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År 1970~ den 12.februar7 afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e 1 s e
i sagen nr. 1957/67 om fredning af Simested å med tilstødende
arealer på strækningen fra }~estrup til Sdr. Borup bro.

r den af fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds den
8. december 1967 afsagt e kendelse hedder det~
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"Ved skrivelse af 12. juni.1967 har Danmarks Naturfred-
ningsforening rejst fredningssag for visse arealer ved Simested
å på s~rækningen fra Ålestrup til Sdr. Borup.

Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds~ der har behand-
let sagen, har bestået af dommer H. Grundtvig som formand, amts-
rådsmedlem Erik Jensen~ Iller1 og de sognevalgte medlemmer, gård-
ejerne Karl Højbjerg~ Guldager, Alfred Vinther1 Gedsted, Anders
Skamris~ Møldrup, Jens Krist~ansen, Skals, og Jørgen Jørgensen~
Nr. Rind, de sidste for hver sin kommune.

Det hedder i ovennævnte skrivelse af 12. juni 1967:
"Danmarks Naturfredningsforening skal herved anmode om,

at der rejses fredningssag for Simested å fra Ålestrup til Sdr.
Borup, Viborg amt med tilstødende arealer som nærmere angivet på
vedlagte kort bilag l.

Til åløbet knytter der sig særdeles stor ferskvandsbiolo-
gisk interesse, dels som forskningsobjekt dels som undervisnings-
område for gymnasier, seminarier og højere læreanstalter. Åen er
karakteriseret ved at have stærkt vekslende milieuforhold ned gen-
nem løbet, idet bundforholdene veksler mellem sten, sand, tørv og

~) slam. Det betyder, at vi har mulighed for udvikling af en særdeles
varierende fauna, således især af rheophile (strømelskende) arter,
jfr. redegørelse herom fra Københavns Universitets Ferskvandsbiolo-
giske Laboratorium. Bilag 2.

Samtidig spiller åen en meget vigtig rolle som rekreativt
område 1 idet den årligt besøges af et meget stort antal lystfiskere,
jfr. Danmarks Sportsfiskerforbunds udtalelse ved skrivelse af 25.
2. d. å. bilag 3.

Rent landskabeligt knytter der sig en betydelig interesse
ttl til det stærkt slyngede åløb i den smalle dal med dens mange natur-
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lige engsamfund. De omgivende arealer, der omfattes af frednings-
påstanden, er endvidere af meget varierende karakter og samtidig
med, at de er af stor landskabelig værdi, rummer de en lang række
værdifulde og interessante biotoper såsom enekrat, hedearealer,
aspe-egekrat og vældsamfund.

Der nedlægges følgende fredningspåstand:
Åens løb må ikke reguleres ved udretning eller uddybning.
Urenset spildevand ~å ikke tilledes åen. Spildevand, der

tilledes åen, skal være undergivet en fuldstændig rensning, og så-
vidt det er muligt en kraftig iltning før udledningen.

Bebyggelse skal ikke være tilladt bortset fra de til
landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne nødvendige.

Opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende
indretninger skal ikke være tilladt.

Campingpladser må ikke etableres.
Automobilophugningspladser må ikke oprettes, og arealerne

må ikke benyttes til henkastning af affald.
Udenfor de arealer, der nu er udlagt til haver eller al-

lerede er træbevoksede, må tilplantning med nåletræer ikke finde
sted.

Selvsåede træer kan fjernes på de påtaleberettigedes for-
anledning.

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-
fyldning.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Viborg amt, Natur-
fredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening forbeholder sig under sa-
gens behandling at ændre fredningspåstanden."

Ia\ I den anførte redegørelse fra Københavns Universitets
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Ferskvandsbiologiske Laboratorium hedder det:
"Besigtigelse af Simesteti.å 6-7 marts 1967.

Åen besigtigedes ~å syv lokaliteter inden for det område,
der tænkes reguleret. På alle lokaliteter indsamledes faunaprøver .

.Ved vurdering af disse prøver må bemærkes, at indsamlingen er fore-
taget på et tidspunkt, hvor vandstand og vandføring er forholdsvis
høj, hvorved indsamlingen af dyr hovedsageligt indskrænkedes til
det område, der kunne nås fra bredden. Endvidere var vandet på
grund af vandføring og vandstand forholdsvis uklart. Vegetationen
er stærkt reduceret på den pågælde?de årstid, hvilket medfører,at
det faunaelement, som er knyttet til vegetationen kun er sparsomt
repræsenteret i prøverne, der i stedet er stærkt domineret af sten-
bundsfaunaen. TIet skal endvidere fremhæves, at listerne fra de en-
kelte lokaliteter ingenlunde giver et udtømmende billede af faunaen
de pågældende steder, dertil er den anvendte tid alt for kort.

I det følgende skal gives en kort karakteristik af åens
biologiske værdi. For de mere detaillerede oplysninger henvises
til bilag med oplysninger om d~ enkelte lokaliteter.

Den pågældende strækning må betegnes som et typisk dansk
vEnlløb, der yderligere er karakteriseret ved middel til stor strøm-
hastighed. Milieuforholdene er stærkt vekslende ned gennem vand-
løbet, der mange steder slynge~ sig stærkt ned gennem en smal ådal,
hvorved bundforholdene bliver meget varierede. Områder med sten-
bund veksler således med sand, tørv og slam, der i sommertiden må
være dækket af en frodig vegeta~ion. TIer er herved grundlag for
en meget rig og stærkt varieret fauna, hvad de indsamlede prøver
da også viser, selvom årstiden ikke er den bedst egnede til påvis-
ning af falUlaens rigdom. Navnlig bemærkes rigdommen på rheophile
(strømelskende) former (der er fundet mindst 27 arter af denne ka-
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tegori). Dette går åen meget væ;difuld som forskningsobjekt, ikke
alene ved sammenligning med de jredede vestjyske vandløb, men også
som repræsentant for et nordeuropæisk lavlandsvandløb, for hvilke
der til dato foreligger ret få undersøgelser sammenlignet med de
mange undersøgelser af bjærgbække i Mellemeuropa. Endvidere kan
åen, også i kraft af faunaens rigdom og variation få stor betyd-
ning som undervisningsobjekt for skoler, seminarier og universite-
ter.

Det bør tillige fremhæves, at der ved denne overfladiske
besigtigelse fandtes adskillige sjældne rindendevandsformer og der
er ingen tvivl om, at nærmere undersøgelser vil fremdrage flere
sjældenheder. Af sjældenheder skal :først og fremmest nævnes larven
af vårfluen Oligoplectrum maculatum.Denne art, der indtil for gan-
ske få år siden fandtes i en lang række himmerlandske vandløb, fin-
des, så vidt vides, kun i ganske få vandløb i dag, medens den på
de fleste af de tidligere lokaliteter er forsvundet, sandsynlig-
vis på grund af forurening og regulering af vandløbene. I Simested
å forekommer den i den nederste halvdel af åstrækningen i så stor
mængde, at det må formodes, at man har mulighed for at bevare en
livskraftig bestand af denne art, der navnlig er interessant ved
at udgøre en ernæringsbiologisk type, der ellers ikke findes i vor
fauna.

Af andre sjældne og/eller interessante arter skal blot
fremhæves: Dugesia Gonocephala, Isoperla difformis, Ephemera danica,
Heptagenia fuscogrisea, Rhyacophila nubila (?),
Ecclisopteryx guttulata.

Hele den nederste del af strækningen bærer præg af i det
store og hele at henligge i naturtilstand, både hvad vandløb og om-
givelser angår. Det samme gælder også omgivelserne i den øverste
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del, hvorimod åen fra broen syd for Ålestrup til et sted vest for
Hvam bærer præg af forurening, jo stærkere jo nærmere man er ved
Ålestrup. TIette kommer til udtryk i faunaens sammensætning, .men
ikke ved ilde lugt eller udseende. TIet skal her bemærkes, at ved
en besigtigelse foretaget 7. sept. 1959 fandtes ingen nævneværdige
spor af forurening ved Ålestrup. Faunaen var da rig og varieret,
hvorimod den nu er stærkt domineret af larver af simulier (kvæg-
myg), der kun forekom i ringe antal dengang. Adskillige arter, der
blev fundet i 1959 ved broen syd for Ålestrup, er ikke genfundet
denne gang.

Kunne man standse forureningen, må det formodes, at det
tabte her kan genoprettes ved en nyindvandring af arterne fra det
uforurenede område i den nederste del af strækningen. Man ville
herved have mulighed for at skabe og rrevare et stykke natur af
meget stor værdi for forskning, undervisning og friluftsliv.

Niels Bjarnov Jens Thorup."
TIanmarks Sportsfiskerforbund udtaler i skrivelse af 25.

februar 1~67:
"Ved skrivelse af 25. f.m. anmodede forbundet :Danmarks

Naturfredningsforening om at rejse fredningssag for at få fredet
væsentlige dele af ådalen fra Ålestrup mod syd, langs den såkaldte
Simested å.

Efter at et medlem af hovedbestyrelsen har besigtiget å-
dalen fra Ålestrup og et antal kilometer sydpå opretholdes anmod-
ningen.

TIet er forbundets opfattelse, at ådal en bør fredes på
grund af dens skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, idet dens
bevarelse vil have væsentlig betydning for almenheden.

Man vil desuden formode, at områdets bevarelse, stort
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set som det er, kan have naturvidenskabelig eller undervisnings-
mæssig interesse.

Særlig vægt vil man lægge på det forhold, at der i om-
rådet endnu findes naturlige åsvingninger. Da sådanne er ved at
være sjældne i Danmark, må man lægge afgørende vægt på deres beva-
relse.

Forbundet henleder opmærksomheden på, at nogle lodsejere
er meget imod en ændring af forholdene, og henstiller, at der til-
lægges dette forhold megen vægt.

Det skal også anføres, at den omtalte åregulering ifølge
omtalen i pressen kun kan gennemføres under anvendelse af et bet y-
deligt tilskud fra det offentlige, og at det findes ganske urime-
ligt, at det offentlige ligefrem ofrer penge på at ødelægge natur-
værdier. Lov om naturfredning forudsætter, at der undertiden ofres
penge på at bevare natur, og stedfundne undersøgelser viser, at
turen til fredning af ferskvandsområder bør anses at være kommet."

Amanuensis Jørgen Jensen, den kgl. Veterinær- og Landbo-

, højskole, afdelingen for systematisk botanik nævner i en erklæring
af 27. juli 1967 eksempler på en lang række naturlige eller kultur-
betingede plantesamfund, der er fundet indenfor området, og hvoraf
flere er af væsentlig interesse. Han konkluderer:

"De her fremdragne plantesamfund repræsenterer kun en
del af de forekommende typer. Området må udfra undervisningsmæssige
synspunkter karakteriseres som særdeles værdifuldt, idet koncentra-
tionen af mange forskellige plantesamfund indenfor et begrænset
areal, gør det velegnet som excursionsområde og en fredning kan
på det stærkeste anbefales."

Seminarieadjunkt, cand.mag. E. Torp Pedersen, Jelling,
__ udtaler i erklæring af 28. juni 1967:
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"Ornithologisk udtalelse om Simested Å i Himmerland.
Efter besigtigelse af Simested å fra Ålestrup til Sdr.

Borup, den 3. juni 1967 kan jeg udtale, at hele ådalen - foruden
den store landskabelige skønhed - er et vigtigt tilholdssted og
yngleområde for en lang række mose- og engfugle: Gråand, Dobbelt-
bekkasin, Gøg, Sivsanger, Bynkefugl, Engpiber, Rørspurv med flere.

Desuden holder der mange småfugle - især Tornsanger og
Skovpiber - til i de hegn og krat, som grænser ned til ådalen.

Området må betragtes som en helhed, der bør bevares, ~
også som et vigtigt tilholdssted for en række fuglearter, som for
hvert år får ringere muligheder her i landet på grund af udtør-
ringsarbejder og åreguleringer.

Entomologisk b8mærkning.
Den sjældne sneppeflue, Atherix ibis, findes i Simested

ådal. Under broen lige øst for Sdr. Borup fandt jeg den 3. juni
1967 en klump af flere hundrede æglæggende og døende hunner, flere
kom flyvende til.

Atherix ibis er her i landet kun kendt fra Jylland, hvor
den er fundet ved nogle få bække og åer i Vest- og Midtjylland•"

~ samt i Østjylland fra Grejsdalen til Gudenådalen."
Naturfredningsrådot udtaler i skrivelse af 2. august

1967:
"Få foranledning af Darunarks Naturfredningsforenings

skrivelse af 12/6 67 til nævnet, hvoraf naturfrodningsrådet har
modtaget genpart, har rådet besigtiget omrBdet og kan udtale sin
anbefaling af, at der rejsos fredningssag.

Rådet finder~ at området både er meget afvekslende og
naturskønt og tillige rummer meget store naturvidenskabelige vær-

4t dier, der bør sikres. Det gælder ikke blot åløbet - der er næsten
r
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uforurenet og helt naturligt - men også vældmoser og kærmoser i
ådalen og flere af skrænterne, f.eks. skrænterne lidt no~d for
Flethøj, hvorfra der er en vid udsigt over ådal en østpå og sydpå,
og hvor skræntfloraen er interessant. Disse skrænter bør derfor
medtages.

Iøvrigt finder rådet, at en vigtig forudsætning for gen-
gemførelsen af en fredning af selve åløbet må være en sikring af
åens karakter som uforurenet åløb også øst og nord for Ålestrup.

For området ved Tulsbjerge er arkæologiske forhold af
særlig betydning. Man bør derfor for dette areal bede national-
museet om en udtalelse.

Som følge af sagens omfattende karakter må rådet tage
forbehold med hensyn til detaljer. Der kan både være tale om sær-
lige servitutter på bestemte matrikelnumre og forslag om små ud-
videlser eller indskrænkninger af det areal, dor er foreslået af
Danmarks Naturfredningsforening."

I henhold til naturfredningslovens § lo skete der her-
efter den 17. juli 1967 bekendtgørelse i Statstidende og Viborg
Stifts Folkeblad om fredningen? ligesom de interesserede lodsejere
samtidig blev underrettet direkte.

Næv~et indhentede en udtalelse fra amtsvandinspektør
Å. Eltons, Viborg, der ved skrivelse af 3. juli 1967 svarede så-
ledes:

"Tilbagesendes Frodningsnævnet for Viborg amtsrådskreds
med udtalelse, at der for amtsvandløbet Simested-Låstrup å på
strækningen fra Ll. Restrup bro sydøst for Ålestrup til Sdr. Borup
bro af Det danske Hedeselskab er udarbejdet projokt til åens regu-
lering og uddybning. Viborg amtsråd har i skrivelse af 26. april
1955 garanteret for en del af projekteringsudgifterne i det til-
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fælde, at projektet ikke kommer til udførelse. Garanti for den
resterende del af projekteringsudgifterne er givet af Østerbølle,
Gedsted-Fjelsø og Hvam-Hvilsom sogneråd.

på et lodsejermøde i Møldrup den 13. juli 1955 er det
derefter besluttet, at det af hedeselskabet udarbejdede projekt
indbringes for statens landvindingsudvalg med anmodning om sagens
gennemførelse i henhold til landvindingslovens bestemmelser. På
grund af utilstrækkelige midler har det ikke hidtil været muligt
at opnå en bevilling til projektets gennemførelse. Nu er sagen
imidlertid klar hertil fra landvindingsudvalgets ~ide, og ved skri-
velse af 29. december f. å. har underudvalget for Jylland anmodet
hedeselskabet om at orientere sig om, hvorvidt der blandt lodsejer-
ne fortsat må formodes at være interesse for at søge sagen gennem-
ført efter den ny lov om finansiering af vandløbsregulering m. v.
(den ny landvindingslov). Således foranlediget afholdtes der nyt
lodsejermøde i Ålestrup den 12. januar d. å.

Sagen omfatter ialt 134 lodsejere, hvoraf 93 var mødt.
Af disse stemte 51, eller 55 %, for og 35, eller 38 %, imod arbej-
dets udførelse, medens 7, eller 7 %, ikke afgav stemme.

På grundlag heraf har TIet danske Hedeselskab udregnet, at
ja-stemmerne svarer til et areal på ca. 95 ha (55%), nej-stemmerne
til ca. 66 ha (39%) og ikke-ste~~erne til ca. lo ha (6%). TIe frem-
mødte repræsenterede ialt 171 ha, hvilket udgør ca. 76% af det sam-
lede interesserede areal, 225 ha.

Det skal i denne forbindelse tilføjes, at vandløbet på
en stræbling ovenfor Ll. Restrup bro indtil udfor Hvilsom er uddy-
bet og reguleret med tilskud efter landvindingsloven i årene
1951-56.

Inspektoratet finder fredningspåstandens punkt 2 uklar
med hensyn til udtrykket "en fuldstændig rensning". Hvad er en
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fuldstændig rensning, og ønskes tilledning af urenset spildevand
kun forbudt på den strækning, for hvilken der er nedlagt frednings-
påstand, eller skal det også gælde for den ovenfor liggende vand-
løbsstrækning, hvortil der bl.a. tilledes delvis renset spildevand
fra Simested by.

