odder Kommune ønsker en gentilplantning som muliggør
en udvidelse af vejen til dobbelt bredde.

~ Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Det er Naturklagenævnets vurdering - på baggrund af det i sagen oplyste
- at det ikke vil være hensigtsmæssig at gentilplante for indeværende,
før man har fundet en afklaring på, hvorledes gentilplantning af a1le-
træer kan ske, uden at de nyplantede træer skades.

Nævnet skal samtidig anføre at opretholdelsen af alleen er en del af
fredningens formål. Alleen kan derfor ikke sløjfes ved en dispensation.
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Hvorvidt alleen kan opretholdes helt eller delvist i sin nuværende ud-
formning eller om der kan ske udvidelse af vejen og nyplantning eller en
anden løsning må nærmere afklares af amtet og forelægges fredningsnævnet
til godkendelse.

Det er Naturklagenævnet vurdering, at der indtil da ikke bør opretholdes
et krav om gentilplantning ved nødvendige fældninger af beskadigede træ-
er. Det er dog samtidig Naturklagenævnets vurdering, at der bør fastsæt-
tes en nærmere frist herfor.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse af
27. juli 2006. Tilladelsen til ikke at genplante tidsbegrænses endvide-
re, således at den alene er gældende i 2 år fra datoen for denne afgø-
relse, idet Naturklagenævnet forudsætter, at der inden da udarbejdes et
forslag til en langsigtet løsning for alleen til forelæggelse for Fred-
ningsnævnet for Århus Amt.
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.











Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Iver Tesdorpf 
Rathlousdal 
Kongshusvej 68 
8300 Odder Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 3. november 2010. 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2010-98, ansøgning om tilladelse til terrænregulering på matr. nr. 
1a Rathlousdal Hgd. Odder, beliggende indenfor ”Fredning af arealer ved Rathlousdal”. 
 
Odder Kommune har den 19. juli 2010 anført følgende: 
 
Sagens baggrund 
Ansøger Godsejer Iver Tesdorpf har iforbindelse med en Miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens 
§ 11, modtaget et vilkår om etablering af en barriere nordøst for en eksistende fritliggende 
gyllebeholder, så det sikres, at gylle ikke flyder til vandløb i forbindelse med evt. læk eller uheld. 
Forinden skal der udarbjedes en plan for anlægsarbejdet, som skal godkendes af Odder Kommune.  
 
Odder Kommune har den 15. juli 2010 modtaget en ansøgning om etablering af jordvold på matr. nr 
1a Rathlousdal Hgd, Odder (ansøgning med bilag vedlagt). Jordvolden ønskes anlagt langs et 
skovbryn på tværs af en lavning i terrænet. Volden vil ifølge ansøgningen blive 51 m lang og 1,6 m 
på det højeste sted. Jordvolden vil blive tilsået med græs og anlægges så den flader naturligt ind i 
terrænet.  
 
Odder Kommune Miljø har i forhold til miljøgodkendelsens vilkår godkendt det indsendte projekt.  
 
Fredningsbestemmelser  
Området er beliggende indenfor ”Fredning af arealer ved Rathlousdal, Odder Kommune - 
Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979”.  
 
Fredningshovedformål er at sikre en opretholdelse af landskabet karakter af godslandskab med store 
alléer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn mod brede sammenhængende marker og at 
bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal.  
 
Jf. fredningens § 5 må der ikke foretages terrænændringer. Fredningen er dog ikke til hinder for, at 
der foretages nødvendige terrænændringer i forbindelse med lovlige foranstaltninger inden for 
området.  
 
Jf. fredningens § 6 er fredningen ikke til hinder for at der opføres erhvervsmæssigt nødvendigt 
bebyggelse, såfremt fredningsnævnet kan godkende beliggenhed og ydre fremtræden. 

mailto:pho@domstol.dk


 
§ 3-status 
Jordvolden ønskes placeret ca. 11 meter syd for et § 3 beskyttet vandhul. Odder Kommune 
vurderer, at jordvolden ikke vil have negativ betydning for vandhullets værdi som levested for dyre- 
og planteliv. Jordvolden skal netop beskytte vandhul og et nærtliggende vandløb mod risiko for 
gylleforurening.  
 
Der er ikke udpeget habitatområde på ejendommen. 
 
Odder Kommunes vurdering i forhold til fredningsbestemmelserne 
Terrænregulering som beskrevet i ansøgningen, hvor det lægges som en naturlig linje i skovbrynet, 
vurderes at være et beskeden indgreb i det overordnede terrænform og de landskabelige 
skønhedsværdier i området vurderes således ikke at påvirkes negativt. 
 
Det vurderes, at det ansøgte projekt er omfattet af undtagelserne i fredningens §§ 5 og 6. 
 
Det er endvidere kommunens vurdering, at det ansøgte ikke påvirker områdets rekreative værdi 
eller arealets værdi som levested for dyre- og planteliv, men udgør en beskyttelse mod en 
forureningsrisiko.  
 
 
 
 

 
Foto: Rød streg angiver, hvor den ansøgte jordvold øverste kant vil gå. 
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder i det hele at kunne tiltræde indstillingen fra Odder Kommune, hvorfor der i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 



Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse sendes pr. mail til: 
Iver Tesdorpf, iver@tesdorpf.dk   
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, odder@dn.dk
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Christian Petersen, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder christian.petersen@odder.dk
Lisbeth Drasbech Hansen, Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, lidha@aar.mim.dk
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AFGØRELSE 

i sag om opførelse af søjler i Odder Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.1  

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig dels afgørelse af  

24. april 2014 om afslag til opførelse af to søjler ved alleen til Rodstenseje Hovedgård på matr.nr. 

46e og 6c Fillerup By, Fillerup, beliggende Rodsteensejevej i Odder Kommune.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.  

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Aakær Gods. 

 

Klager finder navnlig ikke, at de ansøgte søjler er i strid med fredningen, men at søjlerne derimod er 

med til at sikre og styrke godslandskabet, der er en del af fredningens formål.   

 

Sagens oplysninger 

På ejendommen ligger Rodsteenseje Hovedgård, der er en herregård, der hører under Aakær Gods 

sydøst for Odder. 

 

Tilkørselsvejene til ejendommens hovedbygninger består bl.a. af en allé, der løber fra Horsensvej og 

en allé, der løber fra Houvej. 

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, har ved afgørelse af 24. april 2014 meddelt afslag til 

opførelse af to søjler ved indkørslen til alléen fra Horsensvej. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af 

arealer ved Rathlousdal i Odder Kommune. Fredningen omfatter ca. 474 ha, i det væsentlige arealer 

tilhørende godset Rathlousdal, men også arealer tilhørende andre ejendomme, herunder Rodsteen-

seje Hovedgård.  

 

Fredningens formål er at sikre opretholdelse af landskabets karakter af godslandskab med store 

alléer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn mod brede sammenhængende marker, samt 

at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal (bl.a. gravkammer, minde-

sten, stensætninger og grotte).  

 

Det følger af fredningsbestemmelserne, at arealernes nuværende tilstand ikke må ændres. Der må 

ikke opføres nye bygninger, herunder skure og boder. Fredningen er ikke til hinder for, at der opfø-

res nye bygninger, som er nødvendige for ejendommens drift som landbrugs- eller skovbrugsejen-

dom, såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens beliggenhed og ydre fremtræden. Der 

må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger, herunder faste hegn, 

mure, tårne o.lign. eller master, medmindre de er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens 

land- eller skovbrugsmæssige drift.  

 

Ansøgning 

Der er ansøgt om opsætning af i alt otte søjler, hvoraf to søjler ønskes opført ved indkørslen til 

alléen fra Horsensvej ca. 10 meter fra kant af cykelsti og ca. 600 meter fra selve gårdanlægget. Det 

er alene disse to søjler, der er omfattet af fredningen. Søjlerne ønskes bl.a. opført for, at leverandø-

rer og besøgende til ejendommen lettere kan identificere adgangsvejene.  

 

Søjlerne måler 90x90x260 cm og opføres i røde teglsten.  

 

I ansøgningen er der henvist til, at fredningsnævnet i 2011 behandlede en lignende sag vedrørende 

søjler ved indgangsvejene til Aakær Gods, der dog er omfattet af en anden fredning (Aakær-Sondrup 

fredningen). Nævnet fandt i den sag, at søjlerne var omfattet af fredningens bestemmelser om, at 

der ikke må opføres bygninger, skure, tårne eller lignende, men at der kunne meddeles en lovliggør-

ende dispensation til bibeholdelse af søjlerne. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at søjlerne havde stået 
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upåtalt i en længere årrække, og at søjlerne i det store åbne godslandskab ikke var i strid med 

fredningens formål.    

 

Odder Kommunes bemærkninger til ansøgningen 

Kommunen har vurderet, at søjlerne ikke strider væsentligt imod de hensyn, der varetages af hver-

ken landskabsfredningen eller bygge- og beskyttelseslinjer, og kommunen har heller ikke som 

vejmyndighed nogen bemærkninger til det ansøgte.  

 

Fredningsnævnets behandling af sagen  

Fredningsnævnet har den 1. april 2014 besigtiget ejendommen med deltagelse af ansøger Aakær 

Gods, ejeren af de omkringliggende marker, Odder Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Natur-

fredningsforening. 

 

Aakær Gods redegjorde for det ansøgte og henviste bl.a. til, at søjlerne opføres i naturfarver, og at 

de, efter godsets opfattelse, ikke skæmmer oplevelsen af naturen, men at der tværtimod er tale om 

en markering af et sammenhængende herregårdsmiljø.  

 

Danmarks Naturfredningsforening anførte, at sådanne søjler ikke hører hjemme i naturen, og at 

søjlerne ikke er historisk betinget, da der ikke tidligere har været sådanne søjler på stedet. Endvide-

re fandt foreningen, at en dispensation vil have den konsekvens, at enhver gård i området kan for-

vente at kunne opføre søjler.  

