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i PBEDNINGSNÆVNE'I

for Skanderborg Amt

, :

Fredningsdeklaration

Underskrevne ~ ~
l I

indgår herved pi'l at nedenml'vnle areal af den mig tilhørende cjendom, matr. nr. /--tL 7' 1!tf / -e.-
,- b . /

./-:P7~ ~~~, c;;:;" ~ sogn, fredes som neden-
for nærmere anført. ti

Arealet besl,rives således: I. ~ 7~p. ~ f,4.4 -t:-.. ~
~/~:~~r--, _.~ .-:,/_~~.....rr..

r?" .2. ~ •• " .--. /.e:
i3e- ~o<.c.../_ ~ .- ~ ~ o

~~.

FI'e(lr~~l~n har følgende omfang:
Arealerne lllil~ld((i'J'~'gges dier beplantes. Der mll ikke anhrin/-les transformatorstationer,
telefon- eller telegrafmHster, skure, IIllsal/-lshoder, vogne Iii beboelse eller lignende skøn-
hedsforslyrende genstande. ... . ~.

Je/-l forhl'holder mig dog ret til;1' 4- ~'" • ~c.e-. Ae- ~.J-

. " • " /7 IJ /J /I "

k~T~·/:J~J~A-/~
4ør ..t- -~ ~ ~ - a.-./?~ fId-

For fredningen ydes der intet vederlag.
/ ... /-~

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom~ •....,. . - l
-,-,;::;::;Z-- ~........;', ...., ~;,e.... _~ 'og.,

~~ ..~._.e:; . ~ ..... , ... -' ~"""":"øe.-..e.. ...... ..!' ,.-_4

~ ~ -et-, ~ " Z,, ;J ") ~ ~ .-.. " •• ,i./.> .~

~ • .-n~<. .--.c. ~ ~ ..# 17 ~ ~ %~, /v-t..:e. ...,- '---,
~ ~~ __ /~4~",,/~
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Tinglysningen sker uden uclgirt for mig.
Påtal('re\ll'n tilkommer fredningsnævnct for Skanderborg amt og menighedsriidct
,...-
/'t/?~ sogn.

1I11'dllu} luntr. Iii. UtlgOi eil J(iifdbrug .•ejend6In'.'

P. R. DUE ,drn ,''0-. J~.3
hi:Uo7IqaJrd P(.

fJilrVJnq, T:t. 20

Foranstflendc fn'dningsdd,laralion godl\Cndes.

Vl'd Tinglysningen henvises Iii vl'(\Iaglc kopi af matrilmels-kort, vedla~t'dclrltrra-
iiul) v\:d l"u,,"Utic IUjJ.i..l--tw-:-------n-J:I.... J.;:.,-

sQWl, prl hvill\Ct kort det frcdl'de m'cal er indtegnet.
~ ' ,~.~, ~~ "e......--.,,,e- ~