Det kan i den forbindelse anføres, at et fuldt udbygget
rensningsanlæg for Ålestrup byer nær forestående. Fra Fjelsø til-
ledes vandløbet delvis renset spildevand, medens spildevandet fra
Gl. Hvam, Tostrup og Ettrup samt fra enkelt liggende ejendomme for-
mentlig også på en eller anden måde ender i vandløbet, ligesom
der tilkommer afløb fra et dambrug ved Skinderup mølle."

Danmarks Naturfredningsforening uddybede herefter i skri-
velse af 4. august 1967 spørgsmålet om den fuldstændige rensning,
idet man udtalte:

"Denne bestemmelse må forståe således, at der skal fore-
tages såvel~n mekanisk som biologisk rensning af spildevandet, før
det tilledes åen. Bestemmelsen om~ at der ikke må tilledes urenset
spildevand til åløbet, omfatter alene den del af åen, for hvilken
der ønskes gennemført en fredning.

Foreningen skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på,
at såfremt spildevandet, der tilledes den øvre del af åen, bevirker
en forurening af den del af åen, der ønskes fredet, er det forenin-
gens agt at anmode kulturministeriet om i henhold til vandløbslo-
vens § 72 at foranledige, at forureningsspørgsmålet henvises til
behandling for landvæsenslwmmissionen."

Nævnet holdt efter forud at have besigtiget de pågældende
områder den 20. oktober 1967 møde med parterne.

Direktør Heick, der mødte for statens Landvindingsudvalg,
udtalte, at udvalget havde godkendt et projekt for regulering af
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~ Simested å, og at der nu var bevillingsmæssig baggrund for at på-

begynde arbejdet. Man havde fundet, at planen var teknisk forsvar-
lig, og at der var en rimelig lodsejertilslutning.

Repræsentanter for Ålestrup og Tostrup-Roum kommuner op-
lyste1 at disse kommuner ønskede reguleringen gennemført, hvorfor
man måtte gå imod fredningsforslaget.

I
!I-

I

i

De af de mødende lodsejere, der havde ordet gik alle
stærkt imod forslaget.

Man henviste især til den økonomiske betydning af regule-
ringen og til de omkostninger, der allerede var løbet på gennem de
12 år, projektet om reguleringen var blevet behandlet.

Man fandt, at Danmarks Naturfredningsforening burde have
rejst fredningssagen på et tidligere tidspunkt.

Det oplystes, at åløbet tidligere er blevet reguleret så-
vel nord som syd for den strækning, der nu ønskea reguleret.

Direktør Sune Ebbesen, Danmarks Naturfredningsforening,
oplyste, at man nok siden 1959 havde været klar over, at landvind-
ingsudvalget bl.a. behandlede et projekt om reguleri~g af Simested
å, men at man ikke havde fundet det hensigtsmæssigt at rejse fred-

~, ningssag, før man var klar over, om projektet ville blive gennem-
ført. Han henviste iøvrigt til naturfredningslovens § 9.

Det bemærkes1 at nævnet ved skrivelse af 14. januar 1966
har godkendt linieføringen for den ny landevej Skive-Hobro, hvor-
efter denne 12ndevej vil blive ført tværs gennem ådalen nord for
Nr. Borup.

Nævnet finder ikke, at de grunde, der taler for at gen-
nemføre frodningen af åløbet og de tilgrænsende arealer, er så af-
gørende, at de kan opveje det betænkelige ved på dette sene tids-

ttJ punkt at hindre gennemførelsen af det foreliggende projekt til re-
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(4IJ gulering af åløbet, der må formodes at have stor økonomisk betyd-

ning for lodsejerne, hvortil kommer, at det må befrygtes, at en
fredning vil medføre stadig større gener for lodsejerne som følge

•
-\

af oversvømmelser og lignende.
For så vidt angår spørgsmålet om fredningen af I'Tuls-

bjerge", der er medtaget under fredningspåstanden, finder nævnet
ikke tilstrækkelig anledning til at afsige fredningskendelse alene
for dette område, der til dels er dækket af bestemmolsen i natur-
fredningslovens § 2 om fredning af en zone på 100 meter omkring
fredede gravhøje.

Som følge af det anførte finder nævnet at måtte nægte at
fremme fredningssagen.

Konklus~onen er sålydende:
Den af Danmarks Naturfredningsforening ved skrivelse af

12. juni 1967 rejste fredningssag for Simested å på strækningen
fra Ålestrup til Sdr. Borup bør ikke nyde fremme~'
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,e Danmarks Naturf'redningsforening har anket kendelsen med
påstand om fredningens gennemførelse.

Under Overfredningsnævnets behandling er afgivet supple-
rende erklæringer vedrørende åens videnskabelige og fiskerimæssi-
ge betydning samt vedrørende de til landskabet knyttede arkæolo-
giske interesser, ligesom afvandingssagen er søgt nærmere oplyst.
I sagen er afgivet en udtalelse fra fredningsplanudvalget for Ålborg
og Viborg amter, der i skrivelse af l. december 1967 under hensyn
til de store landskabelige værdier anbefaler fredningen under for-
udsætning af, at en rimelig regulering ikke hindres.

Endvidere har Nationalmuseet udtalt følgende~
tlDet areal langs Simested å, som omfattes af fredning spå-

standen, er et af de mest karakteristiske landskaber i Himmerland,
og det er Nationalmuseet en stor glæde at erfare om Danmarks Natur-
fredningsforenings bestræbelser for at sikre dets naturtilstand.
For Himmerland er oldtidshøjene en så væsentlig del af landsImbets
særpræg, at det for Nationalmuseet er af stor betydning, at man som
her udvider fredningspåstanden til også at omfatte de højtliggende
arealer langs åen, som bærer de smukke og markante oldtidshøje.
Foruden de ca. 30 oldtidshøje, som ligger i direkte tilknytning til
åløbet, omfatter fredningen de mange høje på "Tulsbjerge". Natio-
nalmuseet finder fredningen af dette højdedrag, der krones af de
mange høje, for så betydningsfuldt, at man selv har overvejet at
tage initiativet til fredningen af bakkerne med højene.

Landskabet omkring Simested å har i fortiden været tættere
beboet, end det er nu; herom vidner blandt andet den fredlyste kir-
ketomt nord for Spanggårde på det af fredningen omfattede areal.
Historisk minderig er også landskabet ved Skinders bro, hvor i
gammel tid en mangfoldighed af veje mødtes, her holdtes fordum Rinds



- 15 -_;3 herreds ting; de fredlyste gravhøj e "Tinghøj " og "Galgehøj " vedlige-
holder endnu mindet herom."

Hverken planudvalgets udtalelse eller Nationalmuseets erklæ-
ring 1 der er dateret den 24. november 1967? har været taget i be-
tragtning i den kort efter afsagte nævnskendelse.

Om åens fiskerimæssige betydning er af fiskeribiolog mag.
scient Jørgen Dahl i erklæringer af 28. juli 1959 og 26. februar
1968 oplyst 1 at åen er et fortrinligt ørredvandløb med vigtige gyde-
pladser for havørred 1 samt at en åregulering væsentligt vil forringe
åens værdi som ørredopvækstvand. Vandløbet er til stadighed under-
givet en systematisk pleje efter retningslinier udarbejdet af Dan-
marks Fiskcri- og Havundersøgelser~ af betydning for såvel sports-
fiskeriet som erhvervsfiskeriet i Limfjorden.

Overfredningsnævnet har den 30. marts 1968 besigtiget area-
lerne og har forhandlet med repræsentanter for Danmarks NDturfred-
ningsforening og andre i fredningen interesserede myndigheder og in-
stitutioner - herunder Naturfredningsrådet1 landbrugsministeriet 1

fiskeriministeriet 1 Statens landvindingsudvalg~ Nationalmuseet 1 Dan-

• marks Sportsfiskerforbund og de stedlige kommtmale råd - samt med
lodsejerne. På dette møde1 hvor fredningsinteresser og afvandings-
interesser nærmere blev uddybet1 blev i det væsentlige indtaget samme

'4t. stilling til fredningsforslaget som ved nævnsbehandlingen; dog udtal-
te flere lodsejere sig positivt for en fredning bl.a. under hensyn
til de med åreguleringen forbundne omkostninger.

Under forhandlingerne blev af fiskeriministeriets repræsentant
særlig fremhævet åens betydning for erhvervsfiskeriet på grund af
de gode ynglemuligheder. Landbrugsministeriets repræsentant oplyste 1

at sagen - under forudsætning af fornøden lodsejertilslutning - af
ministeriet ville være blevet fremmet i hewl01d til landvindingsloven
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med statstilskud på 50 % således som indstillet af landvindings-
udvalget. Amtsvandinspektøren oplyste, at en ovenfor Ålestrup by
i 1950'erne foretagen regulering af Simested å kunne være årsag
til visse afstrømningsvanskeligheder fra Ålestrup og på den nærme-
ste strækning neden herfor, hvil~et kunne afhjælpes ved en uddyb-
ning af åen på en ca. 2-3 km lang strækning. Endelig er det af Hede-
selskabet påpeget, at en forbedring af afvandingsforholdene for
arealerne ovenfor Ålestrup by med tidon må anses for påkrævet, hvil-
ket vil forudsætte, at ca. 2~ km af den af fredningen omfattede
åstrækning fra jernbanebroen i Ålestrup og nedefter også kan uddy-
bese

Overfredningsnævnet er enigt i, at der til det 17 km lange
åløb i den uberørte ådal knytter sig såvel landskabelige som viden-
skabelige og fiskerimæssige interesser, og at det derfor er af be-
tydning at søge området bevaret mod indgreb. Efter at have indhentet
en vejledende lodsejerudtalelse vedrørende spørgsmålet: afvanding
contra fredning - foranlediget ved den gennem lang tid planlagte
åregulering - har Overfredningsnævnet besluttet at frede åen med•~,tilstødende arealer på don af påstanden omfattede strækning. Under

•
fredningen er medtaget samtlige af afvandingssagen omfattede area-
ler samt på væsentlige dele af strækningen tillige tilstødende
arealer - skrænter og/eller arealer indtil dyrk~ingsgrænsen - såle-
des at fredningsgrænsen ofte følger nærmeste matrikelskel. Herudover
er kun medtaget arealer af særlig interesse, således de bagved lig-
gende bakkeområder mellem Borup vandmølle og Skinders bro samt -
efter henstilling fra Nationalmuseet - et areal vest for Skinders
bro på grund af derværende gamle vej spor samt endelig et mindre
areal vest for vejen ved Skindorup bæk, hvor der findes et sæt
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hulvejo og en langdysse. Åfredningens afgrænsning er stort set
sammenfaldende med påstanden~ bortset fra at de bagved liggende
arealer fra Spanggårde til nord for Ettrup samt arealerne mod øst
til Potshøj ikke fredes. Den fredede ådal udgør i alt 455 ha~ hvor-
af 232 ha ifølge beregninger på grundlag af hedeselskabets oplys-
ninger er omfattet af afvandingssagen.

Endvidere har Overfredningsnævnet besluttet9 at også Tuls-
bjerge-området bør fredes~ omend i begrænset omfang~ hvilket mest
hensigtsmæssigt kan gennemføres ved fornyet behandling af frednings-
nævnet for Viborg amtsrådskreds. Overfredningsnævnet har derfor den
18. marts 1969 afsagt kendelse om hjemvisning vedrørende fredning af
dette område.

Meddelelse om Overfredningsnævnets beslutning om frcdning
af Simested ådal er givet lodsejerne ved skrivelser af lo. juli
1968 og 29. november 1968 tilligemed oplysning om fredningens afgræns-
ning 9 de fredede arealers størrelse og frednirltl:':soestemolsernesind·~
hold.

Overfredningsnævnet har herefter den 12. december 1968 af-
holdt møde med supplerende besigtigelse med de lodsejerc9 der har

\~i fremsat ønske herom. En del af lodsejerne var repræsenteret af kon-
sulent Bønding; endvidere deltog repræsentanter for Dal1ffiarksNatur-
fredningsforening9 fredningsplanudvalect og de stedlige kommuner.
Det blev under forhandlingerne bl.a. anført 9 at detaildræning var
blevet foretaget adskillige steder med henblik på den projekterede
åregulering~ hvorfor der udover sædvanlig fredningserstatning kræve-
des erstatning for tab ved forringelse af udført dræning. Foranledi-
get heraf har Overfredningsnævnet i skrivelse af 18. Gccember 1968
til samtlige lodsejere opfordret de9 der ønskede erstatning for for-

~~ gæves afholdte dræningsudgifter9 om at fremsætte sådant krav. På
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lodsejermødet blev endvidere gjort opmærksom på de med afvandings-
sagen forbundne projekteringsudgifter, som ligeledes krævedes er-
stattet. Endvidere fremkom en række bemærkninger om individuelle
forhold - om regulering af fredningsgrænsen, om adgang til særlig
udnyttelse af det fredede m.v.

Fredningen er - med de som følge af forhandlingerne med
lodsejerne foretagne mindre ændringer - herefter i sin endelige ud-
formning besluttet gennemført som nedenfor bestemt, hvilket er
meddelt hver onkelt lodsejer i februar 1969 under fremsættelse af
erstatningstilbud.

I. Fr0dningens omfang.
Fredningen omfatter Simested å på strækningen fra jernbane-

broen i Ålestrup til Sdr. Borup bro samt tilstødende arealer, såle-
des som ovenfor anført og nærmere angivet på det nærværende ken-
delse vedhæftede kort. De ojendoIT@e, der er omfattet af fredningon,
fremgår af nedenståonde skematiske opstilling, hvori er anført
ejerforhold samt størrelse af fredet areal og dettes beliggenhed

... henholdsvis indenfor og udenfor afvandingsinteressekurven.

II. Fredningens indhold.
Overfredningsnævnet har på grundlag af de under sagen førte

forhandlinger med repræsentanter for naturvidenskaben, fiskerimini-
steriet, amtsvandinspektoratet og lodsejerne vedtaget følgende
fredningsbestemmelser.

A) ~edrørende det fredede åløb.
l. Enhver ændring eller regulering af åens nuværende forløb, -
herundor opstemning, uddybning, bortgravning af strømsteder, vand-
standssænkning - må ikke finde sted.
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~ Skulle en sænkning af Simested å ovenfor jernbanebroen af
hensyn til en forbedret afvanding af de tilstødende enge blive ak-
tue11 vil en heraf nødvendiggjort sæclcning også på den fredede
åstrækning nedenfor jernbanebroen kunne ventes tilladt i en længde
herfra af indtil 2+ km efter nærmere forhandling med fredningsnæv-
net.

~ Nye dambrug 1 herQDdcr også sådanne1der forsynes med borings-
vand og har afløb til den fredede åstrækning; må ikke anlægges ved
åen.

~ Fredningen skal ikke være til hinder for grødeskæring og
oprensning i henhold til gældende regulatiVer m.v. Ved ændring af
disse vil forhandling være at optage med fredningsnævnet.

Der må ikke i oprensningsøjemed tilføres åen komiske midler
til bekæmpelse eller regulering af åens plantevækst uden tilladeIso
fra fredningsnævnet.

~ Maskinol oprensning må ikke foretages på en sådan måde1 ~

bundens struktur - herunder navnlig de for ørredgydning nødvendige
variorendo dybdeforhold - ændros.

6. Den fredede åstrækning må ikke forurenes.

B) Vedrørende de fredede arealer.
~ Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand 1 og det
skal som hidtil være tilladt at udnytte dem landbrugsmæssig samt
at foretage dræning og udgrøftning.

~ Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyld-
ning. Undtaget herfra er dog gravning af sand og grus til den på-
gældende ejendoms eget brug.

~ Udenfor de arealer, der er udlagt til haver ellor allerede
er træbevoksede, må tilplantning ikke finde sted. Dette gælder dog
ikke nødvendige læhegn. Selvsåede træer og buske kan fjernes på de
påtaleberettigedes foranledning og bekostning.
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~ Opførelse af bygninger er ikke tilladt. Dette gælder dog
ikke de for driften af bestående brug nødvendige bygninger; tegninger
og situationsplan skal dog forinden påbegyndelse forelægges frednings-
nævnet til godkendelse.

Større ombygning af o~ tilbygning til eksisterende bygnin-
ger må ligeledes kun foretages med nævnets godkendelse.

~ Opstilling af beboelsesvogne, boder, skure, ITaster, tårne og
benzinanlæg eller andre skæmmende indretninger er ikke tilladt; dog
må master til lokal el-forsyning opstilles med fredningsnævnets god-
kendelse.

6. Etablering af teltlejre og campingpladser samt parkerings-
pladser må ikke finde sted uden fredningsnævnets tilladelse.

~ Arealerne må ikke anvendes til losse- eller oplagsplads.

c) yedrørende enkelte ~jGndomme er besluttet følgende:
Ad lb.nr, 3 ~ matr.nr, 3 fx, 3 fu, 3 !, 2 ~ Ålestrup by, l E Lille
Restrup~ Fredningen skal ikke være til hinder for, at arealerne, der
agtes udlagt til lIgrøntIlområde i Ålestrup kommunes dispositionsplan,
forsynes med veje og stiføring m.m. efter nærmere forhandling med
fredningsnævnet.
Ad lb.nr.P 28- matr.nr. 12 c Hvam by og sogn: Fredningen skal ikke.. ~

være til hinder for, at der i henhold til landvæsensko~missionsken-
delse af Ålestrup korlli~uneopføres et rensningsanlæg i overensste~~el-
se med de i Hedeselskabets plan-dateret 20. marts 1967 - angivne ret-
ningslinier.