 

Ejeren af de omkringliggende marker anførte, at han ikke har bemærkninger til søjlerne, forudsat at 

deres placering ikke hindrer adgangen for landbrugsmaskiner til markerne.  

 

Fredningsnævnets flertal fandt, at der er tale om meget markante og for den naturmæssige oplevel-

se meget fremmedartede bygningsværker, som vil virke dominerende i en sådan grad, at der uanset 

fredningens hovedformål om at opretholde landskabets karakter af godslandskab med bl.a. store 

alléer ikke er grundlag for at meddele dispensation.  Fredningsnævnet lagde endvidere vægt på en 

for den naturmæssige oplevelse uheldig præcedensvirkning i relation til andre grundejeres mulighed 

for opførelse af søjler.  

 

Klagen 

Klager har navnlig anført, at søjlerne har en vigtig funktion for godset, da de dels markerer indkørs-

len, og dels skaber en markering af grænsen til herregården Rodsteenseje og dermed herregårdens 

placering i godslandskabet. Der kommer dagligt mange besøgende i form af bl.a. trafik til lejeboliger 

og leverandører. I øjeblikket står der som markering af indkørslen alene en lille granitsten, hvor 

navnet Rodsteenseje er indhugget, og der er dermed intet vejnavn eller henvisning til, hvilke hus-

numre, der findes på vejen. Endvidere anføres det, at søjlerne skal opføres med samme dimensioner, 

som de søjler ved Aakær Gods, som fredningsnævnet tidligere har dispenseret til. Dette er valgt for 

at skabe genkendelse mellem Aakær Gods og Rodstenseje Hovedgård. Klager finder det helt natur-

ligt, at der er søjler ved indkørslen til et gods/herregård, hvilket forekommer ved hoveparten af 

sådanne ejendomme i Danmark, og at det dermed må betragtes som almindeligt i et gods- og herre-

gårdslandskab. Endelig finder klager ikke, som anført af fredningsnævnet, at en dispensation vil have 

en uheldig præcedensvirkning. Der har således været søjler på Aakær Gods i over tyve år, hvilket 

endnu ikke har givet anledning til søjler hos naboer i området.  
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose 

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Vejlby Brogård, Torben Hansen, 

Henrik Høegh, Iver Pedersen, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen og Henrik Waaben. 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  Videregående afvigelser fra en 

fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningens formål er bl.a. at sikre opretholdelse af landskabets karakter af godslandskab. 

 

Det følger af fredningsbestemmelserne, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder skure og 

boder, og der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger, herunder 

faste hegn, mure, tårne o.lign. eller master, medmindre de er erhvervsmæssigt nødvendige for 

ejendommens land- eller skovbrugsmæssige drift.  

 

Der er - indenfor fredningen - ansøgt om opførelse af to søjler ved indkørslen fra Horsensvej til 

Rodsteenseje Hovedgård. De øvrige ansøgte søjler ligger udenfor fredningen. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse vurderet, at der er tale om meget markante og for den na-

turmæssige oplevelse meget fremmedartede bygningsværker, som vil virke dominerende i en sådan 

grad, at der uanset fredningens hovedformål om at opretholde landskabets karakter af godslandskab 

med bl.a. store alléer ikke er grundlag for at meddele dispensation.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det ansøgte kan betegnes som en del af fredningens 

formål eller, som anført af klager, understøttende for fredningens formål.   

 

Nævnet finder, at søjlerne vil virke dominerende og vil kunne forstyrre og ændre oplevelsen af land-

skabet i strid med de fredningsmæssige interesser. De af klager anførte driftsmæssige forhold æn-

drer ikke herved og udgør ikke sådanne særlig forhold, der kan begrunde en dispensation. Hertil 

kommer hensynet til fremtidige lignende sager. 

 

På den baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet hermed Fredningsnævnet for Midtjylland, 

Østlig dels afslag til opførelse af to søjler ved Horsensvej.  

 

 

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne  

 
Mette Hemmingsen 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

• Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, J.nr.: FN 2014.7, marh@domstol.dk,  

midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk    

• Aakær Gods, Att.: Rune Bukkehave, post@aakaergods.dk  

• Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk 

• Odder Kommune, Sagsnr.: 727-2013-33490, christian.petersen@odder.dk,  

odder.kommune@odder.dk   

• DN Odder, odder@dn.dk  

• Johan Peter Henrik Tesdorpf, iver@tesdorpf.dk  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 29. maj 2017 

FN-MJØ-28-2017. Opførelse af maskinhus  

Fredningsnævnet har den 6. marts 2017 fra Odder Kommune modtaget en ansøgning om at opføre et ma-
skinhus på matr.nr. 1a Fillerup By, Fillerup, beliggende Fillerupvej 5, Fillerup, 8300 Odder. Ansøgningen er 
indsendt af Byggeri & Teknik I/S ved Steen Lundgaard for ejendommens ejer Uffe Herluf Hansen og dennes 
søn Anders Hansen, der driver virksomheden fra ejendommen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer 
ved Rathlousdal. Fredningen skal sikre en opretholdelse af landskabets karakter af godslandskab med store 
alléer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn mod brede sammenhængende marker. Fredningen 
skal endvidere bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal. Der må som ud-
gangspunkt ikke opføres ny bebyggelse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres erhvervsmæssig 
nødvendig bebyggelse i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvis fredningsnævnet kan god-
kende bebyggelsens ydre fremtræden. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i øvrigt opføres bygnin-
ger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skov-
brugsejendom, hvis fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens beliggenhed og ydre fremtræden.  

Odder Kommune har oplyst, at der søges om dispensation til at opføre en 912 m² bygning i form af et ma-
skinhus med en placering 21 m fra det eksisterende maskinhus. Bygningen har en bredde på 24 meter og en 
længde på 38 meter. Den opføres i hvide stålplader på facader over terræn for at få sammenhæng med 
ejendommens øvrige bygninger, der har hvide facader. Det eksisterende maskinhus har grønne stålplader på 
facaderne, men disse udskiftes inden for de kommende år. Tagpladerne bliver sorte cementbølgeplader. 

Odder Kommune har videre oplyst, at der i følge EjendomsStamRegistret (ESR) på ejendommen er et stue-
hus til landbrugsejendom fra 1880 i 1 plan og med et bebygget areal på 200 m² (bygning 1), en stald på 670 
m² fra 1912 (bygning 2), et maskinhus på 50 m² fra 1912 (bygning 4), og en lade på 567 m² fra 1984 (bygning 
6). 

Det er Odder Kommunes indstilling, at der kan meddeles dispensation. Kommunen har ikke taget stilling til 
farvevalget på bygningen (hvide facader og sort tag), men anbefaler at fredningsnævnet godkender afdæm-
pede farver, der naturligt falder ind i området, og således at tagfladen ikke bliver skinnende og/eller reflek-
terende. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Odder Kommune ved Lars Harritsø og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon. 
Ansøgeren var inviteret til at deltage i besigtigelsen, men deltog ikke. Lars Harritsø redegjorde for projektet. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.   

Fredningsnævnets afgørelse 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningen af arealer ved Rathlousdal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler i overensstemmelse med en tidligere afgørelse fra 2013 dispensation til det er-
hvervsmæssigt nødvendige byggeri, der ikke vil være væsentligt synlig fra omgivelserne, idet fredningsnæv-
net kan godkende dets placering og ydre fremtræden på de vilkår om farvevalg, der er fremhævet af Odder 
Kommune.    

Klagevejledning 

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen 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, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Bjarne Pedersen, 
3. Byggeri & Teknik I/S ved Steen Lundgaard, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2016-9517, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening,  
11. Friluftsrådet, Odder, 
12. Region Midtjylland, 
13. Kulturstyrelsen, 
14. Odder Museum. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. juni 2017

FN-MJØ-50-2017. Realisering af vandplansindsats ved Rathlousdal – Skægs Mølle

Fredningsnævnet har den 4. maj 2017 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse og en ansøgning om tilla-
delse til som led i realiseringen af statslige vandplaner at gennemføre et projekt med regulering af vandlø-
bet, terrænændringer og etablering af en sø på matr.nr. 2a og 1g Rathlousdal Hgd., Odder, Rathlousdal 
Gods. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer ved 
Rathlousdal, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre en opretholdelse af landskabets karakter 
af godslandskab med store alléer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn med brede sammenhæn-
gende marker, og at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal. Der må ikke 
foretages terrænændringer. Fredningen er ikke til hinder for, at der udføres arbejder i henhold til gældende 
vandløbsregulativer, eller at Odder å reguleres. Der kan ske fældning af ellebeplantning ved Skægs Mølle. 

Projektet omfatter ændring af fald ved Skægs Mølle og Rathlousdal. Projektet omkring Skægs Mølle, der 
omfatter et delvist ændret forløb af vandløbet og ikke ubetydelige terrænændringer og således kræver fred-
ningsnævnets dispensation, er bl.a. beskrevet således, at der ved Skægs Mølle i dag er et gennemsnitligt fald 
fra st. 1780 til 2400 på 7,2 promille og en opstemning med en faldhøjde på 2,5 meter. Opstemningen udgør 
en totalspærring for fisk og smådyr. I projektet nedlægges opstemningen, og faldet afvikles delvist ved sænk-
ning af vandløbsbunden over en 256 meter lang strækning opstrøms og dels gennem etablering af et 71 me-
ter langt serpentinerstryg. Hele den nye strækning får et fald på 5-9 promille, og brinkerne anlægges med 
anlæg, der varierer fra 1:1 til 1:3, hvilket vil skabe gode passageforhold og byde på levesteder for både fisk 
og smådyr. Projektet forventes ikke at føre til hyppigere eller større oversvømmelser omkring Rathlousdal. 
Passageforholdene i Odder å vil blive betragteligt forbedret, og der skabes forbedrede forhold for fisk og 
smådyr.