Fredningsnævnet for Slwnderhorg amt. lIøIlHI.el. d('1I ?/ ~d
~~~ ..~

/!?7. r~I~'~
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 61.

8m<eborg K(J~stuJ 1:1, V'I ~ ~ 19~]

Lyst: Tingboa: Od: /AA'1.4A-.l-
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• •• I.&.
IW .. ll.r. ,
1141 .. Kr. tø

~. I

..~



j: i .-;q
'O
al

~l-
l--~a.>

:::t.
C\1 /5:::t......
l-
CiS
Cl
c:
a.>
bJ)

I fj), .....
+ a.>

l-
a.>.....
fj)

c:-~..........
fj)
:J-,

• 'II

c:
Q)

E
Eo

It'-;j)

Q),"'. '
,.

6vostrup .sogn
~

Hids herred

Terra'12 af

TvlLum hovedgaard,
TviLum. scgn,l
G-ern. herred I

Skanderborg amt.

Ned. slrraverLlzg er Vl.st et areal) der er pdl-agt
fredningabestemme/8e.

ETter opmåMg z:/72.a/lrea ergra?/Zserne fOr del2
eksisterende bewlrsm./?9 Ozdtegl2et
lidl"ardtget år 1.952td- brtlg 2Je2 tiJ2g{!;sl2i/29 .

1:#000



•

•

02061.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02061.01

Dispensationer i perioden: 05-01-1984



, . >,; f\' C:: "': ,~f, T t- U r~

,l ,',HUS Af"n S Vl S rU'-,[

f F,'EDNI/\,'GSKREDS

REG. NR. ~ o2ob(. 0\ o
_: )~ ... , 1 ~ I~) ( 1 , .. \'

_ " \0,.'

- ',:; I--l':. t i \'L :: T L ~ J·:"'l [ l n
• l L r Of' l; tG 77

tltodtaget J fredningsstyrelsen

e
e
•

- ~ JAN. B3~

II

- - .. #. A..:'
~'-:' .... ,.... - .... '. ,. .....
~ ._ ... J ~ _ \" • ,.J t:: ..1.

- Tvilum ktrke.

II

Afgørel sen k an ef-:E:!"' r.c l.. u r:rf: Q,?"" i rJi .=lov.::-n s S
overfredningsnzvnet, J..maliegade 7,1:::56 K2>ber.J-;a\.T1 K.,
og fors~ellige ~yndi6h?der.

K" - :-.:o-;--r'; st:' "'"n (o',.. L. " .. - ~\...L.c,c...-- .......... 'C _ ...... t:' ..

?~zæJde~de k12g~tErettigede.
c: r-l1

~ t'l} ,.., 1 '" ' , f' '~.... -. - .t:'r.Jn l dcelse r~C.n 1:{.!~E- uC....Tl} ·lt?S .. 0:-' UQ..!00eL c~ !\..!.2[EJ.r5~:~n •
....~r kJr'se i \:c:-r%c::at, ).i.eD tiJ.li'Jdel:==~n ':'.--'r;e l..JCfJyttes, ;;lf"G.jT.i!'Jdrf' cc-n c~ret-
:)01 Ges af 0\· c-rfreorji[j8,'3n~ynet.

7ilJccelscD GcrtfcJder, :--.vi::: Er

" -- .,J) ..:











 
 

1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 18. marts 2016 

FN-MJØ 2015.127: Gangsti og en bro ved Tvilum kirke 

Fredningsnævnet har den 25. november 2015 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en 

ansøgning om at anlægge en gangsti fra Tvilum kirke til Gudenåen med en informationspavillon og 

en bro i Gudenåen neden for Tvilum kirke på matr. nr. 1t Tvilum Hgd., Tvilum, 8882 Fårvang. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af området besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Projektet er i ansøgningsmaterialet beskrevet ved følgende skitse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er endvidere illustreret ved følgende billedmateriale: 
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Det er oplyst, at broen og stien vil være offentligt tilgængelige. Turister fra åen vil være velkomne til 

at benytte kirkens faciliteter. Menighedsrådet påtager sig vedligehold og ekstra arbejde med toiletter, 

affald og lign. Menigheden vil benytte broen til forskellige formål i første omgang til reformations-

jubilæet i 2017. Jubilæet vil være fejring af reformationen for hele Silkeborg Provsti. 

Plankestien igennem mosen fra skoven til bredden af Gudenåen bliver 32 m lang og 1,50 m bred med 

gelænder på begge sider. Ved åbredden etableres en fast bro inden for åkanten på 5 m x 4 m med 

bænke i siderne, og ved selve åkanten etableres en flydebro på 2 m x 4 m. Flydebroen skal sikre, at 

kanofarere og andre sejlende kan komme i land med den meget varierende vandstand, der er i Gu-

denåen. Stien igennem Kirkeskoven etableres i 2 m bredde med en fast belægning (ikke asfalt), så 

kørestolsbrugere og dårligt gående kan bruge den. Desuden etableres en grusbelagt kørerampe til 

skovningsmaskiner på 3 m x 4 m for at skåne stien ved skovningsarbejde. I forbindelse med stien 

opføres en overdækket informationspavillon, hvor der vil kunne læses informationer om Tvilum klo-

ster og kirken, samt evt. om Gudenåen på dette sted. Pavillonen ønskes opført i den østre ende af 

stien, ca. 20 meter før den slutter rykket et par meter tilbage fra stien. Der fældes desuden et bælte af 