Dot skal endvidere i forbindelse mod anlæggets etablering
være tilladt at anbringe opgravet fyld på ejendommen matr,nr. 10 g

sammesteds, udjævnet ~ et indtil 50 cm tykt lag.
Endvidere skal det, bl,a. til anlæggets forsyning med elek-

tricitet, være tilladt at opføre et transformertårn på matr.nr. 12 Q

~ samt fremføre en ny 20 kv. ol-ledning hertil i frodningens sydgrænse
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samt over den fredede ådal i overensstemmelse med tegning vedlagt
ansøgning af 27. oktober 1969 fra Himmerlands el-forsyning.
Ad lb.nr. 111 - matr.nr.~ 2 h~ 2 f og l ~ Nørre-Borup samt delo
af matr.nr. l b, Nørre-Borup og af l z Skinderup,tilhørende Det- -
danske Hedeselskab~ Dette har som led i en forligsmæssig ordning på-
taget sig fremtidigt at vedligeholde det fredede 53,68 ha store
lyngbakkeområde ved udførelse af sædvanlig,systematisk pleje~ herun-
der med fjernelse af selvsået'trævækst~ således at området bevJrer
sj.nkarakter som åbne lyngbakker m.ed kun enkel te fritstående træer
og buske~ alt i overensstemmelse med selskabets skrivelse af 31.marts
1969.
Ad lb.nr. 103 - matr.nr. 7 !Q Vester Tostrup~ tilhørende Arnold D.
Kristensen A/S: Fredningen slml ikke være til hinder for~ at ejen-
domnen fortsat anvendes som hidtil~ d.v.s. til fremstilling af ce-
mentblokke eller lignende samt til oplægning af firmaets udendørs
lagervarer m.v •. Det er endvidere tilladt at fortsætte udnyttelsen
af igangværende grusgravning samt at afgrave en på ejendoITÆens vost-
lige del liggende grushorst under forudsætning af efterfølgende re-
guloring efter aftale med fredningsplanudvalget. Yderligere opfyld-
ning af lavtliggende arealer ned mod åen er ikke tilladt.

Det er med fredningsnævnets forudgående godkendelse tilladt
at foretage det for virksomhedens drift nødvendige byggeri, herunder
eventuelt en mindre transportsilo~ idet byggeriet så vidt muligt
bør udføres som lavt byggeri og ikke må virke udsigtshindrende fra
vejen. Opførelse af bolig til funktionærer eller andre er ikke til-
ladt.

Ændret anvendelse af ejendommen~ hvorved dennes ydre væsent-
lig skifter karakter, må kun ske med fredningsnævnets godkendolsG~

ttz dor vil kunne nægtes~ hvis ænd~ingen er i strid med fredningens formål.
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Berettiget til at påtale de i nærværende kendelse indeholdte

fredningsbestemmelser er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds~
Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

III. Erstatning.
~ For den således besluttede fredning har Overfredningsnævnet
i skrivelser af februar 1969 fremsat erstatningstilbud til hver en-
kelt lodsejer. Der har ved beregningen heraf været anvendt et erstat-
ningsniveau på 1.500 - 2.000 ~r. pr. ha for de af afvandingsprojek-
tot omfattede arealer~ hvilket beløb væsentligst dækker det ved fred-
ningen forvoldte tab ved at forhindre vandløbsreguleringen; for de
øvrige arealer er anvendt et niveau på 500 kr. pr. ha .

Byggemulighedorne indenfor det fredede er blevet vurderet som sm,
idet størstedelen af arealerne er omfattet af den i naturfredningslo-
ven af 1961 § 25, stk. 4, nævnte 150 m byggelinie.

Ejerne af 99 af de af fredningen berørte i alt 135 ejendomme
har accepteret de af Overfredningsnævnet fremsatte tilbud~ der til-
sammen andrager 494.000 kr. og vedrører 367 ha. Endvidere foreligger
forlig om betaling af de med afvandingssagen forbundne projekterings-
omkostninger på tilsaMnen 20.381~4o kr .

2. Vedrørende de resterende 36 ejendomme har forlig ikke kunnet
opnås. Overfr8dningsnævnet har derfor i medfør af naturfredningslo-
vens § 20 anmodet taksationskommissionen om at ville fastsætte er-
statningerne for disse ejendomme~ der har et samlet areal på 89 ha~
og i den skematiske opstilling er anført med følgende lb.nr.~ l~ 2~
4~ 7~ 8~ 10~ 16~ l7~ 18~ 20~ 22~ 23~ 25, 26~ F 28~ 31~ 32~ 33, 34,
35, 37, 38, 40~ F 41, 42, 43~ 48~ F 59, 72, 80~ 85~ 93, 97, 101~ 102
og 134.

Vod taksationsforretninger afholdt den 17., 18. og 29. sep-
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været antaget som teknisk sagkyndig vedrørende afvandingsforhold
m.v., er erstatningerne fastsat til de nedenfor i opstillingen
anførte beløb eller i alt 109.500 kr.

~ Overfredningsnævnet har besluttet, at de tilkendte erstat-
ningsbeløb bør forrentes som nedenfor bestemt, hvorved bemærkes,
at de forligsmæssigt afgjorte erstatninger er anvist de pågældende
forskudsvis i juni måned 1969.-e

e
~ Overfredningsnævnet har endvidere vedtaget, at der - efter
påstand herom - tillægges konsulent Bønding et omkostningsbeløb på
3.000 kr.

Et oversigtskort nr. Vi 130 samt 2 matrikelkort A og B
udvisende grænserne for det fredede område, der udgør 455 ha, er
vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s~

Den af fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds den 8. de-
cember 1967 afsagte kendelse vedrørende fredning ved Simested å
på strækningen fra Ål6strup til Sønder Borup bro ændres derhen, at
fredning gennemføres som ovenfor angivet.

I erstatning udbetales de i nedenstående opstilling ud
for hver enkelt lodsejer opførte beløb for-fredning nf de her an-
givne aroaler~



Lb. Matr.nr.:nr. : Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

l. 3~, Ålestrup by, øster-
bølle sogn,
l ~, Ll. Restrup by,
Hvam sogn.

~irsten Nielsen,
Alestrup. ~

O
9.000

2. 4 a, Alestrup by, øster-
bølle sogn.

~ksportør P. Nielsen,
.:-~estrup.

500

e 3. ~ fx, 3 fu, 3 .! og 2 ~, 4lestrup kommune, 2,30 O N
.p.

Alestrup by, Østerbølle Alestrup. 1,30 I,- sogn,
l E, Ll. Restrup by,
Hvam sogn.

e
4. 3 5æ, Ålestrup by, øster- ~øren Gundersen, ....QÆ 500

bølle sogn. Alestrup. O

5. 3 ~ og 5 f, smst. N. E. Madsen,
Ålestrup.

0,09
O

300

6. 5 a, llestrup by, øster- Holger Møller, 1,00 1.500bølle sogn. Alestrup. O

l'
7. 2 cf, smst., ~ens S. Sørensen, 0,12 500Alestrup. O

re
8. 2 .9.E., smst. , Tage J. Møller, 0,65 1.300

Alestrup. 0,29 N
\J1

9. 2~, smst., Bent W. Hedegaard m.fl.,
Tåstrup.

1,30
0,32

2.500

10. 2 bs, srnst., Søren Chr. Pedersen, ~ 1.100
Alestrup. 0,80

,e)
11. l §" srnst., 4nders Vammen, 4,10 8.900

Alestrup. 2,90



(

Lb. Matr.nr.:
nr. :

Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

bTstatningsbeløb
i kr.:

12. 7 a, Bygum by, 0ster-
bølle sogn.

Holger Bisgaard Jensen,
Bygumgård, Alestrup.

1,20
0,80

2.600

13. 7 Si, SIDSt. AJfred I:1ortensen, 1,00 2.000
Bygum, Alestrup. 0,30

14. 7 ~, SIDSt. Niels Nielsen, 1,90 4.900
Bygum, Alestrup. 2,90

f\)• CJ"l

• 15. 2 i og 7 2, SIDst. Børge Kudahl Jakobsen, 0.70 2.700
Stubbegård, HersoID, Hobro. 2,79

• 15x 7 !!!, SIDst. Anders I:1.Pedersen, 0,20 800
Bygum, Alestrup. 0,82

16. 7 E og l ~, SIDSt. Agner Martin"Brander,
"Bygumhøj", Alestrup.

0,32
~

2.200

17. 7 !, 7 g og 5 ~, Bygum Bent Er~k Christensen, 0'g2 3.000
by, Østerbølle sogn. Bygum, Alestrup. 3, 8

Nuv. ejer: Ole Mogensen• 18. 14, SIDst. Ejnar Mar. Christensen, 0,05 l. 000
'~Hedelund ", Bygum, 0,93
Alestrup.

e
19. 7 f, SIDSt. Karl G~ Pedersen, 0,65 1.200 I\)

Hvam, Alestrup. 0,02 -J

20. 9 ~ og 3 ~, SIDSt. Arne SkQv Kristensen,
Bygum, Alestrup.

0,96
3,00

3.800

2l. 9 ~, SIDSt. Ejnar Nielsen, L.22. 2.900
Bygum, Alestrup. 0,30

(e
22. 6 ~, 8 f og 5 9., Henry J~nsen, 0,30 3.200

Fjeldsø by og sogn. Bygum, Alestrup. 4,50



e Lb. Matr.nr. : Ejer: Fredet areal: Erstatningsbeløbnr.: indenfor i kr.:
udenfor afv.

23. 5 .2, Bygum by, Østerbølle Karl Ak~el Kristiansen, ~ 1.200
sogn. Bygum, Alestrup. 0,25

24. l ~, LI. Restrup Hovedgård, otto Lauritsen, b.ll 3.000
Hvam sogn. 0sterbølle, Ålestrup. O

25. l 1, LI. Restrup Hovedgård, Søren Aarup, ,Dalgaard, 0,3g 800
Hvam sogn. 0sterbølle, Alestrup. 0,0

26. l 2" smst. Jens N~elsen, 2,60 5.300 I\)
ro12 ;k, Hvam by og sogn. Hvam, Alestrup. 1,10
I• 12 ~, Hvam by og sogn. Niels Lund Juel Nielsen, 0,80 1.60027.• Hvam, 1uestrup. 0,33

•28. 11 ~, smst. Jens Chr. Berthe],sen, 0,95 1.800
Holmgård, Hvam, Alestrup. 0,05

F 28. 12 Q, Hvam by og sogn. Jens Chr. Vammen Ander- O 500
sen, Hvam, Ålestrup. 1,90

29. 10 g, Hvam by og sogn. Vilmar,Chr. Risgaard,
Hvam, Alestrup. 0,90

0,04 1.800

tit 30. 12 g, smst. Kristian Jensen,
Elmely, Hvam, Ålestrup. 0,70

1,23 1.900

• 3I. 13 ~, smst. r-rartinJens Chr. Husum, 3,45 8.900LangagEirgård, 4,00 I\)Hvam, Alestrup. ~
I

32. 3 .2" smst. Amalie Justesen, 1,55 3.000Hvam, Alestrup. O

33. 3 Q, emat. Marius Th. Gravesen, 0,15 1.500
Hvam, Ålestrup. 1,70

- 34. 3 1, smst. Boet efter L2l 3.000
Frode Jensen, O
Dalgårdsminde,
Hvam, Alestrup.



Lb.
nr.:

rrJatr.nr. ; Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

35. 3!, Hvam by og sogn. Sigfreq Christensen,
Hvam, Alestrup.

0,763,0
3.700

36. 4!, smst. Kristian Jensen,
"J\~ykke", Hvam, Alestrup. 0,5~1,2

1.600

37. 4 ~, smst. Knud Knudsen, 0,35 2.700 I

Dalgård, Hvam, Alestrup. 3,00 VIo

e
• 38. 4 g, smst . direktør Gunnar Kjær, 1,90 4.400

"Gunna:r;storp", 1,30
Hvam, Alestrup.

• 39. 8 ~, smst. Magda Narie E. Kristen- I:1~ 4.400
sen, Hvam, Ålestrup.

40. 8 Q og 7 Q, smst. Arthur Storgaard,
Hvam, Ålestrup.

1,20
5,37

5.500

41. 7~, Hvam by og sogn. gårdejer Sv. Aage Niel-
sen, Hvam, Alestrup. 1,00

0,10
1.900

IF 41. 7~, smst. Laurs ~omhol t Jørgensen,
Hvam, Alestrup. o

2,10
1.400

e 42. 9 ~, smst. Karl Sli'?rensen, 1,88 3.700Hvam, Alestrup. 0,5
VI
i-'

I

43. 15 ~, 23 ~ og 29, smst. Ljnar Johannes Christensen, 2,00 6.400
Bækgården, 5,20
Hvam, Alestrup.

44 ) l §., smst. 2,15 4.000
) Niels J,"ørgenRisgaard, 0,05

46) 5 E, 22 E, 10 E, 11 E og Hvam, Alestrup. 1,53 4.300) 9 Q, Fjeldsø by og sogn. 2,65 8.300e 45. 16 §., Hvam by og sogn. Ejner ~ielsen, 5,20 20.200
Hvam, Alestrup. 3,50



Lb. Matr.n.r:
nr. :

Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

47. 8 d, 11 c, 7 o, 7 f og
19-9, Fjeldsø-by og sogn.

Karl Bisgaard Kristen-
sen, Fjeldsø, Alestrup.

2,18
2,23

5.500

48. 21 ti, smst. ~~rius Byrialsen,
Kalbækgårq.,
Fjeldsø, Alestrup.

0,73
°

5.500

49. 21 Y.. og 12 ~, smst. postmester J. K. Eriksen, 1,00 1.800
VIe Mariager. O I\)

• 50. 21 E, smst. fru Dorthtne Andersen, 0,20 300

e Fjeldsø, Alestrup. 0,04
Tinglyst ejer: Chr.
Peter Edvard Andersen.

51. 21 §" smst. Dusinus Jensen Baeh,
Fjeldsø, Alestrup.

0,70
0,20

1.400

52. 20 Q, smst. Jens Baadsgaard og 1,00 1.900
Henrik Ma4sen (lige sameje) 0,14Fjeldsø, Alestrup.

53. 20 ~, 12 a og 18 2, Frits D. ~isgaard, 1,89 6.000Fjeldsø by og sogn. Fjeldsø, Alestrup. 0,47

I
54. 17 ~ og 3 ~, Fjeldsø Georg Emi~ Marcussen, 1,1~ 2.300by og sogn, Fjeldsø, Alestrup. 0,1l ~, Kallestrupgård,

Hvam sogn.

e
55. 17 .!-, Fjeldsø by og sogn. Otto Pete~ Skipper, 0,30 600 VI

VIFjeldsø, Alestrup. 0,33

56. 2~, 16 i og 16 ~, smst. Søren Byr~a1sen,
Fjeldsø, Alestrup. 2,4~0,2

6.100

57. 15 ~ og 15 ~, smst. Søren Marius Sørensen,
Fjeldsø, Ålestrup.

0,80
0,55

1.700



Lb.
nr. : 1I1atr.nr.: Ejer: Fredet areal:

indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

58. 16 f, 15 v, 15 aa, 15 m,
7 g-; 14 S!,7 13 ~:-14 E. -
og 7 1, Fjeldsø by og
sogn,
7 i, Troelstrup by, To-
strup sogn.

Arne Therkildsen,
Ettrup, A1estrup. 5,8§3,0

18.100

59. 20 g og 14 K, Fjeldsø Vagn Willumsen, 1,02 1.800
by og sogn. Ettrup, Alestrup. O

\.>I~

Hugo Christensen'Cskov- IeF 59. l ~, Ettrup by, Fjeldsø O 500
sogn. foged) , Ettrup, 0,90

Alestrup .•• 60. 2 .2., Ettrup by, Fjeldsø Arne Kri~tian Kruse, 1,56 3.300
sogn, Ettrup, Alestrup. 0,50
l S!" Troelstrup by,
Tostrup sogn.

61. ) 2 ~, Ettrup by, Fjeldsø l,~5 3.600
) sogn. Niels Kjærgaa~d Peder- O, O
) 5 B, Troelstrup by, sen, Ettrup, Ale- 0,60 1.10073. ) Tostrup sogn. strup. O 4.700

I
62. 2 ~, Ettrup by, Fjeldsø Chr. Andt?rsen Maach, 1,05 2.200

sogn. Ettrup, Alestrup. 0,35

e
63. l d og l ~, smst. landsretssagfører Lzl2 7.200 \.>I

V1

Carl Christensen, 0,94Hornslet.