Projektet omfatter endvidere nedlæggelse af et vandhul, fældning af ca. 0,4 ha skov, udbringning af over-
skudsjord på et samlet areal på ca. 0,78 ha og etablering af et vandhul på ca. 1.200 m2. Denne del af projek-
tet er nærmere beskrevet således, at det eksisterende vandhul som følge af ændringerne omkring Skægs 
Mølle vil blive tørt, hvorfor det ønskes nedlagt. I umiddelbar tilknytning til området for vandløbsprojektet 
inddrages 0,4 ha. eksisterende skov, der fældes, hvorefter arealet bruges til udbringning af overskudsjord. 
Det samlede område for udbringning af overskudsjord bliver på omkring 0,62 ha. Det er tiltænkt, at højden 
mod sydvest ved den tidligere møllesø ud mod vandløbet maksimalt hæves med én meter og ellers med en 
hældning mod nordvest og det nye vandhul, som kommer til på det lavest liggende område i skovslugten. 
Det nye areal tilsås ikke, men får lov til at etablere sig i henhold til de naturligt indvandrende plantearter. 
Arealet, herunder arealet rundt om det nye vandhul, holdes dog lysåbent ved slåning. I den vestlige del af 
det fældede skovareal etableres et naturligt vandhul med et vandspejl på ca. 1.200 m2 med en vanddybde 
på op til 1,5 meter på det dybeste sted og med fladt anlæg på bund og brinker på 1:5. På projektskitsen ses, 
at der er en slugt i skoven, og dette område er mere eller mindre permanent vandlidende. Idet træerne mod 
syd og sydøst fældes, vil det nye vandhul komme til at ligge lysåbent. Der etableres en bræmme omkring 
vandhullet, som friholdes fra træer, så der undgås nedfaldene grene og blade. Der bliver ingen afløb til vand-
løbet.   
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Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere godsejer Johan Tesdorpf, Odder kommune ved Merete Johannsen og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Ib Salomon og Keld Jørgensen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at der vil blive tale 
om måske op til 3.000 m3 jord til placering på et areal på omkring 6.500 m2, så den gennemsnitlige terræ-
nændring bliver på omkring ½ meter. Der vil dog ikke blive tale om en plan terrænændring. Der blev blandt 
de fremmødte udtrykt støtte til projektet, dog for Johan Tesdorpfs vedkommende under forudsætning af at 
der opnås enighed om det konkrete projekts udførelse. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Rathlousdal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet vil medvirke til at fremme naturen, og at det efter sit ind-
hold ikke er i strid med fredningen. På den baggrund og efter oplysningerne om projektet meddeles der dis-
pensation til dette under forudsætning af Johan Tesdorpfs endelige godkendelse af projektet som grundejer. 

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
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efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Godsejer Johan Tesdorpf,
4. Forvalter Jens Kejser,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Odder Kommune, sagsnr. 727-2017-9195,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
11. Dansk Botanisk Forening, 
12. Friluftsrådet, Odder,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen,
15. Odder Museum.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 8. oktober 2018

FN-MJØ-114-2018. Nedrivning af bygning 

Fredningsnævnet har den 31. august 2018 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at nedrive en bygning på matr.nr. 1a Rathlousdal Hgd., Odder, Kongshusvej 69a og 69b, 8300 Odder. Ansøg-
ningen er indsendt af ejeren af Rathlousdal Gods Johan Tesdorpf.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver fredningsnævnets dis-
pensation. Begrundelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer 
ved Rathlousdal. 

Fredningsnævnet traf den 9. december 1977 afgørelse om at frede arealer ved Rathlousdal. Sagsrejserne 
anførte som begrundelse for fredningspåstanden, at der knyttede sig betydelige kulturhistoriske interesser 
til herregårdsmiljøet omkring Rathlousdal, hvis hovedbygning og ladegårdsbygning dog ikke mere eksistere-
de. Ved fredningsnævnets afgørelse blev en del af matr.nr. 1a Rathlousdal Hgd., Odder undtaget fra det om-
råde, som blev fredet. Fredningsnævnet begrundede fredningen med områdets landskabelige værdi og nære 
beliggenhed ved Odder by. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skulle bevares i deres 
”nuværende tilstand”. Allétræerne langs vejene og bestående levende hegn må ikke fjernes, og udgåede 
allétræer skal kunne genplantes af det offentlige. I øvrigt blev anført følgende om kulturhistoriske minder:

”Det er ikke tilladt at beskadige, ændre eller sløjfe samt uden Rigsantikvarens samtykke at flytte føl-
gende kulturhistoriske minder: mindestenen for V. von Holstein-Rathlou, obelisken og 4 mindetavler, 
stensætningerne omkring Helligkilden og kilden ved siden af obelisken og langs ågrenene, gårdsplad-
sen og indkørslens brolægninger, de på gårdspladsen opstillede stenmonumenter, døbefonten i ha-
ven, broerne og den dobbelte trappe til det tidligere ”Tempel”.”  

I Overfredningsnævnets afgørelse blev det indledningsvis anført, at den skete fredning navnlig tilsigtede at 
bevare områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier. Godsejer Tesdorpf havde modsat sig en fredning 
og havde subsidiært ønsket forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne til formindskelse af de ulem-
per for en rationel land- og skovbrugsdrift, en fredning ville medføre, og til lettelse og tydeliggørelse af hans 
forpligtelser til at opretholde de kulturhistoriske minder på godset. Fredningsstyrelsen havde henstillet for-
skellige ændringer i fredningsbestemmelserne om de kulturhistoriske minder. Overfredningsnævnet tiltrådte 
herefter fredningsnævnets begrundelse for at gennemføre en fredning, men udvidede fredningen til at om-
fatte hele Rathlousdal Gods. Det blev i øvrigt anført, at fredningsbestemmelserne blev ændret til imødekom-
melse i det væsentlige af ejerens ønsker herom af hensyn til den landbrugsmæssige drift af godset, og at 
bestemmelserne om bevaring af forskellige kulturhistoriske minder på godset blev ændret navnlig således, 
at ejeren kun blev pålagt en pligt til at bevare stensætningerne langs Odder å og kanalen, bjørnegrotten og 
karpedammene, hvis fredningsstyrelsen ville påtage sig en retablerings- og vedligeholdelsespligt.

I fredningsbestemmelserne blev det herefter bl.a. bestemt, at fredningen på baggrund af de til området 
knyttede naturvidenskabelige interesser og betydelige rekreative interesser har til hovedformål at sikre en 
opretholdelse af landskabets karakter af godslandskab med store alléer og skovarealer overvejende med 
skarpe skovbryn med sammenhængende marker og at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til 
godset Rathlousdal. Arealernes ”nuværende tilstand” må ikke ændres. Allétræer langs vejene må ikke fjer-
nes, og fredningsmyndighederne kan foretage genplantning for udgåede allétræer. Stendiger og jordgærder 
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må ikke fjernes. Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan aflede eller hæmme vandtilførslen til Hellig-
kilde og kilden ved obelisken i Dyrehave. Stensætningerne langs begge bredder af Odder å og kanalen må 
kun fjernes, efter at der er forløbet 1 år fra fredningsstyrelsens modtagelse af skriftlig meddelelse fra ejeren 
herom, uden at fredningsstyrelsen forinden har erklæret sig villig til at retablere og fremtidig vedligeholde 
stensætningerne. 

Fredningsbestemmelserne om bebyggelse mv. og andre anlæg har følgende indhold:

”Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder skure og boder samt tilbygninger til 
eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en eksisterende bygning, hvis byg-
ningens ydre fremtræden derved ændres.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres erhvervsmæssigt nødvendig bebyggelse i umiddel-
bar tilknytning til eksisterende bygninger, såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens ydre 
fremtræden, eller at der anbringes læskure for kreaturer eller arbejdsskure o. lign. til brug for skov-
drift.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i øvrigt opføres nye bygninger, som er erhvervsmæssigt 
nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom (herunder 
også en vindmølle), såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens beliggenhed og ydre frem-
træden.”

Fredningsbestemmelserne om kulturhistoriske minder har følgende indhold:

”Følgende kulturhistoriske minder på Rathlousdal gods skal opretholdes med deres nuværende belig-
genhed og i deres nuværende stand, medmindre fredningsstyrelsen tillader en sløjfning, flytning eller 
ændring: Gravkapellet i den nordvestlige del af Dyrehave, mindestenen for V. von Holstein-Rathlou, 
obelisken med 4 omgivende mindesten, den dobbelte trappe til det tidligere ”tempel”, bjørnegrotten, 
stenbornen nord for bjørnegrotten, Helligkilde og kilden ved obelisken, de kunstige søer (”issøerne”) 
ved Helligkilde-svinget, karpedammene syd for landevejen, stensætningerne langs Odder å og kana-
len, broerne over åen og broen over grøften nær bjørnegrotten, døbefontene i haven og på gårdsplad-
sen, herunder brolægningen. De nævnte kulturhistoriske minder er – bortset fra stensætningerne 
langs Odder å og kanalen – vist på fredningskortet (særkortet).

Pligten for ejeren til at opretholde gravkapellet er ikke til hinder for, at det nedlægges som begravel-
sesplads. I så fald kan kapellets indre opfyldes med grus eller jord, efter at frontmuren er afstivet i for-
nødent omfang, og indgangen kan tilmures. Bortset fra tilmuringen skal anlæggets ydre bevares uæn-
dret. Partiet foran frontmuren indtil fortsættelsen af højningens fod skal i alt væsentligt friholdes for 
træ- og buskbevoksning, og der skal opretholdes en sti til dette parti. 

Pligten for ejeren til at opretholde bjørnegrotten er betinget af, at fredningsstyrelsen inden den 1. juli 
1980 har foretaget en sådan istandsættelse af grotten, at den ikke frembyder fare, og at fredningssty-
relsen fremtidig foretager nødvendig vedligeholde af grotten. 

