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Matr.nr. ~ .ragelun~
1»7 0& loen.

R~G.NK. 0.'2.04 8 e03..\

Stempel- o~ gebyr!rl 1
b.t.lov 140/37.

D e k l a r 8 t lOD •~--~---~-~----~---~--~-
Underte,nede præsteglrdsudvalg pi vegne ~ragelund-Fund.r

proEsteembede !~~ ejer ar matr.nr. ~ ar Kregelund b1 og SOlD.
erklærer herved, at vi af hen5yn til ~r~gelund kirko& frie bell&-
cenhed overfor fredn1ngsliæ~n~t ter Viborg amtsråd.kreds er ind-
lAet på, at der på deu nede~fvr nærmere beskrevne del af yor ejen-
dom ikke ~å ske nogen ~eu1ggels~, ,ar1gt ell~r widlertidigt, eller
toretages DObeD beplantninE elltr andet, der nu eller senere kan
y1rke skæmmende ellEr hæ~~ende tor udsigten til eller fra kirken
eller ktrkegarden.

Den del af min ejc~~o~, SOffiden fornævnte bestem~plpe angår,
.r den særskilt beliggende lod af matr.nr. lA, der ligber omkr1ng
kirkegården. Undt&gen fra frEwAln6en er åog den del at nævnte lod,
som nærmere beskrives sålede~r

r-er trækkes eD liJJ.1em:>.i(4:lrd i forlængelse af det _stll~e
klrkegårdsdlge; endylde~e t~k~~~ ~n linie parEllel ~ed det nordre
k1rkegårdsdige 30 • nord for dbtte, og det areal der ligger nord
og vest tor disse linier 0& som beGrænses mod nord af kommunevejen
er undtaget fre fredningen.

Sålenge de fredede a~eal~r administreres af de kirkelige
.yndigheder, træffer k1rkeminlst~rl.t dog arC~relse om Dyplacering
at b1Inin&er, herunder tillige selve byggeplanen, lamt tilbyg-
nineer og o~b1gn1nger, f.s.v. bygningerne .kaæ benyttes til brug
tor præsten eller i ,det hele skal tjeDP klkrkellge tormål.

Det fredede areal tre~~r af det dekl~rat1cnen vedhæftede
kort.

Påtaleberettiget med he~s1n til den pålagte b.st~mmelse,
der kan tinglyses på ~in ejendom, er fredn1ngsnævnet tor Vlborl



"

- 2 -
aaterådskre4 •• amt proy.tludva1cet tor Lysclr4 .rl. herreder.

Por tredntn&ens tr.vea 1n~.nerstatning.
IRAGf.LUND,den lB.april 19~6.

I præ!teglrdlu~valg.tl
lian!'F. tiansen. A. HrltwH!r. Jl'Iart1neHen1"1kser...

H':i1u:lnc Fl"uerlund.
til vitterlighedl
6. Grøn.

Det tiltrædes, at nærvrerendA rredning8dekl~rstlon
tinglyses sou. 5er~itutst1rtende pa matr.nr. ~ lragelund by OL
.oen.

lIF~KE·.INI·_''I' ,RIET,dsn 29.januar 1957.
P.t:.v.

Eina.r Løve
f!ll.

fredningsnævnet tor Viborg amtsrAdskreds modt6zer foran-
.tå.nde tredn1ngstl1bud. deT vil være at tinglyse. på den for-
annævnte ejenåo~.

Ft~BDXIK(;~N!VKE:T F~H: Vl t:' ,)1\ V l' :fl ,!v, ~..~Kl:LDfI.

VL.·org, den 6.!ebr\Lar 1957.
Anton f\.esmu~se:'l. Bl.,l>:,. V. RåSnl'.lSSen.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 'l,-..x
Sllkebor& købstad m.v., den 22.r.br. 1957.

Lyst • • o • • ••

Buno Ton Bolstein.
0.0: •

. , ,- -. '. "r.::-} ..: Cf!e/B.6 .
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Anmelder:
Fredning.nævnet for
Viborg amtørådøK.reds.

Matr. nr.

•(
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.
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. Deklaration.
_anerAd tor I:raselund kommune

Undertegnede, )åer er ejer af matr. nr. 23
~ ., I

1%& ae lud 0l
af . by sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Kragel1U1d kirkes frie beliggenhed overfor
frednini:vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af . ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegPltlftses mod

al ltifkegål"dsdiget
og ill"rigt er er den del .t 2'&. der er leaepladø tor

.to lo 0i haft tor lærerell.
Den bebycge1ae, der etter foranstående ikke er tilladt er

alene bebyggelse til industrielt formål.