64. 6 .2., smst. Arne Buhl Christensen,
~

10.100
4 2" Troelstrup by,Tostrup Spanggård, 2, O
sogn, 1I1øldrup.
2 ~, Spanggården m.m. , To- ct af l h ejes af Kri-
strup sogn. sten Dalsgaard)
l h, UgeIris by, Tostrup
sogn.

e
65. 3 ~, Ettrup by, Fjeldsø Jan Chr. oStisen, 0,65 1.200

sogn. Ettrup, Alestrup. 0,05



l'

Lb. Jliatr.nr.:
nr.:

Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

66. 3~, Ettrup by, Fjeldsø
sogn,
l~, Spanggård m.m., To-
strup sogn.

Jens Sondru~ Ander-sen, Spanggard,
Møldrup.

6,50
3:b4

16.100

67. l ~, Kallestrupgårds jorder, Th. Aarup, ~,25 12.800
Hvam sogn, Kalles~rupgård, ,50
5 g, Troelstrup by, Tostrup Hvam, P~estrup.
sogn.

'-.Ne 0\

68. 2, Kallestrupgårds Fjeldsø præsteembede 1,01 l.800jorder,• Hvam sogn . v/Viborg Stiftsøv- O
righed.

e
69. l 1, smst. Lehman Hald Jensen, ~ 1.600

Kallestrupgård, 0,10
Hvam, Alestrup.

70. 7 a, Troelstrup by, To-
strup sogn.

Georg Sørensen Hovgaard,
Troelstrup, Møldrup.

2,40
0,30

5.500

7l. l ~, Troelstrup by, To- Tindahl Nielsen, 3,70 7.900strup sogn. Troelstrup, Jl.løldrup. 1,00

I 72. 5 og 5 smst. Anker Møldrup,~ !p;, 1,35 3.800Troelstrup, Møldrup. 1,10
73~.Se under nr . 6l.• 74. 5 l, smst. Johanne Kristine Salling, 0,49 900Fjeldsø, Alestrup. O '-.N

-.J

75. 6 ~, smst. Vagn Ingvard og 1,00 2.000Johan Jacobsen, 0,10
Troelstrup, Jl1øldrup.

76. 8 !' smst. Viggo Alfred Ebbesen, 2,00 4.000Troelstrup, Møldrup. 0,03

e
77. 2 g, smst. Ove Olesen, 0,35 800Troelstrup, Møldrup. 0,05



{ l'

Lb. Matr.nr.: Ejer: Fr€det areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:nr.:

78. 6 B, Troelstrup by,
Tostrup sogn.

Sigfred Jakob An-
dersen, Troelstrup,
Ivløldrup.

0,10
0,03

200

79. 8 l, SIDSt. Feter J. A. Olesen, 0,50 1.200
Troelstrup, Møldrup. 0,50

80. 2 ~, SIDSt. Henry Skovbo, 0,65 1.300
Troelstrup, M~ldrup. 0,12

e (tidl. ejer: Paul Erik \..>lTrinderup ID. fl.) .. ro
Ie

8l. 8 l, SIDSt. Jl1e.gnusOlesen, 0,35 1.000

e Troelstrup, Møldrup. 0,20

82. 2 ~, SIDSt. Niels Peter Jensen, 0,80 1.600
Troelstrup, lvIøldrup. 0,20

83. 2 f og 3 l, SIDSt. Henry Skovbo,
Troelstrup, Møldrup.

0,65
0,05

2.000

84. 2 !! og 4 ~, Troelstrup Thomas og Peder Aarup, 2,15 4.000
by, Tostrup sogn . Troelstrup, Møldrup. O

• 85. 2 ~, SIDSt. P. Pedersen 0ris, 1,15 2.500
Troelstrup, Møldrup. O

86. 2 ~, Spanggårde , Tostrup Niels Støttrup Nielsen, 2,26 10.000• sogn, Spanggård, J\1øldrup. 2,10
11 ~, V. Tostrup by, To-
strup sogn.

\..>l
I.D

I

87. 3 ~, Spanggårde , Tostrup Skinnerup Mølle Dambrug A/S, 1,80 5.000
sogn, Villestrup godskontor, 3,30
l t, Skinderup m.ID., Ul- Astrup pr. Arden.
bjerg sogn.

F 87) 3 ~, Spanggårde m.m. To-
) strup sogn. husmand Niels Pedersen, 1,00 2.200

121 a) l s, Skinderup by m.ID., Skinderup pr. Møldrup. 0,40
) Ul'bjerg sogn.

e 88. 4 ~, V. Tostrup by, To- Søren N. Kallestrup Sø- 1,75 4.000
strup sogn. rensen, V. Tostrup, 0,70

Møldrup.



(

Lb. Matr.nr. ; Ejer: Fredet areal: Erstatningsbeløb
nr.: indenfor i kr.:

udenfor afv.

89. l b. V. Tostrup by, To- Gunnar Lindegaard
~

800
strup sogn. Rasmussen, V. Tostrup,

Møldrup.

90. l ,2" smst. Arne Kristoffer Skamriis, 0,70 1.300
V. Tostrup, Møldrup. O

91. l So, smst. Jens Ove Andersen, 1,00 1.800
V. Tostrup, Møldrup. O

e 92. l ~, smst. Tostrup sogns præste- 1,35 2.500
embede, v/Viborg Oe stiftsøvrighed.

e 93. -6 ~, V. Tostrup by, Ejnar Egon Christensen, 2.z2Q 7.000Tostrup sogn. V. Tostrup, Møldrup. O

94. 3 ~, SIDSt. Anders Henry og Viggo 2,20 4.400
Marius Schaltz, V. To- O
strup, Møldrup.

95. 3 E., V. Tostrup by, Jens Egon Nielsen, 0,70 1.300Tostrup sogn. Tostrup, Møldrup. O

• 96. 12 ~, smst. Jens J. Jensen og Agnes 9,60 1.000Jensen (kaldet Elkær) , OV. Tostrup, Møldrup .

• I97. 11 ~ og 3 So, SI:lst. Bach Jensen Vorre, 1,55 3.000V. Tostrup, Jl'Iøldrup. O -l'>-
f-J
I

98. 5~, SIDst. Søren K. Nielsen,
Adelgade 58, Hobro. 1,50

O
3.000

99. 10 ~, SIDSt. Niels Riisgaard Kristian-
~

3.600
sen, V. Tostrup, Møldrup. l, 5

e
100. 8 ~, SIDSt. C. Haugaard Nielsen og 1,80 3.000

Søren Sørensen, Dan- 0,30
marksgade 8, Viborg.



._ l': -4 .. ~" __ ' •• , •• _::._'_

c (

Lb. V~tr.nr.:
nr. : Ejer: Fredet areal:

indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

101. 9 b, V. Tostrup by, To-
strup sogn.

Tage M. Jensen Kaae,
Tostrup, Møldrup. O,Bg1,0

2.400

102. 7 ~, smst. Poul Erik Trinderup, ~,4g 3.BOO
Niels Jørn Trindrup og ,l
Niels Jensen Trinderup,
V. Tostrup, Møldrup.

I

Arnold D. Kristensen A/S, ~

e 103. 7 !!l, smst. t:~~ 6.500 I\J

V. Tostrup, Møldrup.

e
e 104. 7 ~' smst. Svend Møller Pedersen, 0,7~ 1.300

V. Tostrup, Møldrup. 0,0

105. B h, V. Tostrup by, Jenny Bach Christensen, OJ95 3.200
Tostrup sogn. Møldrup. 2,95

106. B ~, smst. Peder Nørrie Christensen, 0,B5 1.606
V. Tostrup, Møldrup. 0,05

-------- - -
107. B ~, V. Tostrup by, Kristian Kristiansen, Qz.2.2. 1.000

Tostrup sogn. V. Tostrup , Møldrup. 0,77

I lOB. 9 g, smst. Agner Andersen,
~

2.BOO
V. Tostrup, Møldrup. 0,3

109. 9 ~' smst. Arne og Frederik Sven- 2,40 5.700

e ningsen, V. Tostrup, 1,BO
Møldrup. I

~
\.>l

F 109. B g, smst. fru Kath-. Jakobsen, O B.OOO
Holmstrup. f;m5

110. 4 a. 2 1., 4 ~ og 3 1., Jens Chr. Nielsen, b.2.2 5.100
Nørre Borup by, Laastrup Nr. Borup, Skals. O
sogn.

11l. 2 ~' 2 f, l ~ og l E, Det danske Hedeselskab, 4,10 40.000
Nr. Borup by, Laastrup Plantningsafdelingen, 54,31

e sogn, Viborg.
l ~' Skinderup m.m.,
Ulbjerg sogn.

112. l i!, Nørre Borup, Laastrup Marius Nielsen, 9,76 22.BOO
sogn, Nr. Borup, Skals. 6,50
2 K, Ugelris by, Tostrup
sogn.



, .
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Lb. Matr.nr.:
nr.:

Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.: .

113. 3~, UgeIris by, To-
strup sogn.

læge Thorkild Balslev-
Olesen, Riddergade 8,
Viborg.

0,80
0,90

1.700

114. 2.~, l B, I! og l~, Kristen Dalsgaard, 2,10 6.900
UgeIris by, Tostrup UgeIris, Møldrup. 1,31
sogn.

115. l 2" 1.000 •smst. Paul Kr. Nielsen, Q.d2. .p.e Duedal, Svenstrup J. 0,80 .p.

•
e

116. 1 i, 1 n og 4, smst., og Egon Christensen. 8.15 28.000
,e l ~, FrUergård, Tostrup Fruergaard,. Møldrup. 17,20

sogn.

117. 3 ~, UgeIris by, Tostrup Jens Pedersen, ~ 1.800
sogn. Ugelri$, Møldrup. O,]P

118. 2 a, smst.
2 l, smst.

Jens Chr. Pedersen Brask,
UgeIris, Møldrup.
(nuværende ejer af 2 1:
Anna Brask) -

~4,30 8.900

------- - - - - ----- ---_ .. - ---

119. 2 i, UgeIris by, Tostrup Fru Johanne Nielsen, 2,50 5.900
sogn. Nr. Borup, Skals. 1,70
l e, Nr. Borup by,

I
Låstrup sogn.

120. 2 ~, UgeIris by, Tostrup Karl Pedersen, 0,80 1.400
sogn. UgeIris , Møldrup. O

e
I

Skinderup by m.m., gårdejer Niels Pedersen, 2,70 8.400 .p.
121. l ~, \.TI

Ulbjerg sogn. Skinderup pr. Møldrup. 2,00

122. l~, l E, l ~ og l ~,
smst.

Jakob Madsen,
Skinderup, f.1øldrup. ~3,bO

7.400

123. l ~, smst. Jens Kristensen, 10,00 22.500
Skinderup, Mø1drup. 9,10ej

124. l ~, smst. murermester Morten 0,10 200
Christensen, Ulbjerg. 0,11



( (' (

-Lb.nr. : Matr.nr. : Ejer: Fredet areal:
indenfor
udenfor afv.

Erstatningsbeløb
i kr.:

125. 5 ~, Nr. Borup by,
Låstrup sogn.

Søren Peter Nielsen,
Nr. Borup, Skals. b2Q...

O

126. l !, smst. Thorvald Kristensen, 2.1g 4.400 ;Nr. Borup, Skals. 1,3 , Ao Nt

I{ ~. ' " i "tjW!4
~: c ~~ ,~~~'i ~#

127. 2 ! og 6, smst. Peter Norup, 8.~~ 16.200 I
Nørre Borup, Skals. 3, ~

0'\

Iee 128. 3 ~, smst. Marius Nielsen, Q....22 600
Laastrup pr. Skals. O

129-132. l !' Sdr. Borup by,ej Låstrup sogn Peder Andreas øster, g:6~ 15.00011 ~, Skringstrup by, Sdr. Borup, SkalsSkals sogn.
133. 11 !' smst. Viggo Nielsen og Fol- 1.70 3.100mer Dalsgaard, 0,08Skringstrup, Skals.

134. 11 h, Skringstrup by,
Skals sogn. Thorvald Jensen,

Nørdam, Mø1drup. 0.20
1,20 1.600

• 221,53 455,4623 ,93 =
=--===

603.500 kr •

Projekteringsudgifter.
Viborg amt sråd ••••••••••.•••..•••••••••.••.•••••••• 1.235,21 kr.
Lodsejerudvalget vedrørende afvanding af Simested å
v/Ålestrup Landbobank
opgjort pr. l. juni 1969 3.246,19 "

I

-l'>~
IDet danske Hedeselskab,

Kulturteknisk afdeling, Viborg •.•.•••••.•••.•...••• 15.900,00 "
20.381,40 kr.

Omkostninger.
Konsulent L. Bønding,
Randersvej 40, Overlund.
8800 Viborg .••.••••••••.••••..•......•••.•.•••••..•• 3.000,00 kr. 23.381.40
Ersta tning i alt .•••••••.•.••••..•.••••..••••••••••.•••••••••••.•.••.•••• 626.881,40 kr.

=================
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Af erstatningsbeløbet i alt 626.881,40 kr. forrentes

464.000 kr. med 6 % p.a. fra den 8. december 1967 til udbetalingen
i juni 1969 og 139.500 kr. med 6 % p.a. fra den 8. december 1967
til 30. september 1969 og med 8 % p.a. fra l. oktober 1969 til
betaling sker, medens 23.381,40 kr. - projekteringsudgifter samt
konsulentomkostninger - ikke forrentes. Den samlede erstatningsud-
gift med renter som ovenfor nævnt udredes med 3/4 af statskassen
og 1/4 af Viborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende køb-
stadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjor-
te folketælling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~, /

'/;/ ,.f/J
! r"'.//Jf;-,;

r~j:L-1I~{/'''fi'/2-12A1/l.r'1./', vø. Hermann •

kh.
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F R E D N I N G S N Æ V N E T
for Viborg amtsrådskreds.

KENDELSE

afsagt fredag den 8.december 1967
i sagen om

fredning ved Simested å på stræk-
ningen fra Ålestrup til Sdr.Borup.

CITERET FULDT UD I OFN K AF 12/2 1970
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Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00
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•

UDSKRIFT

REG. NR. !/.j~~

~-1176

a f

OVERFREDNINGSNYVNETS EENDELSESPROTOKOL

==============

År 1970, den l. juni, afsagde Overfredningsnæv'et føl-
gende

t i l l æ g s k e n d e l s e

tilOverfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 vedrørende
fredning af Simested å fra Ålestrup til,Sdr. Borup bro.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1910

er de langs det fredede åløb beliggende arealer fredet til be-
varelse af den nuværende tilstand, herunder med forbud mod ændring
af terrænformerne ved afgravning eller opfyldning. Til de fra de
generelle fredningsbestemmelser meddelte tilladelser vedrørende
enkelte ejendomme, jfr. kendelsens pag. 20. punkt e, føjes
følgende ~
ad lb.nr. 122. Fredningen skal ikke være til hinder for fortsat
udnyttelse af det på matr. nr. l p, Skinderup, værende kalkleje
under forudsætning af, at det fredede efter afgravningens ophør
så vidt muligt udjævnes, samt pålægges overjord og tilsås med græs.

T h i b e s t e m m e s ~

Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1910 vedrøren-
de fredning af Simested å ændres i overensstemmelse med ovenstående.

sm.

Udskriftens rigt!9hed bekræftesa. /C(l r t/(4ævvr----L4. Hermann



U D S K R I F T

REG. NR. ~
'7'se~.

j%~/'73

af
OVERYftEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

================

År 1973, den 16. marts, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sag nr. 1957/67 vedrørende fredning af 8imested å fra Ålestrup

I
til Sdr. Borup bro, Overfredningsnævnets kendelse af 12/2 1970.

T h i b e s t e m ID e s:
Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hinder

for, at der til forbindelse af de på hver side af åen beliggende
arealer, matr.nr. l .§. Spanggårde, Tostrup sogn og matr.nr. 6 g

Vester Tostrup by, Tostrup sogn, der hører til den af gårdejer
Jens Andersen, Spanggårde, ejede landbrugsejendolu, opføres en fast
.broforbindelse, der udformes i overensstemmelse med det af Viborg
amtsråd ved skrivelse af 13/11 1972 godkendte skitseprojekt (date-lr' ret 7/10 1972) og iøvrigt således, at broen holdes i mørke jord-
farver.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

(;/ /c"li/WVV../I/VLt. Hermann

kh.



REG. NR. ~s-,~

3'h---/17'j.

gh/ek

I U d s k r i f t

a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1974, den 31. maj, afsagde overfrednings--nævnet følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

tiloverfredningsnævnets kendelse af 12. februar 197<
om fredning af Simested Å fra Ålestrup til Sdr. Bo-
rup bro. (Ofn. 1957/67).

Ved den nævnte kendelse er bestemt, at en-
hver ændring eller regulering af åens nuværende for-
løb på den omhandlede strækning - bortset fra almin-
delig oprensning - ikk3 må finde sted, og vedrørende
de fredede arealer, at terrænformerne ikke må ændres
jfr. kendelsens pag. 18 og 19.

Viborg amtsråd har gennem Det danske Hedesel·
skab søgt om dispensation fra fredningskendelsens

bestemmelser til anlæg af et nyt stryg i åen et par



- 2 -

I

hundrede meter ovenfor Sdr. Borup bro samt uddyb-
ning af åløbet på strækningen ned til broen, hvil-
ke foranstaltninger angives at være nødvendige af
hensyn til en forsvarlig sikring af vejbroen mod
udskridning m.v.