Pligten for ejeren til at opretholde karpedammene og stensætningerne langs åen og kanalen er be-
grænset som anført i § 4, stk. 2 og 4.

Fredningsstyrelsen har ret til at foretage restaurering og pleje af de i stk. 1 nævnte kulturminder.”

Bygningen og kulturmiljøet

Odder Kommune har anført, at der er tale om et enfamilie-/dobbelthus på 130 m2 med udnyttet tagetage. 
Ydervægge og tag er beklædt med henholdsvis pudset mursten og tegltag. Det er opført i år 1800. Dele af 
området omkring Rathlousdal er udpeget i et oplæg om 40 kulturmiljøer i kommunen. Rathlousdal Gods har 
indsendt en rapport fra en bygningssagkyndig, som dokumenterer, at det fra et økonomisk synspunkt ikke 
ville kunne betale sig at renovere bygningen. Kommunen vurderer derfor, at bygningen er egnet til nedriv-
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ning. Det er derfor kommunens anbefaling, at der sker nedrivning, og det vurderes, at godslandskabet og 
kulturmiljøet ikke forringes, da området som helhed ikke ændrer karakter, og da ejeren har givet tilsagn om 
eventuel genopførsel. 

Om bygningens stand fremgår det af en registreringsrapport fra arkitekt og bygningssagkyndig Michael Køhr-
sen sammenfattende, at bygningen er opført med datidens materialer og byggeskikke. Bygningen fremstår i 
dårlig vedligeholdelsesstand og med udpræget ælde og slidtage. De i rapporten nævnte skader er alminde-
ligt forekommende for bygninger af denne alder og type. Udbedring er vurderet til at have et betydeligt om-
fang for denne ejendomstype. Derudover må påregnes udskiftning af mange eksisterende bygningsdele 
kombineret med etablering af nye og tidssvarende bygningsdele og konstruktioner. Det fremgår videre af en 
vurdering fra tømrer og snedker Morten Aagaard, at det vurderes, at et nyt hus på samme størrelse og med 
samme æstetiske udtryk vil koste omkring 3,4 mio. kr. inkl. moms at genopføre, hvortil skal lægges nedriv-
ningsomkostninger. De samlede renoveringsomkostninger ved renovering af bygningen forventes at udgøre 
4,4 mio. kr. inkl. moms.

Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur har i forbindelse med en tidligere sag ved fredningsnæv-
net, som blev tilbagekaldt, den 19. juli 2018 udtalt, at en nedrivning af den bevaringsværdige bygning og 
genopførelse af samme trukket længere tilbage fra vejlinjen ikke har meget med bevaring at gøre. Man har 
at gøre med en bygning, som formentlig er opført omkring år 1800 som smedebolig under Rathlousdal Gods, 
der i dag er udpeget som kulturmiljøområde, selvom den gamle hovedbygning er forsvundet. Men netop 
derfor er det af afgørende betydning, at godsets omgivelser og resterende bygninger bevares. I det ydre 
fremtræder bygningen fortsat på ganske oprindelig vis, men foreningen kan ikke udtale sig sikkert om byg-
ningens indre, da foreningen ikke har haft lejlighed til at besigtige den. Der foreligger en erklæring om byg-
ningens fysiske tilstand ved en lokal håndværksmester, men det ville være ligeså relevant, at en kyndig re-
staureringsarkitekt fik mulighed for at udtale sig i sagen, så sagen blev belyst bedst muligt. Økonomi vil altid 
spille en vigtig rolle i en sådan situation, med bygningen rummer i høj grad kulturhistoriske værdier, som 
ikke kan gøres op i penge, og det er netop er det, udpegningen af området som kulturmiljø skulle være en 
garant for fortsat eksistens af. Der er i forvejen revet to mindre bygninger ned på stedet, og ved genopførel-
se af den lange længe vil der uvægerligt blive gjort endnu et skridt i retning af tab af oprindelige værdier. 

Odder Museum har i en udtalelse af 12. oktober 2017 anført følgende:

”Odder Museum har som afdeling ved det statsanerkendte Moesgård Museum, ansvar for nyere tids 
historie i Odder Kommune. Derfor skal museet høres i byggesager, jf. museumsloven. Museet kan så-
ledes udtale sig i sager, hvor det er vores opfattelse at kulturhistoriske værdier er truede, og dette er 
baggrunden for nedenstående udtalelse.

Det skal bemærkes, at vi har givet en lignende udtalelse i 2013 om en anden af godsets bygninger i 
samme område.

Herregårdsmiljøet Rathlousdal
Godset Rathlousdal i Odders sydvestlige hjørne har haft stor betydning for byen og egnens historie. 
Kort kan det siges, at i slutningen af 1700-tallet blev den oprindelige bindingsværksgård genopført 
som et klassicistisk anlæg, muligvis tegnet af den kongelige bygningsinspektør Zuber. I samme periode 
blev den første park anlagt bag hovedbygningen. Omkring hundrede år senere var det samlede have-
anlæg udformet som en romantisk have samt lystskov med mange forskellige anlæg. Den smukke lin-
dealle er plantet i den periode (1830érne). Selve hovedbygningen blev efter en længere periode med 
forfald affredet og nedrevet i 1950. Tilbage står kun de såkaldte sidepavilloner, der fra 1910 flankere-
de hovedbygningen.

På mange måder er herregårdsmiljøet Rathlousdal således ikke intakt og velbevaret. Til gengæld rum-
mer området mange interessante historiske anlæg, kunstige søer, bjørnegrotte, mindesmærker m.v. 
Desuden en række større og mindre bygninger knyttet til godset som arbejderbeboelser og værkste-
der. Disse er alle en række synlige og vigtige historiske spor fra godsets forskellige perioder.
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Smedeboligen
Et af disse historiske spor er den lille klynge huse, der ligger syd for Kongshusvej umiddelbart overfor 
selve godset. Disse bygninger var og er alle ejet af godset og har alle en historie, som er knyttet til god-
sets drift. Her ligger godsforvalterens bolig, den tidligere smedje og smedens bolig. Indtil for et par år 
siden lå der også to små beboelseshuse mere.

Selve smedjen og smedeboligen hænger tæt sammen, og de to bygninger må betragtes som én enhed 
i godslandskabet. Det er et synligt og historisk vidnesbyrd om en af de mange funktioner, der var på en 
herregård.

Kongshusvej 69 A og B har gennem mange, mange år tjent som bolig for smedefamilien, der var ansat 
på godset. I flg. BBR er huset opført omkring år 1800. En gennemgang af brandtaksationer fra denne 
periode giver dog ingen nærmere afklaring om huset, og bygningens alder har det således ikke været 
muligt at verificere i de ældre brandforsikringspolicer. 

Der eksisterer flere beretninger, der fortæller om livet i smedefamilien. I 1887 blev smede Jørgen 
Laursen ansat som smed på Rathlousdal. Han forpagtede både smedjen og beboelseshuset, og flytte-
de ind i smedeboligen med sin familie. Det fortælles af et barnebarn, at smedens kone var forfærdet 
over boligens indretning. Det var allerede på dette tidspunkt et ældre hus med blandt andet lerstam-
pet gulv og åbent ildsted. Beboelsen blev dog i de efterfølgende år løbende moderniseret.

Smeden havde en vigtig funktion på godset. Han skoede hestene, reparerede landbrugsredskaber og 
lavede også selv landbrugsmaskiner som harver og plove samt vogne.

Smedeboligens historisk værdi
Smedeboligen har først og fremmest værdi som en del af det samlede bygningsmiljø på sydsiden af 
Kongshusvej overfor Rathlousdal. Alle huse var ejet af godset og havde funktioner knyttet til godsets 
drift og medarbejdere. En herregård var et samfund i sig selv med mange store og små produktions-
bygninger, anlæg og beboelseshuse. Disse bygninger var en vital del af det liv, der udspillede sig på et 
stort landbrug som dette i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet. Denne historie er meget synlig i 
lige præcis dette område af Rathlousdal. Huset er sammen med de øvrige bygninger med deres mar-
kante placering her med til at fortælle historien om storlandbruget på denne tid. 

En del af kommunens udpegede kulturmiljøer
Smedeboligen er en del af det samlede kulturmiljø Rathlousdal Gods med bygninger, park, dyrehave 
og allé, der er udpeget som bevaringsværdigt i den seneste kommuneplan. I udpegningen hedder det 
at ”Kulturmiljøet er sårbart over for væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser samt forfald. Da 
hovedbygningen ikke længere eksisterer, er det meget vigtigt, at godsets omgivelser og resterende 
bygninger bevares.”

Samtidig indgår de kulturhistoriske interesser også i hele Rathlousdal-fredningen, der blev gennemført 
i 1979. Selv om det først og fremmest er en naturfredning, står der i fredningsafgørelsen, at ”frednin-
gen har til hensigt at bevare områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier.”

Konklusion
På denne baggrund finder Odder Museum, at det vil være i modstrid med intentionerne med at udpe-
ge Rathlousdal-området som et bevaringsværdigt kulturmiljø at nedrive denne bygning.

I overensstemmelse med dette er det museets opfattelse, at huset bør bevares, hvilket dog ikke ude-
lukker en modernisering, som dog bør respektere husets ydre og byggestil samt proportioner og et 
materialevalg, der tager hensyn til det bygningsmiljø og de omgivelser, huset er en del af.

Bygningens tilstand
I forhold til den museumsfaglige bedømmelse af en bygnings historiske værdi tager vi ikke bygningens 
aktuelle bevaringstilstand i betragtning. Det skyldes, at en bygnings bevaringsmæssige tilstand er en 
dynamisk og helt afhængig af den løbende vedligeholdelse. Vi skal derfor understrege, at den aktuelle 



5

tilstand ikke kan blandes sammen den museumsfaglige vurdering af bygningens historiske betydning 
og værdi. Vi forholder os til den kulturhistoriske baggrund for bygningen.”