træer langs stien for at skabe visuel sammenhæng. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at Gudenåen og mosen langs åen ligger inden for Natura 2000 om-

råde (habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker). Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke nogle 

af de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, eller de strengt beskyttede bilag IV arter. 

Aarhus Stift og provstiudvalget har tilsluttet sig projektet med de bemærkninger, der er anført af Den 

Kongelige Bygningsinspektør. Der udtrykkes sympati for projektet samtidig med, at det anbefales, at 

der fares med lempe, da der er tale om et fysisk meget stort anlæg i et sårbart kulturhistorisk og land-

skabeligt område.  

Den Kongelige Bygningsinspektør anbefaler således en dispensation, idet der dog er en række for-

hold, der forinden bør afklares. Man bør bede en landmåler udføre en målsat tegning, der anviser den 

helt korrekte føring og placering af hele den belagte sti/plankesti og bro, hvor kirken i sin helhed er 

angivet på tegningen. Det bør præciseres, hvilket materiale der tænkes anvendt som ”fast belægning” 

på passagen gennem skoven. Pavillonen forslås illustreret i form af en tegning. Der mangler en op-

stalt af, hvordan plankestien med gelænder vil tage sig ud i landskabet, og det bør overvejes, om det 

meget synlige gelænder er nødvendigt. Der bør ikke anvendes trykimprægneret træ som bund i plan-

kestien. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, sognepræst Gerda Jessen, kirkeværge Bernt Østergaard, graver Hans 

Christensen, ejendommens ejere Susanne Holm og Thomas Kuhr, Silkeborg Kommune ved Bodil 

Deen Petersen og Poul Erik Thystrup, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og 

Friluftsrådet ved Knud Vogelius og Steffen Spangsberg.  

 

Projektet blev gennemgået, og det blev særligt drøftet udformning af træbro og plateauet i vandet og 

udførelse med et rækværk. Det kunne konstateres, at projektet i fredningen alene består af den del af 

stien, der skal etableres af stenmel, og pavillonen, der blev udpeget til at skulle opføres blandt træer-

ne, så den ikke hindrer indsigten og udsigten. Fredningsnævnet tilkendegav herefter, at der vil blive 

meddelt dispensation, og at de øvrige forhold, der er omtalt af Den Kongelige Bygningsinspektør og 

Århus Stift, således må inddrages ved den øvrige myndighedsbehandling og projektets endelige ud-

formning.   

 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 24. september 1953 til sikring af Tvilum kir-

kes frie beliggenhed, og projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 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 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-

te ikke indebærer 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde 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 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det må efter besigtigelsen lægges til grund, at det for en landskabelig betragtning uheldige rækværk 

langs stien og broen ikke placeres i fredningen, idet den del af projektet, der berører fredningen, ale-

ne består i den del af stien, der skal etableres af stenmel, og pavillonen, der blev udpeget til at skulle 

opføres blandt træerne, så den ikke hindrer indsigten og udsigten. 

Da disse forhold ikke har betydning for indsigten til og udsigten fra kirken og i øvrigt under hensyn 

til projektets formål, meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 partshø-

ring. 

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

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

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

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Søren Goldmann, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Silkeborg Kommune, att. Bodil Deen Petersen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Silkeborg, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Aarhus Stift, 

14. Silkeborg Provstiudvalg, 

15. Menighedsrådet ved Tvilum kirke, 

16. Sognepræst Gerda Neergaard Jessen, 

17. Susanne Holm Kuhr. 
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