Fredningsnævnet for Viborg amts sydlige
fredningskreds har den 19. december 1973 indstil-
let tiloverfredningsnævnet, at det fremsendte pro-
jekt, der må anses for nødvendigt for at sikre vej-
broen, tillades, efter at det - efter nævnsbesigti-
gelse den 30. marts 1973 og korrespondance med Na-
turfredningsrådet er ændret, således at en udret-
ning af åløbet er undgået.

Naturfredningsrådet har - omend med betæn-
kelighed - kunnet tiltræde det ændrede projekt, be-
tinget af, at reguleringen og uddybningen sker på
en sådan måde, at een af åbredderne og den hertil
stødende åbund lades urørt, hvorved opnås, at vege~
tationen langs denne bred vil kunne bevares. Dette
har Hedeselskabet erklæret sig enigt i. Derimod
har Danmarks Naturfredningsforening ikke kunnet
anbefale dispensation.

Efter Hedeselskabets oplysning er følgende
ejendomme berørt af det forelagte projekt: Matr.nr.
l~, Sdr. Borup, Laastrup sogn, 11 ~ og ll~, Skring-
strup, Skals sogn, 2 ~ og 4, UgeIris, Tostrup sogn.

•
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• OverIredningsnævnet har i overensstemmelse
med fredningsnævnets indstilling herefter vedtaget
at meddele dispensation til det således forelagte
projekt med det af naturfredningsrådet stillede vil-
kår og således, at detailudformningen forelægges
for fredningsnævnet, forinden projektet udføres.

Nærværende tillægskendelse træder i stedet
for tillægskendelse af 27/2 1974, hvori matrikels-
angivelserne var ukorrekte.

I T h i b e s t e m m e s:

Den af overfredningsnævnet den 12. februar
1970 afsagte kendelse om fredning af en strækning
af Simested å skal ikke være til hinder for udførel-
se af det forelagte projekt dateret 25. april 1973
til bygning af et nyt stryg samt til uddybning af
åen, som ovenfor anført på de der nævnte vilkår.

• Udskriftens rigtighed bekræftes

/!~L.'; J~.{A/ tJ:.-0/vv

G. Hermann.
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UDSKRIFT

af

OVERFREDNINGENÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

I År 1977, den 27. oktober , afsagde overfrednings-

nævnet f.plgende

tillægskendelse

tiloverfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 om fred-

ning af Simested å med tilst.pdende arealer fra Ålestrup by til

S.pnderborup bro (Ofn. 1957/67).

•

Kendelsen skal ikke være til hinder for at M.pldrup

kommune som ans.pgt lader udf.pre et med skrivelse af l. april

1977 fremsendt projekt til opf.prelse af en ny bro over Simested

å ved Skinders bro samt foretager en mindre vejforlægning i for-

bindelse hermed. Samtidig tillades den eksisterende bro fjernet,

idet dens vedligeholdelsestilstand er oplyst at være ringe, og den

i trafiksikkerhedsmæssig henseende må anses for helt utidssva-

rende.

,
Udskriftens rigtighed bekræftes

/ .) /;

;;

(j/
. . ~/ULv1AA~ •

G Hermann



iN A T U R F R E D N I N G S N Æ V N ET
. ,for Viborg amts sydlige fredningskreds

-" ADR. ,.LANDBOGARDENc,FÆLLEDVEJ l
TLF. (06) -621228

Kontortid 9·12, lerdeg lukket

Y~-8f:,
88cR~~ji~eden 24. marts 1984
Fredn.J.nr.E-37/l982

Ved skrivelse af 9. december 1982 blev frednin~snævnet af Vibor~ amts-
kommune ~jort bekendt med, at der var foreta~et en udretnin~ af forlø-
bet d.f den nederste del af Skinderup bæk. Det er senere oplyst, at
det er Dem, der har foreta~et udretningen, o~ at det er sket for at få
en bedre ~ennemstrømnin~. I overfrcdnin~snævnets kendelse af 12. februar
1970 om i'redninr-af Simested å bestemmes det i afsnit B.l ot:"2:

_ II l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, o!""det skal som
hidtil være tilladt at udnytte dem landbru~smæs8i~t samt at fore-
tape drænin~ orr ud~røftnin!:':.

2. Terrænformerne må ikke ændres ved af~ravnin~ eller opfyldnin~.
Undtap'et herfra er do~ Rravnin~ af sand o~ Rrus til den på~ældende
ejendoms e""et brup;."

Det er frednin!""snævnetsopfattelse, at der ved udretnin~en er sket
en overtrædelse ar bestemmelserne om, at arealerne skal bevares i deres
nuværende tilstand, o~ at terrænformerne ikke må ændreso
Der er endvidere handlet i strid med naturfrednin~slovens § 47 a, som
liR'eledes.indeholder forbud mod ~-ndrinp:eri terrænet det på~ældende stedo
Sagens behandlin~ i nævnet har været stillet i bero med henblik på en
eventuel samlet løsninR af dette spør~smål o~ no~le miljømæssige spørgs-
mål vedrørende dambruget på ejendommen. Da det sicste spør~smål ikke er
afklaret endnu, har nævnet ment Qet ri~tip'st nu at af~øre spør~smålet

-om bækkens udretning.
tlDa det drejer si~ om et indgreb på en ret lille strækning, oa de landska-
ebeli~e ~ener ved udretningen på dette sted er be~rænsede, har nævnet

fundet at kunne ~ive Dem dispensation efter naturfrednin~slovens § 34
t~l at bibeholde tilstanden, som Gen nu er. Det skal imidlertid under-
streges, at der næppe ville være blevet givet dispensation, hvis ansøg-
nin~ var blevet ind~ivet, inden udretnin~en blev foreta~et, o"" at nævnet
betrarr:terindp'rcb af den omhandlede karakter i et fredet område som en
klar overtræcelse af bestemmelserne. Nævnet har derfor samtidirr:hermed
anmodet politimesteren om at rejse tiltale mod Dem efter naturfred~in~s-
lovens § 66, stk. l, nr. l, jfr. § 47 a, ot:!'§ 66, stk. l, nr. 2.
Opmærksomheden henledes på, at frednin""snævnets dispensation kan påkla-
ges til overfrednin~snævnet, Amaliegade 7, 1256 København Ko, bl.a. af

tlbanmarks Naturfredninpsforenin~ o~ miljøministereno K1a~efristen er
4 urrer fra Cen daa, man har fået meddelelse om af~ørelseno
Kopi af denne skrivelse er sendt til:

Miljøministeriet
rr ",r r:- \'h.'\\.'I.. \.ir,



NA1U RFRE DNI N GSN ÆVN ET
for Viborg amts sydlige fredningskreds

" ADR. »LANOBOGARDENc, FÆLLEDVEJ 1
TLF. (06) ·621228

/(ontorlid 9.12, lørdag lukket

8800 VIBORG. den 26. marts 1984
~redn.J.nr.J - 2/1984

I skrivelse af 17. ~ebruar 1984 har selskabet anmodet frednin~snævnet om
en principaodkendelse af linieføringen for naturgasledningen E~tved -
Ll. Torup på strækninRen ved Skinders Bro i Møldrup kommune.
Det fremgår af sagen, .at en oprindeligt påtænkt linieførin~ ved Skals å
og Simested å har måttet opgives på ~rund af den fordyrelse, som blød-
bundsforholdene disse steder medfører. En alternativ linieførin~, som

tfanmarks Naturfredningsforening havde foreslået, ville blive endnu dyre-
re, og selskabet udarbejdede derfor et yderligere forsla~, som blev fo-
rela~t for Vibor~ amtskommune o~ Mø1drup kommune den 23. december 1983.

~fter forsla~ fra Viborg amtskommune blev linieførin~en ændret på et
"tykke af forløbet for at skåne det fredede område lan~s den ~amle byvej

nord for Skivevej. Denne ændring har Møldrup ko~une imidlertid ikke kun-
net tiltræde, idet man af hensyn til anlægsudgifterne o~ landbrugsinter-
esserne foretrækker forslaget af 23. december 1983. Selskabet har heref-
ter anmodet nævnet om en principaf~ørelse af, hvilken af de 2 liniefø-
ringer, nævnet vil kunne tillade. Til afgørelse herom har der været holdt
møde på stenet den 21. marts 19840
Nævnet skal udtale:
I be~~e de 2 nu foreli~gende forsla~ indgår, at lednin~en skal krydse

.ejen mellem Ulbjero; o~ Vester Torup omkring den gamle byvej oc! derefter
~orløbe parallelt med vejen til lidt vest for Skinders Bro med underfø-
4Jino; under åen. På denne stræknin~ kræves dispensation fra de bestemmel-

ser i overfr~oDin~snævnets kendelse af 12. februar 1970 om fredning af
tlimested å, cer indeholder påbud om, at arealerne skal bevares i deres

nuværenJe tilstand o~ forbud mod ændring af terrænformerne. Der kræves
endvidere mulj~vis dispensation fra det tilsvarende forbud i naturfred-
nin~slovcns ~ 47 ~. Da terrænarbejuet vil berøre beskyttelReszonerne i

forhoJ~ til no~Je ~ravhøje i området, kræves endeli~ tilladelse efter
§ 53.
Nævnet ~iver herved i princippet tilladelse til linieføringen på denne
forholdsvise korte stræknin~ på betingelse af, at der sker en fuldstæn-
dit':retctblerin'"af arealet med dets nuværende terrænformer ved pålæ.eminlS
af de af~raveGe tørv med håndkraft. Det er endvidere en betin~else, at

"et endeli~e p~ojekt forelælS~es frednin~snævnet til ~06kendelse efter
forhandltn!'"men fortidsmindeforval tni~Po'en.Det bemærkes herved, at led-
nin~saroejdet efter det oplyste skulle kunne holdes i en afstand af" i

Miljøministeriet
J. nr. F. \" L' \ - \ l~ ---e-H-..
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"hvert fald ca. 50 meter fra højfod.
# Den af Vibor:9:amtskommune foreslåede linieføring frem til arealet ved

~ Skinders Bro kræver ikke yderli~ere godkendelse fra frednin~snævnet.
Den løsnin~, som Møldrup kommune foretrækker, kræver derimod ligeledes
dispensation fra fredningsbestemmelserne i overfredningsnævnets kendel-
seG Herom udtaler 2 af frednin~snævnets medlemmer - Ingemann Jensen og
Erik Christiansen - at de vil være indstillet på at ~ive dispensation
til en linieføring på denne strækninp" hvis det måtte foretrækkes.
l medlem - Rørdam - finder ikke at kunne dispensere fra fredningsbestem-
melserne på denne strækning. En fuldstændig retablering her lader sig
på grund af terrænets karakter næppe foreta~e, og gamle kulturspor vil-
le anta~elig gå til. En eventuel retablering ville under alle omstæn-
di~heder blive så kostbar, at linieføringen dette sted ville blive dyrere
end den, Vibor~ amtskommune har foreslået. De af kommunen påpegede land-
brugsinterssser må - o~så på bagp,rund a~ den kompensation, der ydes -
anses for klart underordnede i forhold til de frednin~smæssi~e interes-
ser i en betydningsfuld del af det fredede område.
Da nævnets medlemmer på dette punkt ikke er enige, forelægges sagen sam-
tidig hermed for overfredninesnævnet til afgørelse.
Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets principafgørelse vedrø-
rende forholdene ved Skinders Bro kan påklages tiloverfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K., bl.a. af Danmarks Naturfrednin~sfore-
nins orrmiljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået
meddelelse om af~ørelsenG

tt Kopi af denne skrivelse er sendt til:
4t Ingemann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Brodal,

Erik Christiansen, Hånnværkervej 16, UlbjerG, 8832 Skalstt Vibor~ amtskommunes plankontor o~ frednin"skontor, j.nr.8-51-64-1-83
Møldrup kO.::1lY'uneo.c;kommunens vurderingsråd , kOID...'Tlunekontoret,9632 Møldrup,
Danmarks NaturIrednin~sforenin~, Frederiksber~ Runddel l, 2000 Kbhvn.F.,
~rednin~sst~Le~sen, Amalie~ade 13, 1256 København Ko
Fortir{sm"ii1deforvaltn-rn'fren','"M:fnc:e-g:3.de-8 " 80'00'·~Aarhus---a.
Skovrider Knud Brandt, Borup Hedevej 15, Norup, 8832 Skals.

Modtaget I fredningsstyrelsen

27MAR. 1984

Dansk Olie & N3turgas
~ A~ern Alle 24-26,

2970 Hørsholm

A/S



·NATURFREON IN GSN ÆVNET
for Viborg amts sydlige fredningskreds

AOR. lOLANDBOGARDENc, FÆLLEDVEJ 1
TLF. (06) ·621228

KontortId 9·12, lørdag lukket

8 8 O O V I B O R G. den 26. ma rts 198 4
Fredn.J.nr.J - ~4/1982

I skrivel~e af lo. au~ust 1982 tiltrådte frednin~snævnet en aftale
mcJ1em nem o~ Vibor~ amtskommune om stinnlæ~~et til sikrin~ af offent-
li~h~6ens ad"an~ på Deres ejendom ~atr.nr. 3 a EveJdrup, Simested,
Nævnet hul' nu moc::.ta,eretden i .fotokopi vcdla!Ste skrjvel::.efra Vibor~ amts-
kornmune, hvor<..:.fl'Y'em:~år,at det ikke har været muli,.,.tat få stiad!""an1;en
hånd~ævet. Nævnet kan tiltræde L:etl'orslar:,com indeholc.ez i amtskommu-
nens s~':rlve1se,O"" det pålægp;es Dem Llerfor at re8pC}~tere

~ stien uul~:""c8 i 2,5 m's bredde, tromles oa beh~ndlc8 med herbicid
ved 1:'r.;dnin~skontoretsforanstaltning,

at der med 50 In' s mellemrum opsættes faste afmærkninn-spæle,
la! stien skal bctra~tes som permanent, og

at De forpli~tes til at løfte markredskaberne ved pasp.a~e af stien op
til at retablere stien ved beskadi~elser sor'1f01.o-eaf markarbejdet.

Stiens placerin~ frem~år af vedhæftede kortbilar:.
Opmæ~ksomheden henledes på, at De kan p~kla~e frednin~snævnets afgørelse
til overfrednin~snævnet, Amalie~ade 7, 1256 København K. Klagefristen
er 4 u~er fra den da~, man har fået meddelelse om af~ørelzen.
Kopi af uenne skrivelse er sendt til:
In~emann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Brodal,

~rald Horn, Borgergade ,35 D, 9626 Ålestrup
~bor~ amtskommunes plankontor o~ frednin~skontor, j.nr.8-70-51-2-793-2-82
~estrup kommune o~ kommunens vurderin~sråd, korr~unekontoret,9620 Alestrup,
~nmarks Naturfrednin~sforenin~, Frederiksberg Runddel l,2000 Kbhvn.F.,
~e dnin ~sstyrelsen, AID..9-.1.i~"@.c1~...1.~J...~ ..~..9~llll.X.Q...,-'~"=_-'r--, ~. _

Modtaget I fredningsstyrelsen

27MAR. 1984

Arne A~~erbo JQcobsen~
Grandsårdsvej 104, Eve1drup,
9620 llcstrup

Miljøministeriet
~. nr. F. \~~) ( '~'

\"\-'-\ o



NAT~RFREDNINGSNÆVNET
for ,Viborg amu lydlige fredningskreds . '. teret

! ? Tilfre~nJngsregls ,•OO V I 8 O R G. den
TLF.coe)*tS21228 tilorientering?i.L.-eC- Fredn.J.nr. J

Kontortid 8·12, Ierdaø lukket ~/~ ~6 ~ 1i}; r:t: M D
ADR. GRAVENE 2' ~\j;~ 11-i\.

M~'-Iet IfrMnlnpsfyrelsen

'0

5. september
- 18/1985
y !:J- ~b

1985

Vedr. vandløbsvedligeho~~e~~eJ~ejder m.v. i Simested å oven for Sk1n-
ders bro.

•

Ved kendelse afsagt af overfredningsnævnet den 12. februar 1970 blev
der gennem~ørt fredning af S~asted å med tilhørende arealer på
strækningen fra Ålestrup til Sønder Borup bro.
r kendelsen udtales bl.a., at
" der til det 17 km lange åløb i den uberørte ådal knytter sig såvel

landskabelige som videnskabelige og fiskerimæssige interesser, og
at det derfor er af betydning at søge området bevaret mod indgreb."

Kendelsen indeholder bl.a. sålydende fredningsbestemmelser:
" A) Vedrørende det fredede åløb.