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. oktober 2018. I mødet og besigti-
gelsen deltog endvidere godsejer Johan Tesdorpf med forvalter Jens Kejser, Odder Kommune ved Anders 
Houmann Blok, Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Landsforeningen for Bygnings- og land-
skabskulturs lokalafdeling i Odder ved Nikolaj Hyllestad og Sigmundur Hyllestad. 

Fredningsnævnets formand redegjorde for fredningsnævnets kompetence, herunder i relation til nedrivning 
af bygninger og efterfølgende opførelse af nye bygninger og det særlige i relation til på den ene side frednin-
gens formål om bevarelse af de kulturhistoriske værdier og på den anden side opremsningen i fredningsbe-
stemmelserne af kulturhistoriske værdier, som skal bevares.

Johan Tesdorpf anførte, at det kun er det gule hus ved vejen, der ønskes nedrevet. Huset indeholder to lejlig-
heder, og det er baggrunden for, at der er angivet to adresser. Det røde hus ved vejen skal således ikke ne-
drives. Det er hensigten, at det skal bruges som garage for et eventuelt nyt hus. Det er hans opfattelse, at 
det gule hus er nedrivningsmodent, og det er bekræftet ved en sagkyndig erklæring. Han er enig i, at det er 
ærgerligt med en nedrivning. Han vil meget gerne opføre et nyt hus, som passer ind i landskabet og kultur-
miljøet, og som er en passende indgang til Odder by, og han er i dialog med Odder Kommune om det. Han er 
ikke interesseret i at bruge de anslåede 3 mio. kr. på renovering, hvis det er det rette beløb, og han tvivler 
på, at det vil kunne finansieres. Alternativet til en nedrivning vil derfor være, at huset forfalder, hvilket hver-
ken vil betyde en bevarelse af de kulturhistoriske værdier eller en passende indgang til Odder by. Det bør 
indgå i vurderingen, at det er fredningens ånd, at fredningen ikke skal hindre driften af en moderne land-
brugsvirksomhed, og at der som led heri skal være mulighed for at nedrive nedrivningsmodne bygninger.  

Anders Houmann Blok anførte med henvisning til Odder Kommunes udtalelse, at det er muligt at genopføre 
en ny bebyggelse i forhold til landzonereglerne. Kommunens teknik- og miljøudvalg har enstemmigt god-
kendt en nedrivning på betingelse af opførelse af en ny bygning. 

Ib Salomon anførte, at der er tale om en særlig fredning, som skal sikre kulturværdierne omkring godset. Der 
er tale om et ikonisk byggeri, som med sit helt særlige kulturmiljø signalerer et velkommen til Odder. Huset 
er i ringe stand, men der mangler en second opinion for en vurdering af, om bygningen ikke kan reddes. Der 
bør også lægges vægt på, at Odder Museum meget nødigt ser en nedrivning. Hvis der måtte ske nedrivning, 
vil Danmarks Naturfredningsforening meget gerne høres om et nyt projekt og herunder blive forelagt tegnin-
ger. 

Nikolaj Hyllestad anførte, at han er meget uenig i vurderingen af, at bygningen skulle være nedrivningsmo-
den. Han er arkitekt med speciale i fredede og bevaringsværdier bygninger, og det er åbenbart, at der ikke er 
grundlag for at nedrive bygningen. Den er bevaringsværdig. Der er ikke skimmelsvamp. Bindingsværket er 
sundt. Der er ingen sætningsrevner. Tagværket og undertaget er sundt. Vinduerne er gode nok til at kunne 
sættes i stand. Han vil anslå håndværkeromkostningerne ved en restaurering til 3 mio. kr. inkl. moms.   

Der blev i tilknytning til drøftelsen om nedrivning drøftet et projekt med opførsel af en ny ejendom parallelt 
med og med samme størrelse og udseende som nabohuset/forvalterboligen ”Kejsers hus” med tilbagerykket 
cykelsti, allétræer og græs som på den anden side af vejen for det tilfælde, at bygningen måtte blive nedre-
vet. Fredningsnævnets formand redegjorde for udgangspunktet for praksis ved nedrivning og opførelse af 
bygninger med en anden beliggenhed og størrelse. Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening 
udtrykte i øvrigt, at der kunne være grundlag for i givet fald at arbejde videre med et sådant projekt til fore-
læggelse for fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Rathlousdal indeholder ikke i sine bestemmelser om bebyggelse et forbud mod at 
nedrive bygninger. Der er imidlertid fastsat bestemmelser om ombygning og nybygning, som betyder, at en 
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nedrivning ikke automatisk giver adgang til genopførelse af en anden og ikke tilsvarende bygning, idet dette 
må sidestilles med en ombygning eller nybygning. Det er baggrunden for, at fredningsnævnet generelt er af 
den opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at inddrage fredningsnævnet ved projekter med nedrivning og 
genopførelse allerede inden nedrivningen. 

Fredningsnævnet bemærker i den henseende, at bygningen er i en sådan dårlig stand, som fredningsnævnet 
normalt finder kan danne grundlag for at erstatte den med en ny bygning under forudsætning af, at fred-
ningsnævnet kan godkende placering, størrelse og udseende, herunder konkret som tilpasset det kulturhi-
storiske miljø omkring Rathlousdal som en passende adgang til Odder by. Fredningsnævnet har ikke herved 
forholdt sig til, om bygningen i øvrigt er bevaringsværdig eller nedrivningsmoden i relation til de beskyttel-
seshensyn og termer, som anvendes af Odder Museum og Landsforeningen for Bygnings- og landskabskul-
tur.   

Fredningen af arealer ved Rathlousdal blev imidlertid gennemført bl.a. med det formål at bevare de kulturhi-
storiske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal, og det må i den henseende lægges til grund, at smede-
boligen er en del af godsets kulturhistorie. Det taler isoleret for en fortolkning af fredningen gående på, at 
det vil være i strid med fredningens formål at nedrive den, og at det derfor ikke kan ske.

Det fremgår imidlertid af Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen, at godsejeren havde klaget 
over fredningsnævnets afgørelse bl.a. for at få tydeliggjort sine forpligtelser til at opretholde de kulturhistori-
ske minder på godset. Det blev imødekommet af Overfredningsnævnet, der – i øvrigt som fredningsnævnet 
havde gjort det – i fredningsbestemmelserne konkret opremsede de kulturhistoriske minder, som skulle 
opretholdes.

Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at Overfredningsnævnet ved fredningens gennemfø-
relse udtømmende gjorde op med, hvilke kulturhistoriske minder der i lyset af fredningens formål skulle 
opretholdes, og således ikke kan fjernes.

Smedeboligen er ikke nævnt i opremsningen af de kulturhistoriske minder, der skal bevares, og det er derfor 
fredningsnævnets opfattelse, at fredningen ikke hindrer en nedrivning af den.

Fredningsnævnet træffer derfor afgørelse om, at den ansøgte nedrivning af smedeboligen ikke kræver fred-
ningsnævnets dispensation fra fredningen af arealer ved Rathlousdal i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation til forhold, som ikke er i strid med frednin-
gen.  

Klagevejledning

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Klage skal 
ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som bestemmer, om der kan klages over denne konkrete afgørelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- 
og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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,
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Godset Rathlousdal ved Iver og Johan Tesdorpf,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2018-9056,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
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12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen,
15. Odder Museum,
16. Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. juli 2019

FN-MJØ-067-2019. Nyt smedehus på Rathlousdal  

Fredningsnævnet har den 26. juni 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et nyt smedehus på matr.nr. 1a Rathlousdal Hgd., Odder, Kongshusvej 69, 8300 Odder. Ansøgningen 
er indsendt af ejeren af Rathlousdal Gods Johan Tesdorpf.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer 
ved Rathlousdal. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke opføres nye bygninger, herunder skure og 
boder samt tilbygninger til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en eksisteren-
de bygning, hvis bygningens ydre fremtræden derved ændres. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der 
opføres erhvervsmæssigt nødvendig bebyggelse i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, såfremt 
fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens ydre fremtræden, eller at der anbringes læskure for kreaturer 
eller arbejdsskure o. lign. til brug for skovdrift. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i øvrigt opføres 
nye bygninger, som er erhvervsmæssigt nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- 
eller skovbrugsejendom (herunder også en vindmølle), såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggel-
sens beliggenhed og ydre fremtræden.

Baggrunden for fredningssagen var de betydelige kulturhistoriske interesser, som knyttede sig til herregårds-
miljøet omkring Rathlousdal.

Fredningsnævnet traf den 7. oktober 2018 afgørelse om, at nedrivning af en bygning på samme ejendom i 
umiddelbar nærhed af projektområdet ikke krævede fredningsnævnets dispensation (FN-MJØ-114-2018). 
Afgørelsen blev truffet efter en besigtigelse, og der er i afgørelsen anført følgende om drøftelserne på besig-
tigelsen:

”Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. oktober 2018. I mødet og besigtigel-
sen deltog endvidere godsejer Johan Tesdorpf med forvalter Jens Kejser, Odder Kommune ved Anders Houmann 
Blok, Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Landsforeningen for Bygnings- og landskabskulturs 
lokalafdeling i Odder ved Nikolaj Hyllestad og Sigmundur Hyllestad. 

Fredningsnævnets formand redegjorde for fredningsnævnets kompetence, herunder i relation til nedrivning af 
bygninger og efterfølgende opførelse af nye bygninger og det særlige i relation til på den ene side fredningens 
formål om bevarelse af de kulturhistoriske værdier og på den anden side opremsningen i fredningsbestemmel-
serne af kulturhistoriske værdier, som skal bevares.