,. Det rredede areal
~ledes, S6ffi tJet fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. Vnt

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på -Ifti.ø-.ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Iragelund BOgn.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Kragelund
I'ens JørSensell. Henry Bårap.
B31er JohaneeD. Ole Olesen.

, den 15.6.
.1e l. 'f .Ile l se n.
Karl Jø:rcensen.

1951.
../

Xarl steDbol t.

Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .
./

Viborg, den 15.april 19Sb

80111. T. Ba_uasen. .Ar1tbODBaSlDu.sell.

Indf.r' 1 daabogen tor retskreds nr. 51.S11keborC købstad III.V.,

4ea:a 14.m&~1955.
J,ystl • • • • •

Lyster.

lenpartens r1It1g'".ed bekræftes.

e,

••
.~
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. november 2019

FN-MJØ-083-2019. Opførelse af en bålhytte

Fredningsnævnet modtog den 22. august 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opfø-
re en bålhytte på matr.nr. 1a Kragelund By, Kragelund, Sinding Hedevej 2b, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er 
indsendt af Merete Viskum Schiøtte.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 6. februar 1957 om fredning af Kragelund Kirkes 
omgivelser. Det fremgår af fredningen, at ejeren af hensyn til kirkens frie beliggenhed er indforstået med, at 
der på det relevante areal ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra 
kirken eller kirkegården. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at det i ansøgningen er oplyst, at der søges om tilladelse til at opsætte en 
bålhytte med shelters ved FDF Kragelund, som længe har haft et ønske om at opsætte en bålhytte ved kreds-
huset i Kragelund. Bålhytten kan give børn og ledere et udendørs areal, hvor de kan lave aktiviteter under 
tag. Det vil give et udendørs rum, hvor børn og ledere kan mødes om fælles aktiviteter og arrangementer i 
det fri uden at være begrænset af vejret. Bålhytten kan fremme friluftslivet i FDF Kragelund. 

Bålhyttens placering er markeret på følgende måde i Silkeborg Kommunes udtalelse.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Bålhyttens udseende er illustreret ved følgende tegning i ansøgningsmaterialet:

Aarhus Stift har henvist til en udtalelse fra Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann, som har anført, at 
ansøgningen ikke giver anledning til kritiske bemærkninger, idet det dog med henvisning til manglende op-
lysninger om det anvendte tagmateriale bemærkes, at det bør undgås at anvende reflekterende tagmateria-
le. 

Silkeborg Provsti har opfordret menighedsrådet til at få afklaret med FDF, at brugen af bålpladsen ikke udgør 
et problem for freden på kirkegården, men har i øvrigt anført, at ansøgningen ikke giver anledning til yderli-
gere bemærkninger. 

Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 
udtalt, at ansøgningen ikke berører et Natura 2000-område. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. oktober 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Merete Viskum Schiøtte, FDF Kragelund ved kredsleder Hanne Rasmussen og FDF-leder Micha-
el Rask, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribs-
holt. Projektet blev gennemgået. Det blev præciseret, at projektet som anført på tegningsmaterialet også 
omfatter to shelters, som opføres i sammenhæng med bålhytten. De skal bruges som led i aktiviteterne, 
men ikke til overnatning, og det vil der også blive skiltet med. Fredningsnævnets formand henledte opmærk-
somheden på provstens opfordring til menighedsrådet om at afklare med FDF, at brugen af bålpladsen ikke 
udgør et problem for freden på kirkegården. Det blev oplyst, at bålhytten ikke vil betyde et markant forøget 
udendørs ophold, og at der aldrig holdes arrangementer samtidig med begravelser.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Kragelund Kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver 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. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Bålhytten er en naturlig del af aktiviteterne ved en FDF-hytte. Den findes endvidere ikke at have indflydelse 
på indsigten til og udsigten fra kirken.

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til bålhytten med shelters, idet den dog ikke kan udføres 
med reflekterende tagmateriale.

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 
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.
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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. Arne Lund,
2. Merete Viskum Schiøtte,
3. FDF Kragelund,
4. Aarhus Stift,
5. Viborg Domprovsti,
6. Menighedsrådet ved Kragelund Kirke,
7. Den Kgl. Bygningsinspektør,
8. Kirkeministeriet, 
9. Miljøstyrelsen,
10. Silkeborg Kommune, EJD-2018-02649,
11. Danmarks Naturfredningsforening, København,
12. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
13. Dansk Ornitologisk Forening, København,
14. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
15. Dansk Botanisk Forening, København,
16. Friluftsrådet, centralt,
17. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
18. Region Midtjylland,
19. Slots- og Kulturstyrelsen.
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