1.Enhver ændring eller regulering af'åens nuværende forløb, -
herunder opstemning, uddybning, bortgravning af strømsteder,
vandstandssænkrring - må ikke finde sted. •
•• ••• I

i.Fredningen skal ikke vær~ til hinder for grødeskæring og op-
rensning i henhold til g'~ldende regulativer m. v. Ved ændring
disse vil forhandling være at optage med fredningsnævnet.

af'

•• • • •
5.Maskinel oprensning må ikke foretages på en sådan måde, at bun-
- dens struktur - herunder navnlig de for ørredgydning nødvendige

varierende dybdeforhold - ændres.

e-.
e

·....
B) Vedrørende; de fredede arealer.
1.Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og det skal
- som hidtil være tilladt at udnytte dem landbru5smæssig samt at

foretage dræning og udgrøftning. "
Påtaleberettiget er i følge kendelsen frednin~snævnet, Naturfrednings-
rådet og Danmarks Naturfredningsforening •

..', Som det fremgår af Viborg amtskommun3s skrivelse af 30/4-1985 til
~,~ frednin;snævnet, vedligeholdes vandløbet i henhold til regulativet

? af 25/11-1958 samt tillægsregulativ af 18)i-1978. De regulativmæssige
0-> ~'. I '

~ :. dimehsioner er ifølge regulativet angivet s:.....le6.es,at vandet overalt
~'~ skal:have frit og:uhindret løb, og vandlØbsbredden skal være mindst
~ },5 m. Efter tillægsregulativet er vandløbet klassificeret som klas-
~tt se 2,vandløb, hvorved ved~i~eholdel~en inds~rænkCs til ~t omfatte
;I grødeskæring, eventuelt ~n1ng af s1deskr~nlng~n samt fJ~rn~l~e af

mindre lokale sandbanker i kurver el~er llgnenue. Det er enav1dere
i tillægsregulativet bestemt, at der ved lø~orirt nkal anbringes



.. .
hegn mod vandløbet, og at vandingssteder skal udgraves uden for vand-
løbets profil o~ frahegnes.

tt Navnlig på foranledning af indlæg i dagspressen om nogle vedligehol-
delsesarbejder m.v., der i slutningen af februar 1985 af lodsejere
var blevet udført i Simested å oven for Skinders bro, ammodede Viborg
amtskommune, udvalget for teknik og miljø, ved den nævnte skrivelse af
30/4-1985 frednincSsnævnet om at"tage de udførte foranstaltninger som
helhed op til behandling".
I skrivelsen er - efter "tilsyn på stedet og på grundlag af en sam-
tale med gravemaskineføreren" - om de udførte arbejder oplyst føl-
g2nde:e" l. Der er foreta.;;et opgravning af nedtrådte kanter samt aflejrin-

ger i svincS•

2. Der er udført faskinsikring 4 steder. Tre steder af 3-5 mis
længde og et sted af ca. 20 m's længde.

I 3. Der er gravet en del sten op af et vadested."
I følge skrivelsen blev arbejderne " iværksat efter en lodsejerhen-
vendelse; hvor lodsejerne oplyste, at de skulle leje en maskine til
oprensning af grøfter på nogle arealer oven for Skinders bro. Lods-
ejerne havde bemærket, at deres kreaturer nogle steder havde trådt
vandløbskanten ud i vandløbet, og de spurgte, om de i forbindelse
med grøfteoprensningen måtte foretage en opgravning af de beskadige-
de kanter, samt, på de mest udsatte steder, anbringe en mindre faskin-
sikring. Med henvisning til de fredningsmæssige- og regulativmæssige
bestemmelser blev der ~ivet tilladelse hertil på betingelse af, at

e1der kun blev foretaget en retablering af kanterne, 03 at der ikke
blev gravet dybere end til eksisterende bund på stedet. Med hensyn

etil anbringelse af mindre faskinsikringer kan henv~ses til en tid-
ligere sag i 1970 om sikring af nogle skrænter neden for Skinders

ebro• Frednin6smyndighederne gav dengang udtryk for, at man ikke kunne
gonkende et forslag til anbringelse af spunsvæg, men at man ikke vil-
le modsætte sig en "vis faskinsikring"."
Af amtskommunens skrivelse .t'rem6årendeli~, at sJ.genhar været behand-
let af amtsrådets udvalg for teknik og miljø den 25. april 1985, hvor
udvalget " skønnede, at de foretagne opgravninger af nedtrådte åbrin-
ker er foretaget i overensstemmelse med såvel fredningskendelse som
regulativ af vandløbet. For su vidt angår de udførte faskinsikringer
skønnes, at der kan være tvivl om, hvorvidt oisse kan udføres inden-
for fredningskendelsens rammer, hvorimod opgravningen af vadestedet

_klart må siges at være i strid med 1'rednin6skenrlelsen."
Danmarks Naturfr~dnin6sforening og lokale miljøgrupper m.fl. har over
for fr~dningsnævnet protesteret mod de arbejder, som lodsejerne har



..
foret~get, idet de har gjort gældende, at der herved klart er sket over-
t,~delser af den eksisterende fredning af arealerne.

tfredningsnævnet berammede herefter møde til besigtigelse den 26.juni
1985 af arealerne. Da en med kort varsel tilsagt sagkyndig var for-
hindret i at deltage denne dag, blev besigtigelsen i stedet foretaget
den 22. august 1985 under deltagelse af repræsentanter fra Viborg amts-
kommune ( fredningskontoret og amtsvandvæsenet), lodsejerne Jens Niels
Pedersen, Poul Lyngberg Frederiksen, Niels Erik Christensen og Christi-
an Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening, lokale miljøorganisatio-
ner m.fl., og gravemaskineføreren (Erik Nielsen). Endvidere deltog som
sagkyndig, lektor, lic. scient. Jens-Ole Frier, laboratoriet for miljø-

tteknik, Aalborg universitets center.
Under besigtigelsen blev det konstateret, at der var foretaget de i
amtskommunens skrivelse af 30. april 1985 anførte arbejder.e
Ad. "vadestedet".
Under besigtigelsen blev det konstateret, at der ved vadestedet - mel-
lem matr.nr. l ~ og 7 ~ - var foretaget opgravning i åens vestlige
side (mod matr.nr. l g ). En del større og mindre sten var blevet gra-
vet op og anbragt ved den vestlige åbred.
Der er således på dette sted blevet gravet dybere end til den "oprinde-
lige" åbund. Det bemærkes herved, at amtskommunens tilladelse til arbej-
dernes iværksættelse som nævnt var betinget af, at der ikke blev gra-
vet dybere end til "eksisterende bund på stedet".

~ravemaskineføreren udtalte, at gravemaskinen d~r havde været placeret
~ den vestlige bred. Han havde trukket en skovlfuld sten fra åbunden

ind på bredden.
~er var mellem alle de fremmødte under besi~tigelsen eni5hed om, at op-
gravningen af vadestedet - som også anført i amtskommunens skrivelse til
fredningsnævnet - klart er i strid med fredningen.
Der var endvidere enighed om, at vadestedet snarest muligt søges reta-
bleret i samarbejde med Viborg Stiftsmuseum, hvilket er i overensstem-.
melse med, hvad fredningsnævnet allerede i maj 1985 aftalte mee amts-
kommunen.

Ad "faskinsikring,"
tinder besigtigelsen blev Cet konstateret, at der 4 steder - ved matr.nr.
7 a, 9 b og 4 a - var nedrammet pæle langs den østlige åkant.- - -
Efter det oplyste er pælene blevet nedrammet dels for at sikre mod, at
åkanten skrider i vandet, når kanten nedtrædes af kreaturer, dels for



at modvirke, at det strømmende vand i åen udhuler åkanten. Pask1nsik-
ri~ er navnlig sket ved Aslyngningerneø yderside. Pælene var flereesteder ned-rammet, således at der va-%''bent vand me llem p';!leneog åkan-
ten.
Jens-Ole Prier oplyste, at pælene hindrer en naturlig udvikling at
åens løb og medfører, at naturlige standpladser for ørreder under un-
derskårne åbrinke ødelægges.
Til amtskommunens bemærkning i skrivelse af 300april 1985 om, at
"fredningsmyndighederne"i 1970 ikke ville modsætte sig en vis faskin-
sikriDg, skal nævnet bemærke, at denne udtalelse formentlig refererer

etil en sag angående et - forkastet - projekt om forlægning af åen
bort fra skrænterne ved Brakbjerg syd for Skinders bro for at sikre
mod udskylning af sando Danmarks Naturfredningsforening udtalte den-

.gang, at et af hovedformålene yed den netop gennemførte fredn1ng var
at aikre åens slyngede løb, at man ville modsætte sig opsætning af
spunsvægge, men et man ikke ville modsætte sig "en vis faskinsikriag
af den pågældende åstrækning.". Denne udtalelse er således helt uden
eanmenhæng med den nu foreliggende sag.
Der har blandt nævnets medlemmer været enighed om
!i den udførte faskinsikrlng i form af nedrammade pæle må anses for

enebetyd~nde med en regulering af Aens forløb,
~ fasklnsikringen således er 1 strid med overfrednlngsnævnets tred-

nlngskendelse,
!i amtskommunen derfor ikke uden at forelægge sagen for fredningsnæv-

tt net burde have givet lodsejerne tilladelse til at foretgge fsskin-
sikringen, jfr. hexveci også udtalelsen 1 amtskommunens skrivelse dtt 300 ~pr11 1985, hvorefter der kan være tvivl om, hvorvidt de udfør-tt te faskinslkringer kunne udføres inden for fredn1ngskendelsens ram-
mer,

at der ikke er tilstrækkeligt, grundlag for, at fredningsnævnet efter-
følgend~ i medfør af naturfredni~slovens § 34, stk. l, meddeler
dispensation fra fredningsbestemmeleerne til den foretagno faskin-
sikring, og

~ de nedrammede pæle derfor alle skal !Jernes snarest muli~t. - Det
bemærkes herved, at fjernelsen - oprykning uf pælene - under alle
omstændigheder bør foretages inden den 15. oktober 1985, jfr. lek-
tor Friere nedenfor gengivne udtalelse om, i hvilket tidsrum nødven.
dige gravearbejder bør foregåe

ttFredningsnævnet finder endelig anledning til at bemærke, at under ~en-
syn til, at lodsejerne på forhånd har rettet henvendelse om fask1nsik-
ring til amtskommunen, der ~ke udtalte sig herilliod.findes disse at
have handlet i unds!yldelig uvidenhe1 om,at fuskinsikringen BO~ ovenfor



·anført var i strid med fredn1ngøbestemmelserne. Der har derfor i nav-..~8t varet enighed om, at der - fraset kravet om fjernelse at pælene -
__ ikke bør foretages videre OTer for lodsejerne.

Ad opgravning af åkanter"
Det blev under besigtigelsen konstateret, at der over kortere og læn-
gere strækninger Ted matr.nr. l~, l~, 4 ~, 7 ~ og 9 ~, ialt 6-7 ete-
der- navnl1g ved kanter beliggende ved "indersiden" af åslyngninger,
men også enkelte andre steder - var sket opgravning med gravemaskine
af åkanterne, hvorved ikke ubetydelige mængder af materiale fra åens
bund og kanter var blevet lagt langs !kanterne. For s tørstedelen var

4tdet opgravede mater1ale nu blevet dækket med vegetation. Der var over
længere strækninger ikke anbragt hegning mod vandløbet,således som
dette er foreskrevet i regulativet. Ingen af de fremmødte fremsatte

_ønske om hegning.

Gravemaskineføreren oplyste under besigtigelsen, at han havde bort-
gravet af'lejret materi ele fra åbunden nærmest "indersiden" af å-
slyngningerne. I forbindelse hermed havde han imidlertid også fjer-
net lav græsbevokset åkent, der på disse steder var "vokset ud" i
åen. Nogle steder var åkanten på denne måde bldvet flyttet op til
l - lV2 metp.r tilbage.
AmtBvand~senets repræsentant påviste, at åen i folge oPQ~linger,
som amtsvnndvæseuet havde foretaget den '-4. apl'il 1985, altet\ efter
gravearbejdernes foretagelse, flere steder - heraf noele steuer.
hvor åen ved opgravningsarbejderne var gjort bredere - var smallere

ttend de i vandløbsregulativet nævnte 7.5 mete~,
,-Lodsejerne oplyste, at den lave græsbevoksede åkant, der er fjernet,

er fremkommet dels ved tilvækst i indersiden af' åslyngningerne,
edels ved, at kreaturer, der er gået ned til !lenfor at drikke, har

trådt den "gamle" åkant ud 1 åen. Tilvæksten er sådanne steder
blevet forstærket ved aflejringer. Lodsejerne henviste iøvrigt til
regulativote bestemmelse om en mindste åbredde på 7.5 meter og til,
at åen flere af' de steder, hvor der havde været gravet, var smalle-
re. Lodsejerne henviste ~ndel1g til, at man, inden gravearbejderne
blev påbegyndt, havde opnået amtskomrr~nens tilladelse hertil.
Lektor Frier oplyste bl.a•• at man på grund af den "plastiske"
jordbund i omr~det må forvente, at åkanterne presses ud mod åens
midte, men at kreuturernes eventuelle nedtrædning naturligvis kan

'-forstærke denne proceso Der vil naturligt opstå tilvækst ved in-
dereideu af Aene slyngninger og tilsvarende afgnavning ved ydersiden
af ås lyngningcrne" Den skete opgravning af åkanterne har ødelagt
standpladeer i hulninger under åkanterne og har fremmet tilsanding



åf åtrømhuller i åens bund. Lovlig opgravning af åen bør af hensyn
til ~rredernes gydning og ægklækningen foretages i tiden fra den l.
april til den 15. oktober.

--Danmarks Naturfredningsforening anførte, at formålet med fredningen
af åløbet med tilstødende arealer var at sikre åens naturlige slyn-
gede løb og bl.a. dens fiskebestand. Dette bet yder, at fre1ningen
skal sikre åens "naturlige" løb med den til enhver tid forekommende
afgnavning og tilvækst. Den regulering af åløbet, der er sket ved
opgravning af åkanter, er d erfor- klart i strid med fredningen og
dens formål. Der bør skrides hårdt ind over for lodsejerne i anled-
ning af deres grove overtrædeIs e af fredningen. Naturfredningsfore-

eningGn ønskede ikke at kræve retablering, idet dette blot villepnde-
bære skadelig opmudring af åvandet.
Der har blandt frednirgsnævnets m8dlemmer været enighed om at udtale

~ølgende:
Fredningsbestemmelserne er efter deres indhold ikke til hinder for,
at der foretages en oprensning af åen i henhold til gæl1ende regula-
tiv m.v. Dette gælder f.eks. med hensyn til fjernelse af sandbanker,
der er afl2jret på åens bund. Uan~et henvisningen til regulativet
må fredningen imidlertid have forret frem for eventuelle re~ulativbe-
stemnelser, far så vidt disse på afgørende måde vil kunne være i
strid med fre~~ingens formål og bestemmelser. Fredningen må såvel
efter sit form~l som sit udtrykkelige forbud mod regulering og mod
maskinel oprensning, hvorved "bundens struktur - hGrunder navnlig de
for ørredgydningen nødvendige varierende dybdeforhold - ændres", om-

_fatte åens til enhver tid "naturlige" løb. Dette mB. også antages,
selvom fredningsbe3t emme lserne taler om "åens nuværende fox'løb";

_denne formuleri:ne findes ikke at ekulle sikre et "stationært" åløb,
idet en ordret håndhæv':J18e af denne formulering afgørende ville kom-eme i strid m8d fredningens formål og bestemmelser iøvrigt. Frednin-
gen må derfor beskytte også den afgnavning af åkante~ oG tilv~kst
til åkanter, riernaturligt vil forekomme.
I c.et omf;::;TIg,d er - såle des som det har været uomtvi ST, 9t under besig-
tigelsen - u~jer opren2ningon af åen er sket oP?rav~ins a~ bevoksede
åkanter, m:i c1.:i.sseopgravninger antr.l00S at være i strid med overfred-
ningsnævnets kendelse. F~ter det anf0rte 0)~lder dett'2 O.?E:3., selvom
åløbet, hvor der ha:r:- været gr3vet, har været minc3.rp.end. ce i resula-
tivet n:eV11te 7, 5 Læ ter.

~cp~r~vninc som den ~kete 2f b~voksede åk~terLhar 8ål~des forud~at
freonimsn:Evnets gO~lk~ndelse ~ henhold t~l navurfr·:odnlngslovens § 340
Amtskamo~nen burre d9rfor, da lodsejerne frems2tte on3ker cm opgrav-
ningen, 9nten have fo~elR2t sc:genfor ft'edninzsY1~vnetel~er hc:ve præ-



ci~eret over for lodsejerne, at de eksisterende (bevoksede) åkanter
ikWe måtte opgraves.
Opgravningen af åkanterne skal ikke søges retableret.
Under hensyn til, ~ lodsejerne forud for arb~jdernes iværksættelse
havde rettet henvendelse til amtskom;nunen om oPGravning af beskadige-
de åkanter, !:! de for så vidt-har fået tillac:else af amtskommunen, og
!:! de nerfor - uanset opgravningernes omfang - i nogen grad må antages
at have handlet i undskyldelig uvidenhed om, at disse arbejder var i
strid med fredningen, skal fredningsnævnet endelig udtale, at der hel-
ler ikke for så vidt anGår 0PAravning af åkanter bør foretages videre
over for lodsejerne.