Johan Tesdorpf anførte, at det kun er det gule hus ved vejen, der ønskes nedrevet. Huset indeholder to lejlighe-
der, og det er baggrunden for, at der er angivet to adresser. Det røde hus ved vejen skal således ikke nedrives. 
Det er hensigten, at det skal bruges som garage for et eventuelt nyt hus. Det er hans opfattelse, at det gule hus 
er nedrivningsmodent, og det er bekræftet ved en sagkyndig erklæring. Han er enig i, at det er ærgerligt med en 
nedrivning. Han vil meget gerne opføre et nyt hus, som passer ind i landskabet og kulturmiljøet, og som er en 
passende indgang til Odder by, og han er i dialog med Odder Kommune om det. Han er ikke interesseret i at bru-
ge de anslåede 3 mio. kr. på renovering, hvis det er det rette beløb, og han tvivler på, at det vil kunne finansie-
res. Alternativet til en nedrivning vil derfor være, at huset forfalder, hvilket hverken vil betyde en bevarelse af de 
kulturhistoriske værdier eller en passende indgang til Odder by. Det bør indgå i vurderingen, at det er frednin-
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gens ånd, at fredningen ikke skal hindre driften af en moderne landbrugsvirksomhed, og at der som led heri skal 
være mulighed for at nedrive nedrivningsmodne bygninger.  

Anders Houmann Blok anførte med henvisning til Odder Kommunes udtalelse, at det er muligt at genopføre en 
ny bebyggelse i forhold til landzonereglerne. Kommunens teknik- og miljøudvalg har enstemmigt godkendt en 
nedrivning på betingelse af opførelse af en ny bygning. 

Ib Salomon anførte, at der er tale om en særlig fredning, som skal sikre kulturværdierne omkring godset. Der er 
tale om et ikonisk byggeri, som med sit helt særlige kulturmiljø signalerer et velkommen til Odder. Huset er i rin-
ge stand, men der mangler en second opinion for en vurdering af, om bygningen ikke kan reddes. Der bør også 
lægges vægt på, at Odder Museum meget nødigt ser en nedrivning. Hvis der måtte ske nedrivning, vil Danmarks 
Naturfredningsforening meget gerne høres om et nyt projekt og herunder blive forelagt tegninger. 

Nikolaj Hyllestad anførte, at han er meget uenig i vurderingen af, at bygningen skulle være nedrivningsmoden. 
Han er arkitekt med speciale i fredede og bevaringsværdier bygninger, og det er åbenbart, at der ikke er grund-
lag for at nedrive bygningen. Den er bevaringsværdig. Der er ikke skimmelsvamp. Bindingsværket er sundt. Der 
er ingen sætningsrevner. Tagværket og undertaget er sundt. Vinduerne er gode nok til at kunne sættes i stand. 
Han vil anslå håndværkeromkostningerne ved en restaurering til 3 mio. kr. inkl. moms.   

Der blev i tilknytning til drøftelsen om nedrivning drøftet et projekt med opførsel af en ny ejendom parallelt med 
og med samme størrelse og udseende som nabohuset/forvalterboligen ”Kejsers hus” med tilbagerykket cykelsti, 
allétræer og græs som på den anden side af vejen for det tilfælde, at bygningen måtte blive nedrevet. Fred-
ningsnævnets formand redegjorde for udgangspunktet for praksis ved nedrivning og opførelse af bygninger med 
en anden beliggenhed og størrelse. Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening udtrykte i øvrigt, at 
der kunne være grundlag for i givet fald at arbejde videre med et sådant projekt til forelæggelse for fred-
ningsnævnet.”

Odder Kommune har oplyst, at det tidligere smedjehus er nedrevet. Der ønskes genopført et nyt dob-
belt/rækkehus med to eller tre boligenheder i samme stil og omfang som forvalterboligen. Det flyttes ca. 10 
meter mod syd og således længere væk fra vejen end det tidligere smedjehus. Materialevalget er pudset 
murværk i gul og rødt tegltag. Der placeres parkeringspladser og haveareal både foran og bagved bygningen. 
Det er på situationsplanen vist, at cykelstien flyttes mod syd, men det skal nærmere afklares, om kommunen 
kan tilslutte sig det. Kommunen har i øvrigt henvist til ansøgningen, som har følgende indhold:

”Det ønskes at genopføre det nye smedehus som en umiddelbar kopi af forvalterboligen udvendigt. Det er vur-
deringen, at det vil passe naturligt ind i landskabet og være med til at forstærke godsmiljøet omkring Rathlous-
dal.  Således vil udvendige mål på forvalterboligen og det nye smedehus være nærmest identiske. Det bemær-
kes, at der på forvalterboligen er et lille knæk på taghældningen. Det vil også blive tilfældet på det nye smede-
hus. Den detalje fremgår dog ikke af vedlagte skitsetegninger.  Facaden (mod landevejen) på det nye smedehus 
vil i meget høj grad komme til at ligne forvalterboligen, hvor mindre murerdetaljer bl.a. kopieres. Det nye sme-
dehus´ tre øvrige ydervægge vil ligne forvalterboligen, men der vil komme lidt flere døre og vinduer. Desuden 
kommer der ingen kvist på det nye smedehus mod haven som tilfældet er på forvalterboligen.

Det nye smedehus males i samme farver som forvalterboligen med hvide vinduer og gul væg. Det nye smedehus 
vil få rødt tegltag.

I forbindelse med en eventuel genopførelse af smedehuset planlægges det ligeledes at ligge nyt rødt tegltag på 
Smedjen, således at Smedjen og det nye smedehus vil have identisk tag.

Det nye smedehus planlægges placeret parallelt med landevejen og Smedjen. Det nye smedehuse planlægges 
placeret i samme afstand fra landevejen som forvalterboligen. Forvalterboligen ligger dog ikke helt parrallet med 
landevejen, hvorfor det hjørne på forvalterboligen mod det eventuelle nye smedehus bruges som udgangspunkt.
Beplantning mod landevejen:

Det er lodsejers ønske, at kommunen vil medvirke til at rykke cykelsti væk fra vejbanen på den sydlige side af 
landevejen og plante lindeallé træer, således at man vil få en symmetrisk indkørsel til Odder by. Odder Kommu-
ne har dog ikke haft lejlighed til at vurdere dette projekt endnu, hvorfor det er uklart om det kan lade sig gøre. 
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Det ønskes, at Fredningsnævnet tager stilling til om cykelstien kan rykkes ca. 3 meter mod syd og at der plantes 
lindeallé træer i en græsstribe mellem vejbanen og cykelstien fra Smedjen til Rathlousdalsvej, således at den nye 
cykelsti og allé træer vi løbe foran både forvalterboligen og det nye smedehus? 
Såfremt det ikke er muligt at flytte cykelsti og plante allé træer er det planen, at den eksisterende hæk foran for-
valterboligen forlænges til smedjen med en indkørsel midt for det nye smedehus.”

Projektet er nærmere illustreret i ansøgningsmaterialet.

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 6 km fra Natura 2000 området Kysing Fjord og ca. 
13 km fra Natura 2000 område Horsens Fjord og havet øst for Endelave. Det vurderes, at projektet ikke vil 
skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne, eller vil ind-
skrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Johan Tesdorph med HusCompagniet ved Morten Holm, Odder Kommune ved Casper Grønborg 
og Anders Blok og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev gen-
nemgået. De mødte tilsluttede sig projektet, herunder en ny cykelsti og beplantning. Odder Kommune anfør-
te dog, at projektets økonomi betyder, at det politisk skal besluttes, om cykelstien kan få opbakning. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Rathlousdal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Den ansøgte bygning ønskes opført som erstatning for en anden bygning, som er nedrevet, og den nye byg-
nings udseende og placering vil støtte oplevelsen af fredningens kulturmiljø. På den baggrund meddeler 
fredningsnævnet dispensation.

Dispensationen omfatter også de beskrevne ændringer omkring beplantningen og cykelstien mod Kongshus-
vej.

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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:
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 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Pedersen,
2. Godset Rathlousdal ved Johan Tesdorpf,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Odder Kommune, sagsnr. 727-2019-7176,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
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7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 17. marts 2020

FN-MJØ-018-2020. Klimatilpasning langs Odder å  

Fredningsnævnet modtog den 24. april 2019 Odder Kommunes forespørgsel om en forhåndsvurdering i rela-
tion til muligheden for at gennemføre et klimatilpasningsprojekt langs Odder å med en mindre dæmning 
langs kanten af landskabsfredningen på matr.nr. 2a og 1g Rathlousdal Hgd, som tilhører Johan Tesdorph, 
Rathlousdal Gods. 

Odder Kommunes forespørgsel indeholdt en overordnet projektbeskrivelse, men kommunen præciserede, at 
der endnu ikke forelå et detailprojekt.

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Johan Tesdorph, Odder Kommune ved Casper Grønborg, Lene Andersen, Morten Rud og Anders 
Blok, Orbicon ved Thomas Stampe og Danmarks Naturfredningsforening ved Else Jørgensen. Projektet blev 
gennemgået. Det blev på forespørgsel oplyst, at projektet er nødvendigt således at forstå, at den nødvendi-
ge klimasikring ellers skal foregå i bl.a. Odder by, hvilket vil betyde store gener. Johan Peter-Henrik Tesdorph 
anførte, at han vil være positivt indstillet overfor et projekt, hvis det har den ønskede effekt, og hvis det ud-
formes på en måde, så det passer ind i landskabet. Projektet bør udarbejdes af en landskabsarkitekt, som 
kan tænke projektet indbygget pænt i terrænet. Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig dette.