4t Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. l, sidste pkt., jfr. overfredningsnævnets cirkulære nr.239
af 15. december 1978.

ttOpmærksOmheGen henleres på, at De i medfør af naturfredningRlovens
§ 58, jfr. § 34, stk. 2, kan påklage fredningsnævnets afgørelse til
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K •• Afgørelsen kan
endvidere påklages a~ kommunalbestyrelsen i Møltirup kommune o~ miljø-
ministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået medfelel-
se om afgørelsen.
Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Ingemann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Br06a1,
Erik Christiansen, Håndværkervej 16, U1bjerg, 8832 Skals,
Møldrup kommune og kommunens vurderingsråd, kommunekontoret, Nørre-

gade 15,9632 Mø1drup,
.. Viborg amtskommunes fredningskontor, j.nr. 9-21-102-1-85, PQRtbo~s 21,
• . t5($00 V1borgV1borg amtskommunes amtsvandvæsen - - - ,

Fredningsstyrelsen, Ama1i~g~~~JJ 1~56 Køben~~vp K.l_Danmarks Naturfredningsforening, Yreder:Iks'5"e"?g~unc16el 1,2000 Kbhvn.F.,
Naturfrednincisrådet, Amaliegade 13, 1256 København K.,

__ Viborg Stiftsmuseum, Hjultorvet 9-11, 8800 Viborg

Poul
Til
Viborg amtskommune, Postboks 21, 8800 Viborg,

,Jens Niels Pedersen, Skovly, Fjelfsøvej 2,
Skinnerup, 9632 Møldrup,

Poul Lønborg Frederiksen, Kallestrupvej 94,
V.Tostrup, 9632 Møldrup,

Niels Erik Christensen, Skinderupvej 11,e SkinC:erup, 9632 Mølc:rup,
Christian Pedersen, Skin~erupvej 16,SkinCerup, ~632 Møldrup
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OVERFREDNINGSNÆVNET
t.f~- gb

AmalIegade 7 BJ/ic
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

REG.NR.

Simested-Låstrup A Lodsejerlaug
v/Jens Jensen
Risgaardvej l
8832 Skals

Dato: 16.7.86

J. nr.: 1957/67-1/86

Fredningsnævnet for Viborg amts sydlige fredningskreds har den 7. marts 1986
nægtet at dispensere i medfør af naturfredningslovens § 34 fra overfrednings-
nævnets kendelse af 12. februar 1970 om fredning af Simested å med tilhørende
arealer på strækningen fra Alestrup til Sønder Borup bro til opsætning af fa-
skiner over tre delstrækninger af åen.

Denne afgørelse har Simested-Låstrup A Lodsejerlaug indbragt for overfrednings-
nævnet med påstand om, at der meddeles dispensation fra fredningen, således at
faskiner til sikring af bredden kan opsættes over tre strækninger på henholds-
vis 51 m, 8 m og 66 m. Faskinerne ønskes opstillet neden for Brakbjerg umid-
delbart syd for Skinders 8ro i åens vestlige side.

Den omhandlede strækning er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 12. fe-
bruar 1970.

I kendelsen udtales bl.a., at

"der til det 17 km lange åløb i den uberørte ådal knytter sig såvel landska-
belige som videnskabelige og fiskerimæssige interesser, og at det derfor er
af betydning at søge området bevaret mod indgreb."

Kendelsen indeholder bl.a. sålydende fredningsbestemmelser:

"A) Vedrørende det fredede åløb.

l. Enhver ændring eller regulering af åens nuværende forløb - herunder op-
stemning, uddybning, bortgravning af strømsteder, vandstandssænkning -
må ikke finde sted.
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~ Fredningen skal ikke være til hinder for grødeskæring og oprensning i
henhold til gældende regulativer m.v. Ved ændring af disse vil forhand-
ling være at optage med fredningsnævnet.

5. Maskinel oprensning må ikke foretages på en sådan måde, at bundens
struktur - herunder navnlig de for ørredgydning nødvendige varierende
dybdeforhold - ændres.

B) Vedrørende de fredede arealer.

l. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og det skal som hid-

til være tilladt at udnytte dem landbrugsrnæssig samt at foretage dræning
og udgrøftning."

Fredningsnævnet behandlede i 1985 en sag om overtrædelse af fredningsbestemmel-
serne for Simested å i anledning af opgravninger og faskinsætning på stræknin-
ger af åen oven for Skinders Bro. Fredningsnævnet udtalte herunder, at en ræk-
ke pæle, som var nedramme t langs bredden, måtte anses for ensbetydende med en
regulering af åens forløb og derfor i strid med overfredningsnævnets kendelse.
Fredningsnævnet påbød disse pæle fjernet.

Viborg amtskommune, teknisk forvaltning, har i skrivelse af 22. januar 1986
til fredningsnævnet udtalt, at amtsvandvæsenet i modsætning til den tidligere
sag for strækningen oven for Skinders Bro finder, at der er særlige hensyn i
den nu foreliggende sag, idet der sker en ikke uvæsentlig erosion af bakkerne
ud mod åen og dermed forøget materialetransport.

Amtskommunens fredningskontor har i samme skrivelse udtalt, at fredningen så-
vel efter sit formål som sit udtrykkelige forbud mod regulering må omfatte
åens til enhver tid "naturlige" løb. Dette må også antages, selvom frednings-
bestemmelserne taler om "åens nuværende forløb". Denne formulering findes ik-
ke at skulle sikre et stationært åløb, idet en ordret håndhævelse af denne for-
mulering afgørende ville komme i strid med fredningens formål og bestemmelser
iøvrigt. Fredningen må derfor beskytte også den afgravning af åkanter og til-
vækst til åkanter, der naturligt vil forekomme.

Fredningskontoret har med henvisning hertil derfor ikke kunnet anbefale dispen-
sation fra fredningsbestemmelserne til opsætning af faskiner.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse henvist til, at en faskinsikring af åbred-
den, efter hvad nævnet har fået oplyst, stærkt forringer de i åen værende gyde-
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pladser ud for netop de steder, hvor faskiner ønskes opsat. Under henvisning
hertil samt iøvrigt til fredningens formål har nævnet ikke fundet grundlag for
at dispensere.

Fredningsnævnet har samtidig udtalt, at man ikke vil have indvendinger imod,
at der på den nordligste del af de strækninger, hvor der ansøges om faskinsik-
ring, søges foretaget beplantning i den nøgne sandskrænt, altså i det hele
oven for vandspejlet, f.eks. med pil, for derved at forhindre eller hæmme, at
sandskrænten skrider yderligere ned i åen.

Lodsejerlauget henviser i sin klageskrivelse bl.a. til, at der tidligere har
været foretaget faskinsikring af bredden ved Brakbjerg, og at en undladelse af
faskinsikring vil betyde en stor forringelse af områdets rekreative værdi for
såvel lodsejere som lystfiskere. Brakbjerg er iøvrigt det eneste sted i hele
det fredede område, hvor åen løber ind i et højdedrag. Lodsejerlauget bestri-
der, at en faskinsikring vil forringe gydepladserne og henviser i denne forbin-
delse til en vedlagt udtalelse fra Viborg Sportsfiskerforening.

Lodsejerudvalget påstår derfor, at en skrå faskinsætning i overensstemmelse
med de anvisninger, som er givet i miljøstyrelsens vejledning "Vedligeholdelse
og restaurering af vandløb" må være den mest diskrete sikring af åbrinken ved
Brakbjerg.

Viborg Sportsfiskerforening har til støtte for klagen udtalt bl.a., at gydeban-
ker er afhængige af en stadig tilførsel og langsom transport af hasselnødstore
sten fra erosionen. Dette kan dog ikke gælde ved Brakbjerg, som næsten udeluk-
kende består af smeltevandssand. Dette sand er tværtimod ødelæggende for gyde-
bankernes nedstrøms for denne lokalitet. Disse vil uvægerligt tilstoppes med
fint sand med deraf følgende iltmangel for ørredens æg.

I miljøstyrelsens publikation "Vedligeholdelse og restaurering af vandløb" de-
cember 1984 anbefales netop, at transport og aflejring af sand først og frem-
mest søges begrænset ved at begrænse erosionen i vandløbet og tilførelsen af
sand fra omgivelserne v.h.a.

skånsom grødeskæring og oprensning
sikring af erosionstruede banker ved hjælp af faskinsætning med pæle, pi-
leflet eller stensætninger."

Ved at undlade faskinsikring ved Brakbjerg ødelægges gydebanker nedstrøms.
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4It Vandet stemmes op i engene især i grødesla§nin§s~erioden til stor gene for
lodsejerne og sidst, men ikke mindst vil Brakbjerg som det højeste område og
udsigtspunkt på Borup Hede langsomt bortgraves til skade for områdets rekreati-
ve interesser.

•
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Viborg Sportsfiskerforening er principielt modstander af indgreb i åens natur-
lige løb, men mener, at der i dette tilfælde bør gøres en undtagelse.

En forudsætning er, at faskinsætningen bliver skrå, således at der etableres
de bedst mulige standpladser for ørreder.

Sports fisker foreningen henviser endvidere til, at der tidligere er dispense-
ret fra fredningen af Simested å bl.a. ved overfredningsnævnets afgørelse af
27. februar 1974, hvor der blev dispenseret til anlæg af et stryg og en mindre
uddybning for at sikre Borup bro, og udtaler til sidst, at nægtelse af en dis-
pensation til faskinsikring vil føre til, at fredningen af åen kommer til at
virke mod sin erklærede hensigt.

Over fredningsnævnet har anmodet Viborg amtskommune om en udtalelse, herunder
om erosionen ved Brakbjerg må anses for at medføre skader på fiskemulighederne
i åen nedstrøms, og om der iøvrigt under hensyn til fredningen af åen og are-
alerne omkring den kan anføres grunde til at foretage faskinsikring eller an-
den form for sikring af bredderne.

Viborg amtskommune, fredningskontoret, har i sit svar henholdt sig til den i
kopi vedlagte udtalelse fra den af fredningsnævnet anvendte fiskerisagkyndige.
Af denne udtalelse fremgår det bl.a., at gydepladserne for havørreder ned-
strøms Brakbjerg under de nuværende forhold er fuldt funktionsdygtige og bidra-
ger med en væsentlig andel til åens samlede produktion af ørreder. Den fiske-
risagkyndige kan derfor ikke anbefale, at der foretages indgreb i åen mod no-
gen for tiden velfungerende gydepladser.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Fredningen af Simested å forbyder enhver ændring eller regulering af åens nuvæ-
rende forløb - herunder opstemning, uddybning, bortgravning af strømsteder el-
ler vandstandssænkning.

Overfredningsnævnet er enig med fredningsnævnet i, at den ansøgte faskinsik-
ring af tre strækninger af Simested å ved Brakbjerg må betragtes som en regule-
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4It ring af åens forløb. En sådan regulering kræver derfor dispensation fra fred-
ningen.
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Efter naturfredningslovens § 34 kan en dispensation fra fredningen kun medde-
les, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder ikke en egentlig formålsbestemmelse,
men det må ud fra beskrivelsen af fredningen og de fredningsbestemmelser, der
er fastsat for åløbet lægges til grund, at fredningen bl.a. har haft til for-
mål at forhindre en større regulering af åen i forbindelse med et påtænkt af-
vandingsprojekt for arealer langs åen og at sikre de fiskerimæssige interesser
i åen, herunder navnlig at de for ørredgydning nødvendige varierende dybde for-
hold ikke ændres •

Formålet med den ønskede faskinsikring er dels at hindre bortgravning af brin-
kene ved Brakbjerg, der er et lyngbakkeområde omfattet af fredningen, dels at
modvirke sandvandring-nedstrøms i vandløbet, der hæmmer vandføringen, og efter
den lokale sportsfiskerforenings opfattelse er til skade for gydebankerne i
vandløbet. Faskinsikringen tilsigter således at tilgodese visse af frednin-
gens formål, men vil samtidig betyde, at vandløbet s mulighed for frit at påvir-
ke sit eget forløb begrænses over de tre strækninger, der ønskes sikret.

Efter en samlet afvejning af disse hensyn finder overfredningsnævnet, at den
ønskede faskinsikring vil være i strid med fredningens hovedformål, som er at
sikre åens naturlige, uregulerede løb og de dertil knyttede fiskeriinteresser.

Overfredningsnævnet stadfæster derfor fredningsnævnets afgørelse .

I afgørelsen har deltaget samtlige overfredningsnævnets 10 medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

Me0~ft:~
Bent Jacrf;~n'

vicefo~and
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REG. NR. Y 'J~~
1100 VIBORG, den 7. marts 1986
~redn.J.nr. J - 2/1986

Lvt; -4: (2. SG
I;, /.; _3U RN,TiI tr~dnin~::~istP"G'(

til onen~en N/-a -f ~

Ved skrivelse af 22. januar 1986 har Viborg arntsko~mune forelagt en
ansøgning fra en række lodsejere ved Simested å om tilladelse til at
opsætte faskiner over tre strækninger på henholdsvis 51 ID, 8 ID og
66 m. Faskinerne ønskes opstillet ~60en for Brakbjerg umiddelbart syd
for Skinders Bro i åens vestlige side.

TLF. (06) '"621U8
Kontortid g.12, 'erdag lukket

ADR, GRAVENE 2'

Fred~ingsnævnets tilladelse er nødvendig i medfør af naturfredningslo-
vens § 34, idet den omhandlede strækning er fredet ved overfrednings-
nævnets kendelse af 12. februar 1970.

I Det er under sagen oplyst, at en faskinsikring af åbredden stærkt for-
ringer de i åen værende gydepladser ud for netop de steder, hvor fa-
skiner ønskes opsat.
Under henvisning hertil samt iøvrigt til fredningens formål, finåes
det ansøgte ikke at kunne imødekommeso

Det bemærkes dog, at ±'redningsnævnet ikke vil have indvendinger imod,

at der på den nordligste af de strækninger, hvor der ansøges om faskin-
sikring, søges foretaget beplantning i den nø5ne sandskrænt, altså i
det hele oven for vandspejlet, f.eks. med pil, for derved at forhindre
eller hæmme at sandskrænten skrider yderligere ned i åen.

4t Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse i medfør af
_-.' naturfredningsloven kan påklages til overfrednin~snævnet, Amaliegade

7, 1256 København K. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået
~ meddelelse om afgørelsen.

Modtaget I fredningsstyrelsen
Kopi af denne skrivelse er sendt til
Bent Jensen, Egevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Erik Christiansen, Håndværkervej 16,Ulbjerg,8832 SkalsiMøldrup kommune og kommunens vurderingsråd, kommunek.,9632 Møldrup
Viborg amtskommunes plankontor og frednin5skontor,j.nr.9-21-102-1~~3
Naturfredningsrådet,Amaliegade 13, 1256 København KOj
.1"redni~..,,6.-UJ.:tls.~n..",._ -. -Danmarks Naturfredningsforening, .1"rederiksbergRunddel 1,2000 Kbhvn. Fo

Marius Nielsen, Boruphedevej 6,8832 Skals,
Lodsejerudvalget v/Jens Jensen,Risgaardvej 1, 8832 Skals,
Jens Ole Frier,Aalborg Universitetscenter,Sohngårdsholmsve ' 57,9220
Orla Bertram-Nielsen,Trekronervej 86, 9620 Ålestrup ~ (A3)
Sjord Westerhof, Adalsvej 7,8832 Skals. ./1- ", v<-/'

PCl-U'1 s~

1 O HAR, 1986

Amtsvandvæsenet,
Po stboks 21 ~
8800 Vibo rg

Viborg amtskommune
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NATURFRE DN INGSNÆVNET
fo~, Viborg amts :ydllge fredningskreds

- TLF, (06) *621228
Kontortid 9·12, lørdag lukket

ADR. GRAVENE 2'

,.

• Til fredningsregisteret
til orientering o< %- ~ .w(

I skrivelse af lo. februar 1986 har kommunen ans06t :rcdningsnævnet
gockcnQelse af en planlacit udbygning af Aalestrup rens~ingsanlæe.

<;8 o o V I 8 o R G. den 7. m a j 1986
~redn.J.nr. J - ~/1986

om

Viborg amtskornmun~s fredningskontor har i påteeningsskrivelse af 29.april
198G udtalt:
" Aalestrup rensningsanlæe er i sin helhed omfattet cf ovarfrednin6s-

nævnets kendelse af 12. februar 1970 om fre~nin~ af Simestec Å og
af naturfredningslovens § 47 a.
Der er i frednin6skendelsen åbnet mulighed for etuhleringen af et
rensningsanlæg inden for det fredede område, på mutr.nr._ 12 o Hvam
by og sogn.
Udby~nineen af Aalestrup rensningsanlæg ønskes fo~et~gdt inden for
det eksisterenJe rensningsanlægs område og i en lavere bY6ninzsh~j-
de end det eksisterende.
Det eksisterende anlæci er tidligere godkendt af fredningsnævnet.
Der findes i forvejen tilfredsstillende beplantninbs-og afskærm-
ningsvilkår for det eksisterende rensningsanlæg.
Der er inzen særlige forhold, d~r taler imod den ansc~te udbYdning
af' rensnin6sanla;g~e t. "

Idet ~rednin~snævnet i 8et hele kan henholde si6 til cet s~lcdes oplyste,
finder man at kunne give den efter naturfredninJslovens §§ 34 og 47 a
nødvendige tilladelse.
Der er herved alene tazet stillinJ til, om till~f.~lse kan gives efter

ttb~3te~~elserne i natu~fredningsloven.
Opmærk2umheC:en henleces p t:. , 3.t till3.~eJsen bort1"alder, s§fremt cen ikke

- (. er udnyttet inden 5 år fra dCito..
eOpmærkSc,mhCclen henledes endvidere p5., at l're(iningsnævnets at'gørelse i

medfør af naturfrednin6sJovens § 58 kan påkl8.c'.:estil overfrednin6sn~vnet,
Amaliee~~e 7, 1256 København K. bl. a. af JJanmarks N8.turf'redningsfore-
ning og rniJjøm1nisteren. Klagefristen er 4 uger fru ~c~ das, m2n har fået
meddelelse om af~ørelsen, og tilladelsen kan ikke u~nyttes, før klage fri-
sten er ud2.øh2 t. ~r kla~e indei vet, må tilldu.81':'::;': ~.l~~=c' uC:n.:,tte s, me dmin-
d::'eden ofra t1101c:.es,af klag.::myndigheden.