Fredningsnævnet tilkendegav herefter i en udtalelse af 22. juli 2019 (FN-MJØ-044-2019) at ville være positivt 
indstillet på at godkende et projekt, hvis dets udformning i øvrigt konkret kan godkendes. Fredningsnævnet 
anførte, at der skal indsendes en ansøgning herom til fredningsnævnet, herunder gerne med den uddybende 
redegørelse for projektet, som Thomas Stampe fremkom med ved besigtigelsen. Et konkret projekt bør være 
udarbejdet i samarbejde med Johan Tesdorph og gerne også Danmarks Naturfredningsforening, hvis der kan 
opnås enighed om et projekt.

Fredningsnævnet har herefter den 3. februar 2020 fra Odder Kommune modtaget et skitseforslag til et så-
dant projekt. Projektet er illustreret på forskellige måder, og er det er beskrevet således, at forslaget er inspi-
reret af jorddigerne fra skovkanterne, men skaleret op i dæmningens dimensioner. Den modellerer jord til 
en dæmning på hver side af åen. Mellem de to volde spændes en skærm, hvori højvandslukken indbygges. 
Den eksisterende sti og bro bevares i samme trace som nu. Langs dæmningen anlægges grøfter for hurtigt at 
lede vandet væk mod åen, når det regner. På indersiden af den ny vold etableres et skovbryn bestående af 
en række træer nederst, f.eks. fuglekirsebær, og på skråningen en beplantning af buske og små træer som 
hassel, hveisel, dunet gedeblad, slåen, hyld og sargents æble. Indhugget i skovarealet er maksimalt 20 meter 
ind i skoven, hvilket omfatter den første par række træer. Langs boldbanerne løses opstemningen ved, at 
vejen hæves ca. ½ meter, og der anlægges grøfter på begge sider af vejen. Ændringen af forholdene set fra 
Kongshusvej ind mod Odder by vurderes at være lille og ikke at skæmme kulturlandskabet.   

Odder Kommune har oplyst, at skitseforslaget er forelagt grundejeren og Danmarks Naturfredningsforening, 
som begge har accepteret det. Der er dog stillet spørgsmål til udformningen af vandbremsen. Grundejeren, 
Danmarks Naturfredningsforening og sportsfiskerforeningerne vil derfor blive inviteret til at kommentere på 
vandbremsetyperne. Grundejeren har endvidere udtrykt bekymring for, hvordan dæmningen skal spille sam-
men med haven på Rathlousdal Allé 50, som i dag afgrænses af et stakit. Den endelige udformning aftales 
derfor i samarbejde med grundejeren, idet der er lagt op til, at jordvoldens højde falder jævnt til naturlig 
terræn. 
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Odder Kommune har endelig oplyst, at projektet er 5,8 km fra nærmeste Natura 2000 område og ikke vil 
kunne påvirke udpegningsgrundlaget i områderne.  

Fredningsnævnets afgørelse

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer 
ved Rathlousdal. Baggrunden for fredningssagen var de betydelige kulturhistoriske interesser, som knyttede 
sig til herregårdsmiljøet omkring Rathlousdal. Fredningen har på baggrund af de til området knyttede natur-
videnskabelige interesser og betydelige rekreative interesser til hovedformål at sikre en opretholdelse af 
landskabets karakter af godslandskab med store alléer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn 
mod brede sammenhængende marker og at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset Rat-
hlousdal. Der er tale om en tilstandsfredning med forbud mod terrænændringer. Skovdrift på de eksisteren-
de skovarealer kan fortsætte. Allétræer langs vejene må ikke fjernes. Arealerne må som udgangspunkt ikke 
beplantes.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler efter baggrunden for og karakteren af projektet og dets udformning dispensa-
tion til dette, selv om det indebærer terrænændringer og mindre beplantninger, idet disse efter deres ud-
formning og placering ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen væsentligt.

Klagevejledning

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
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pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Pedersen,
2. Godset Rathlousdal ved Johan Tesdorpf,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Odder Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 28. august 2020

FN-MJØ-096-2020. Nedrivning af tilbygning 

Fredningsnævnet modtog den 25. august 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at nedrive 
en tilbygning på matr.nr. 1a Rathlousdal Hgd., Odder, Kongshusvej 61, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt 
af ejeren af Rathlousdal Gods Johan Tesdorpf.

Fredningsnævnet træffer på skriftligt grundlag afgørelse om, at projektet ikke kræver fredningsnævnets dis-
pensation. Begrundelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer 
ved Rathlousdal. 

Fredningsnævnet traf den 9. december 1977 afgørelse om at frede arealer ved Rathlousdal. Sagsrejserne 
anførte som begrundelse for fredningspåstanden, at der knyttede sig betydelige kulturhistoriske interesser 
til herregårdsmiljøet omkring Rathlousdal, hvis hovedbygning og ladegårdsbygning dog ikke mere eksistere-
de. Ved fredningsnævnets afgørelse blev en del af matr.nr. 1a Rathlousdal Hgd., Odder undtaget fra det om-
råde, som blev fredet. Fredningsnævnet begrundede fredningen med områdets landskabelige værdi og nære 
beliggenhed ved Odder by. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skulle bevares i deres 
”nuværende tilstand”. Allétræerne langs vejene og bestående levende hegn må ikke fjernes, og udgåede 
allétræer skal kunne genplantes af det offentlige. I øvrigt blev anført følgende om kulturhistoriske minder:

”Det er ikke tilladt at beskadige, ændre eller sløjfe samt uden Rigsantikvarens samtykke at flytte føl-
gende kulturhistoriske minder: mindestenen for V. von Holstein-Rathlou, obelisken og 4 mindetavler, 
stensætningerne omkring Helligkilden og kilden ved siden af obelisken og langs ågrenene, gårdsplad-
sen og indkørslens brolægninger, de på gårdspladsen opstillede stenmonumenter, døbefonten i ha-
ven, broerne og den dobbelte trappe til det tidligere ”Tempel”.”  

I Overfredningsnævnets afgørelse blev det indledningsvis anført, at den skete fredning navnlig tilsigtede at 
bevare områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier. Godsejer Tesdorpf havde modsat sig en fredning 
og havde subsidiært ønsket forskellige ændringer af fredningsbestemmelserne til formindskelse af de ulem-
per for en rationel land- og skovbrugsdrift, en fredning ville medføre, og til lettelse og tydeliggørelse af hans 
forpligtelser til at opretholde de kulturhistoriske minder på godset. Fredningsstyrelsen havde henstillet for-
skellige ændringer i fredningsbestemmelserne om de kulturhistoriske minder. Overfredningsnævnet tiltrådte 
herefter fredningsnævnets begrundelse for at gennemføre en fredning, men udvidede fredningen til at om-
fatte hele Rathlousdal Gods. Det blev i øvrigt anført, at fredningsbestemmelserne blev ændret til imødekom-
melse i det væsentlige af ejerens ønsker herom af hensyn til den landbrugsmæssige drift af godset, og at 
bestemmelserne om bevaring af forskellige kulturhistoriske minder på godset blev ændret navnlig således, 
at ejeren kun blev pålagt en pligt til at bevare stensætningerne langs Odder å og kanalen, bjørnegrotten og 
karpedammene, hvis fredningsstyrelsen ville påtage sig en retablerings- og vedligeholdelsespligt.

I fredningsbestemmelserne blev det herefter bl.a. bestemt, at fredningen på baggrund af de til området 
knyttede naturvidenskabelige interesser og betydelige rekreative interesser har til hovedformål at sikre en 
opretholdelse af landskabets karakter af godslandskab med store alléer og skovarealer overvejende med 
skarpe skovbryn med sammenhængende marker og at bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til 
godset Rathlousdal. Arealernes ”nuværende tilstand” må ikke ændres. Allétræer langs vejene må ikke fjer-
nes, og fredningsmyndighederne kan foretage genplantning for udgåede allétræer. Stendiger og jordgærder 
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må ikke fjernes. Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan aflede eller hæmme vandtilførslen til Hellig-
kilde og kilden ved obelisken i Dyrehave. Stensætningerne langs begge bredder af Odder å og kanalen må 
kun fjernes, efter at der er forløbet 1 år fra fredningsstyrelsens modtagelse af skriftlig meddelelse fra ejeren 
herom, uden at fredningsstyrelsen forinden har erklæret sig villig til at retablere og fremtidig vedligeholde 
stensætningerne. 

Fredningsbestemmelserne om bebyggelse mv. og andre anlæg har følgende indhold:

”Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder skure og boder samt tilbygninger til 
eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en eksisterende bygning, hvis byg-
ningens ydre fremtræden derved ændres.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres erhvervsmæssigt nødvendig bebyggelse i umiddel-
bar tilknytning til eksisterende bygninger, såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens ydre 
fremtræden, eller at der anbringes læskure for kreaturer eller arbejdsskure o. lign. til brug for skov-
drift.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i øvrigt opføres nye bygninger, som er erhvervsmæssigt 
nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom (herunder 
også en vindmølle), såfremt fredningsnævnet kan godkende bebyggelsens beliggenhed og ydre frem-
træden.”

Fredningsbestemmelserne om kulturhistoriske minder har følgende indhold:

”Følgende kulturhistoriske minder på Rathlousdal gods skal opretholdes med deres nuværende belig-
genhed og i deres nuværende stand, medmindre fredningsstyrelsen tillader en sløjfning, flytning eller 
ændring: Gravkapellet i den nordvestlige del af Dyrehave, mindestenen for V. von Holstein-Rathlou, 
obelisken med 4 omgivende mindesten, den dobbelte trappe til det tidligere ”tempel”, bjørnegrotten, 
stenbornen nord for bjørnegrotten, Helligkilde og kilden ved obelisken, de kunstige søer (”issøerne”) 
ved Helligkilde-svinget, karpedammene syd for landevejen, stensætningerne langs Odder å og kana-
len, broerne over åen og broen over grøften nær bjørnegrotten, døbefontene i haven og på gårdsplad-
sen, herunder brolægningen. De nævnte kulturhistoriske minder er – bortset fra stensætningerne 
langs Odder å og kanalen – vist på fredningskortet (særkortet).

Pligten for ejeren til at opretholde gravkapellet er ikke til hinder for, at det nedlægges som begravel-
sesplads. I så fald kan kapellets indre opfyldes med grus eller jord, efter at frontmuren er afstivet i for-
nødent omfang, og indgangen kan tilmures. Bortset fra tilmuringen skal anlæggets ydre bevares uæn-
dret. Partiet foran frontmuren indtil fortsættelsen af højningens fod skal i alt væsentligt friholdes for 
træ- og buskbevoksning, og der skal opretholdes en sti til dette parti. 

Pligten for ejeren til at opretholde bjørnegrotten er betinget af, at fredningsstyrelsen inden den 1. juli 
1980 har foretaget en sådan istandsættelse af grotten, at den ikke frembyder fare, og at fredningssty-
relsen fremtidig foretager nødvendig vedligeholde af grotten. 

Pligten for ejeren til at opretholde karpedammene og stensætningerne langs åen og kanalen er be-
grænset som anført i § 4, stk. 2 og 4.

Fredningsstyrelsen har ret til at foretage restaurering og pleje af de i stk. 1 nævnte kulturminder.”

Sagens baggrund

Odder Kommune har anført, at ejendommen er omfattet af Kulturmiljø nr. 2, Rathlousdal Gods med bygnin-
ger, park, dyrehave og alléen. Af kulturmiljøets beskrivelse af værdifulde karaktertræk fremgår, at kulturmil-
jøet er sårbart over for væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelse samt forfald. Da godsets hovedbyg-
ning ikke længere eksisterer, er det meget vigtigt, at godsets omgivelser og resterende bygninger bevares. 
De fortæller om det herskabelige liv, der tidligere foregik på stedet. 
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Odder Kommune har videre anført, at hovedbygningen på Kongshusvej 61 er opført i 1870’erne som godse-
jerbestyrerbolig. Den har et areal på 304 m2. Den tilbygning, som ønskes nedrevet, fremgår ikke af BBR, og 
kommunen kender ikke opførelsesåret, ligesom der ikke findes en byggesag i kommunens arkiver. Ud fra 
luftfotos vurderes det, at den er opført før 1954. Den er opført i samme stil som hovedbygningen med sad-
deltag og krydssprossede vinduer, dog har taget en mindre taghældning end hovedhuset og er beklædt med 
tagpap. Tilbygningen vurderes af mindre værdi end hovedhuset, og nedrivning vurderes derfor at have en 
mindre betydning for herregårdsmiljøet og historien herom. 

Odder Kommune har med henvisning til fredningsnævnets afgørelse af 7. oktober 2018 (FN-MJØ-114-2018) 
anført som sin vurdering, at sagen ikke kræver fredningsnævnets dispensation, men kommunen har dog 
anmodet om fredningsnævnets afgørelse af spørgsmålet. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Rathlousdal indeholder ikke i sine bestemmelser om bebyggelse et forbud mod at 
nedrive bygninger. Fredningen blev imidlertid gennemført bl.a. med det formål at bevare de kulturhistoriske 
minder, der er knyttet til godset Rathlousdal, og det må i den henseende lægges til grund, at godsejerbesty-
rerboligen er en del af godsets kulturhistorie. Det taler isoleret for en fortolkning af fredningen gående på, at 
det vil være i strid med fredningens formål at nedrive en del af den, og at det derfor ikke kan ske.

Det fremgår imidlertid af Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen, at godsejeren havde klaget 
over fredningsnævnets afgørelse bl.a. for at få tydeliggjort sine forpligtelser til at opretholde de kulturhistori-
ske minder på godset. Det blev imødekommet af Overfredningsnævnet, der – i øvrigt som fredningsnævnet 
havde gjort det – i fredningsbestemmelserne konkret opremsede de kulturhistoriske minder, som skulle 
opretholdes.

Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at Overfredningsnævnet ved fredningens gennemfø-
relse udtømmende gjorde op med, hvilke kulturhistoriske minder der i lyset af fredningens formål skulle 
opretholdes, og således ikke kan fjernes.

Godsejerbestyrerboligen er ikke nævnt i opremsningen af de kulturhistoriske minder, der skal bevares, og 
det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at fredningen ikke hindrer en nedrivning af tilbygningen til den.

Fredningsnævnet træffer derfor afgørelse om, at den ansøgte nedrivning af tilbygningen til godsejerbestyrer-
boligen ikke kræver fredningsnævnets dispensation fra fredningen af arealer ved Rathlousdal i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation til forhold, som 
ikke er i strid med fredningen.  

Afgørelsen er i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse af 7. oktober 2018 (FN-MJØ-114-2018), 
der blev truffet af det samlede fredningsnævn.

Afgørelsen er herefter truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 
5.

Klagevejledning

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Klage skal 
ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som bestemmer, om der kan klages over denne konkrete afgørelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- 
og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
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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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler 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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Bjarne Pedersen,
3. Godset Rathlousdal ved Johan Tesdorpf,
4. Miljøstyrelsen,
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5. Odder Kommune, sagsnr. S2020-29422,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen,
15. Odder Museum,
16. Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 28. september 2021 

 

FN-MJØ-104-2021. Skovbegravelsesplads 

Fredningsnævnet modtog den 5. juli 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere en 
skovbegravelsesplads på matr.nr. 2a Rathlousdal Hgd., Odder, Rathlousdal Gods. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Johan Tesdorpf.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. december 1979 om fredning af arealer ved 
Rathlousdal. Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af landskabets karakter af godslandskab med 
store alléer og skovarealer overvejende med skarpe skovbryn med brede sammenhængende marker og at 
bevare de kulturhistoriske minder, der er knyttet til godset Rathlousdal.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand ikke må ændres. Der må ikke foretages ter-
rænændringer. Der må ikke anlægges nye veje. Fredningen hindrer dog ikke, at der efter fredningsnævnets 
godkendelse anlægges mindre private veje, som følger det naturlige terræn, eller foretages mindre ændringer 
ved de eksisterende veje.  

Odder Kommune har anført, at det fremgår af ansøgningen, at projektet med en skovbegravelsesplads kun 
drejer sig om urnenedsættelser med træerne som det primære gravminde. Urnegravpladsen skal efter skov-
loven fremstå som en naturlig del af skoven. Det er ikke tilladt at sætte blomster, lys eller anden dekoration 
ved urnegravstedet. Der er ingen løbende vedligehold eller pasning af skovgravstederne. Skovgravpladsen er 
beliggende i fredskov og er derfor underlagt regler. Vedligehold og pasning varetages af naturen selv, og det 
er derfor skovens naturlige flora og årstidernes gang, der sætter sit præg på skovbunden på gravpladsen. Man 
har som pårørende mulighed for at markere urnegravene med en lille mindeplade i A5 størrelse, som lægges 
helt fladt i skovbunden. I forbindelse med urnenedsættelser graves der ca. 80 cm i dybden og 25 cm i diameter. 
Der er ingen terrænregulering, og det er uden påvirkning af træernes trivsel. Træerne forventes at stå længere 
end under rationel skovdrift, optager dermed mere CO2 og er forventeligt samtidig et plus for biodiversiteten. 
Hvis træer går ud eller vælter i en storm, og der er en urne nedsat ved træet, genplantes der et nyt træ i 
umiddelbar nærhed. Hvis der ikke er nedsat urner, og der er reserverede/forhåndserhvervede gravsteder ved 
træet, flyttes gravstedet til et andet træ efter valg. Urnenedsættelser kan foregå alle dage. Der er offentlig 
adgang til skovbegravelsespladsen, hvor der er fri adgang fra kl. 6.00 til solnedgang alle dage for gående.   

Odder Kommune har videre oplyst, at ansøgeren ikke har lagt sig fat på, hvordan der ønskes etableret stier i 
området. Der er aktuelt ved at ske en udtynding i bevoksningen, hvorfor det fremtidige skovbillede endnu ikke 
kendes præcist. Den bedste løsning for et stisystem er at afvente og se, hvor folk går. Erfaringer viser, at det 
kan være meget svært at forudse de mest naturlige ruter, og anbefalingerne er derfor at afvente og se. Der 
etableres ikke stier eller veje, som strider mod lovgivning eller kræver tilladelse. Der vil ikke blive lavet terræn-
ændringer eller opsat nogen fysiske genstande i skoven til et stisystem. Princippet bag stien eller stisystemet 
er et ønske om at sikre, at gæster vil kunne komme rundt i området ved skovbegravelsespladsen. Således kan 
gæster eksempelvis besøge det træ, ens pårørende er begravet ved. Stisystemet vil nogle steder måske kun 
bestå af en trampesti, mens der andre steder kan være en mere etableret sti med stabilgrus eller flis som 
toplag.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Odder Kommune har yderligere oplyst, at projektet ikke er berørt af Natura 2000 og ikke vil få nogen indvirk-
ning på et sådant område. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 3. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer og Bjarne Golles. Endvidere deltog Tine Nevermann Tesdorpf og Johan Tesdorpf, Odder Kommune ved 
Bent Mortensen og Merete Johannsen og fem repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling 
i Odder. Projektet blev gennemgået. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det er uafklaret, i hvilket omfang projektet medfører terrænændringer i relation til den bestående skovvej, 
men fredningsnævnet finder efter de foreliggende oplysninger, at fredningen af arealer ved Rathlousdal bety-
der, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvor-
efter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Da de beskrevne terrænændringer ikke vil blive markante eller have betydning for oplevelsen af fredningen, 
meddeler fredningsnævnet dispensation. Dispensationen omfatter også to mindre markeringssten ved ind-
gangen til skovbegravelsespladsen. 

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem Bjarne Pedersen deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i 
afgørelsen. 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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. 
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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). Klage-
gebyret 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende 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 en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Johan Tesdorpf, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Odder Kommune, sagsnr. 202101288, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening,  
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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