, I
,

Kopi ~f denne skrivelse er zcndt til
B~nt Jen0en, Egevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Bent Nielsen, Aap~rken 16, 9620 Aalestrup,

'Walestrup kO:;J:;~un:;cvurderinc;sråd, kOt1IDUnekonto l"Ct,

Viho=~ a.l'TJt.skommunesplankontor oJ frE:dninc;skontor,
9C20 Aalestrup,
j.nr.e-70-52-1-793-

Modtaget J frednlngsltyrelsiO ,

Fredn1nci'3~~t~~!!~~~, ....~.~~~~2:..~!~~l.~6Købenl~avn K.,
...- ...... ....."...." .....__ ........--_.l.-.-.. __ . _ 1 2 MAJ 1986



Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksber~ Runådel l, 2000 Kbhvn.F.
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Poul Sørensen

Aalestrup kommune
korr..munGkonto ret,
9620 Aalestrup-•e



NATU RFRE DN IN GSNÆVN ET
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8800 VIBORG. den 13. april 1987
Tilfredningsreg!steret Fredn. J•nr •J - 7/1987 /-vg
til orientering . /).~ • Ol(. f 7

I skrivelse af ll. februar 1987 ha~alestrup kommune forelagt fredning~-, • )
nævnet Deres ansøgning om opførelse' af et "lysthus" placeret ned til ~.
Simested å på ejendommen matr.nr.3 fx Aalestrup by, Aalestrup, hvilket
areal udgør en del af Rosenparken. ---

TLF. (06) ·62 1228
Kontortid 9.12. lerde!l lukket

AOR. GRAVENE 23

Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet ønskes foreta-
get i kortere afstand end 150 meter fra Simested å, jfr. naturfrednings-
lovens § 47 a, ligesom det omhandlede område er omfattet af overfred-
ningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 vedr. fredning af Simested å,
hvorfor det ansøgte tillige kræver tilladelse fra nævnet i medfør af
naturfredningslovens § 34• Fredningsnævnet har modtaget underretning om, at Viborg amtskommune den
9. februar 1987 har givet Dem tilladelse efter loven om by- og landzoner
til genopførelse efter brand af en pavillon på ejendommen, medens tilla-
delse for så vidt angår lysthuset afventer nævnets afgørelse. Det bemær-

~kes herved, at nævnet den 25. februar 1987 efter foretagen besigtigelse
har meddelt Dem tilladelse til genopfØrelse af pavillonen.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Aalestrup har i skrivelse
af 6. marts 1987 gentaget sin under besigtigelsen fremførte indsigelse
mod opførelsen af lysthuset.
Det fremgår iøvrigt af sagen, at lysthusets grundareal udgør 2,8 x 2,8
meter.
I overensstemmelse med, hvad der blev tilkendegivet Dem under nævnets be-
sigtigelse den 23. februar 1987, finder nævnet ikke at kunne imødekomme
ansøgningen om placering af lysthuset helt nedtll SImested å, idet-dette
findes at stride imod fredningens formål. -
Under nævnsbesigtigelsen fremkom De med en subsidiær ansøgning om place-

~:ring a~ ~y~~h~§~t p~ den nordlige br7d af søe~ i'Ro~7~p~rken, hvilken
placer~ng er ~ndtegnet på et ved skr~velse af 2. apr~l 1987 fra Deres

.-arkitekt Bjarne Danvig, Aalestrup, fremsendt kort.
Under hensyn til områdets parklignende karakter nord for åen og til, at

ttlysthuset med placeringen ved den nordlige sØbred alene vil fremstå som
en del af dette parkanlæg , finder fredning~n~vIlet--.at..__Jc_u!1negive den ~f-
ter naturfredningsloven nødvendige tilladelse til opførelsen som subsi-diærF--ansøgt-:----. -- - - ---- -
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives efter be-
stemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse i
medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til overfredningsnæv-
net, Amaliegade 7, 1256 København K. såvel af Dem selv som af bl.a.
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen er 4
uger fra den dag, der er givet meddelelse om afgØrelsen, og tilladelsen

~an ikke udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet. Er klage indgivet, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden.
Kopi af denne skrivelse er sendt til

Bent Jensen, Egevej 5, Lem pr. 7861 Balling,
Bent Nielsen, Aaparken 16, 9620 Aalestrup.



Viborg amtskommunes p1ankontor og fredningskontor,j.nr.8-70-14-793-2-87,
Sk~- o~ Naturstyre1sen Ama1iegade 13, 1256 KØbenhavn K.,»anrnår'K's -Natui!rednTng~nrng;~ør-iegåQe""2, 1165 Kø6ennavn K.

.. - 's 10ka1kornite v/Karen Simonsen, Aaparken 54,
~ 9620, Aa1estrup,

Arkitekt Bjarne Danvig, Kirkebyvej 5B, 9620 Aa1estrup. Sag nr. 86.71
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Den jydske Rosenpark
v/Einar Hougaard,
Evas1undvej 214,
9600 Ars.

t,

/
/
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Naturfredningsn~~net
for Viborg amts sydlige fredningskreds

~ Gravene 2, 8800 Viborg
Tlf. 06 62 12 28

Kontortid 9-12, lØrdag lukket

Viborg, den 25. august
Fred.j.nr. J 50/1987.

Rosenparkens bestyrelse
v/Ejnar Hougaard,
Evaslundvej 214,
9600 Ars .

• I anledning af en henvendelse af 29. juni 1987, som fredningsnæv-
net har modtaget fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomi-
teen, har nævnet den 12. august 1987 besigtiget Rosenparken.
~rådet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. fe-
bruar 1970, hvorefter "arealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand". Ved fredningsnævnets afgørelse af 10. maj 1985 meddel-
tes tilladelse til udvidelse af Rosenparken på et ca. 5.000 m2
stort areal syd for Simested å på nærmere anfØrte vilkår, jfr.
naturfredningslovens § 34 og § 47 a.
Det konstateredes under besigtigelsen, at beplantningen overvejen-
de bestod af planter, der enten som slægt ikke forekommer i danske
enge - som f.eks. astilbe, tradscantea, løvefod og hjortetrøst -
eller er forædlede plantearter - som f.eks. stararter og kattehale.
Der var plantet i bede, og græsset var slået med plæneK11pper.
Idet nævnet i overensstemmelse med afgØrelsen af 10. maj 1985
finder, at beplantningen alt overvejende skal ske med planter, som
naturligt forekommer i danske engområder, findes den skete beplant-
ning at være i strid med vilkårene for tilladelsen.
Nævnet henstiller derfor til Dem, at De i samarbejde med Arntsfred-
ningskontoret og Alestrup kommune udarbejder en plan for beplant-
ningen, således at denne bliver i overensstemmelse med de oven-
nævnte vilkår.
I øvrigt gav forholdene på stedet ikke anledning til bemærkninger.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgØ-
relse i medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til Over-
fredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm, såvel af Dem selv
som af Viborg amtskommune, kommunalbestyrelsen i Alestrup kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, der er givet meddelelse om afgØrelsen.

Miljøminis:eriet
~kov.ogNaturstyre~~/
J.nr. F f3tJ~-J6"



Kopi af denne skrivelse er sendt til: tt:
Roland Jacobsenl Kistrupvej 2, LØvel, 8800 Viborg,
Bent Nielsen, Aparken 16, 9620 Alestrup,
Viborg amt skommune s fredningskontor og plankontor, Postboks 21,
8800 Viborg,
Alestrup kommune og kommunens vurderingsråd, kommunekontoret,
9620 Alestrup,

~S~OY~99 Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørs~9l~,
Danmarks NaturfredningsforEnling~-- Nør-reg-ade 2, 1i65 KØbenhavn K,
Naturfredningsrådet, Slotsmarken 13, 2970 HØrsholm,
Danmars Naturfredningsforening, lokalkomiteen, v/Karen Simonsen,
Aparken 54, 9620 Alestrup.
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... Skottenborg 24, 8800 Viborg
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Viborg, den 29. januar 1991.
Fred.j.nr. E 51/1990.

Ann Marie Aarup
Hvamvej 4
9620 Aalestrup

I skrivelse af 16. november 1990 har Aalestrup Kommune forelagt
fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af
en 35 m2 stor carport i forbindelse med det eksisterende enfa-
miliehus på Deres ejendom matr. nr. 12 l Hvam By, Hvam, belig-
gende Hvamvej 4, Aalestrup. -
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte Øn-
skes foretaget i kortere afstand end 150 meter fra Simested A,
jfr. naturfredningslovens § 47 a, og fordi ejendommen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 vedrØrende
fredning af Simested A. Efter bestemmelsen i kendeIsens afsnit
B 4 må større ombygning af og tilbygning til eksisterende byg-
ninger kun foretages med nævnets godkendelse.
Det blev under besigtigelsen den 21. januar 1991 oplyst, at
carporten vil blive opfØrt som tilbygning til det eksisterende
hus og sammenbygget med dette, og at carporten, der opfØres i
træ, vil blive malet i jordfarve (brun).
Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet, til den i
forvejen eksisterende bebyggelse og til byggeriets karakter
finder fredningsnævnet at kunne give den nØdvendige tillade'.se
til det ansøgte på betingelse af, at carporten sammenbygges med
det eksisterende enfamiliehus, og at carporten opføres i træ,
der males i jordfarve (brun).
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven, og der må
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne og even-
tuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfØr af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medm~.ndre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Miljøministeriet
Skov-ogNaturstyre~
J.nr. SN J3uI/I,3 <>ocJO"
Akt. nr. '.



Modtaget'
Skov- og Natur$t)'re\slEG. NR. 4 5"8G. oO

2 7 DEC. '99'Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds

~ Skottenborg 26, 8800 Viborg
• Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

Fredningsnævnets afgØrelse:
Der er efter den stedfundne besigtigelse enighed om, at terræn-
ændringen - fjernelse af jordvolden/diget - i landskabelig hen-
seende er uønskelig, idet fjernelsen vil medfØre, at den naturlige
afskærmning mellem selve ådalsområdet og parcelhuskvarteret vil
forsvinde, ligesom også kulturhistoriske hensyn taler for bevarel-
se af jordvolden/diget. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag
på ansøgningen om tilladelse til fjernelse af jordvolden/diget,
jfr. naturfredningslovens § 34 og 47 a. Fredningsnævnet kan ikke
for sit vedkommende modsætte sig, at beplantningen fjernes, men
fjernelsen må ikke medføre ændringer i jordvoldens/digets til-
stand. Fredningsnævnet finder dog anledning til at bemærke, at
en fjernelse af beplantningen uden samtidig etablering af ny be-
plantning ikke synes umiddelbart forenelig med de intentioner,
der er kommet til udtryk i lokalplan 114, herunder at det i lokal-
planen er forudsat, at det eksisterende læbælte mod ådalen skal
suppleres med yderligere beplantning, og fredningsnævnet er af den

.. opfattelse, at bestemmelsen herom må anses medtaget i lokalplanen

.. for i landskabelig henseende at opnå en afskærmning mellem ådals-
området og boligområdet. (

,\~ iJ H);-)nisteriet '~ ,t
"j r Lo' t V I
"-' :\. o U,., \' .. tUJ·S vrdsen i j
~~or r~N 1~\I/rrrroiS- l~ 'j',t

. Q
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Viborg, den 20. december 1991.
Fred.j.nr. E 32/1991.

Aalestrup Kommune
Teknisk forvaltning
9620 Aalestrup

I skrivelse af 22. november 1991 har De ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til fjernelse af en jordvold med beplantning på
Deres ejendom matr. nr.13 h Hvam By, Hvam, beliggende Aadiget,
Aalestrup.

Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi jordvolden/diget
danner skel mellem et område, der er omfattet af såvel Overfred-
ningsnævnets kendelse o?i.L_1~~__februar 1970 vedrØrende fredning af
Simested Å fra Aalestrup til Sdr. Borup 1fro som åbeskyttelses-
linien og et område (delområde IV), der ved lokalplan 114 § 9.5
er udlagt til boligformål.

Efter fredningsbestemmelserne må terrænformerne ikke ændres ved
afgravning.

I ansøgningen er det bl.a. anført, at det ansøgte tillige kræver
dispensation fra bestemmelsen i § 9.5 i lokalplanen, og at baggrun-
den for ansøgningen til fredningsnævnet er, at Kirsten og Kaj Erik-
sen Ønsker at kØbe matr. nr. 13 y, ud for hvilken ejendom jordvol-
den med beplantning ligger.

Fredningsnævnet har den 18. december 1991 besigtiget forholdene
på stedet.



I

•
•

Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningslovens § 34 og § 47 a.

Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse om af-
stag på ansØgningen om tilladelse til fjernelse af jordvolden/
diget i medfØr af naturfredningslovens § 34, stk. 2, og § 58
kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 HØrs-
holm, såvel af Dem selv som bl.a. af Danmarks Naturfredningsfor-
ening og miljØministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
man har fået meddelelse om afgørelsen.

.'"
1-'- .'r", fl.-\..~Inger,

// ; '/ /' .(
( I j. 1..' f: - .. I f '-

Nørgaard
(

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Bent Nielsen, Aaparken 16, 9620 Aalestrup,
Viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor og Arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
Aalestrup Kommunes vurderingsråd, kommunekontoret, 9620 Aalestrup,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, NØrregade 2, 1165 KØbenhavn K,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Orla Bertram-
Nielsen, Trekronervej 86, Hvam, 9620 Aalestrup,
Kirsten og Kaj Eriksen, Sofiesmindevej 51, 9620 Aalestrup .
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3kcv- " " ..- . -: ""!1Naturfredningsn~~net
~ for Viborg Amts sydlige fredningskreds

Skottenborg 26, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28

Kontortid 9-12, lørdag lukket

•
:

•

Viborg, den 6. april 1992.
Fred.j.nr. E 7/1992.

Naturgas Midt/Nord I/S
Hjulmagervej 21 .
8800 Viborg

I skrivelse af 11. marts 1992 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til nedlægning af en naturgas ledning i Møldrup Kom-
mune. Ledningen skal forløbe dels i vejareal, dels i markareal,
og krydsning af Simested A, Borupgrøften og UgeIrisgrøften vil
blive udført ved traditionel nedgravning.
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi en del af områ-
det er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar
1970 om fredningen langs Simested Adalog af bestemmelsen i na-
turfredningslovens § 47 a.
Under hensyn til, at der alene er tale om en midlertidig terræn-
ændring - så længe gravearbejdet står på - og til det ansøgtes
karakter og formål, meddeler fredningsnævnet den efter natur-
fredningsloven nødvendige tilladelse.
Den nødvendige 60 cm høje markeringspæl ved krydsningen af Sime-
sted A kan opstilles i overensstemmelse med amtsvandvæsenets
krav. Den anden på tegningen viste markeringspæl må ikke gives
en højde på over 60 cm, og opstillingen, der vil finde sted uden
for fredningsområdet og i yderkanten af det område, der omfattes
af åbeskyttelseslinien, godkendes herved .
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
0pmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfør af naturfredningslovens § 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udløbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

ck1?~Ingpr
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Naturfredningsn~~net
~for Viborg Amts sydlige fredningskreds
.., Skottenborg 26, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

Viborg, den 1. maj 1992.
Fred.j.nr. J 26/1992.

Viborg Amtskommune
Recipientkontoret
Postboks 21
8800 Viborg

I skrivelse af 9. april 1992 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til ændring af 3 styrt ved matr. nr. 'ene 1 n Sdr. Bo-
rup By, Låstrup, og 4 Ugeiris By, V. Tostrup, til stryg.
Viborg Amtskommune har den 9. april 1992 givet tilladelse efter
naturfredningslovens § 43 til ændringen.
Det ansøgte kræver tillige dispensation fra fredningsbestemmel-
serne i Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 om
fredning af Simested Å, jfr. naturfredningslovens § 34.
Af ansøgningen fremqår bl.a., at spærringerne (styrtene) hindrer
vandløbsdyrenes frie vandring, og at strygene vil blive etable-
ret med et dobbelt profil, saledes at vandløbet er vandførende,
også ved små vandføringer.
Under hensyn til karakteren af og formålet med det ansøgte er
der i fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation til det
ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets af-
gørelse i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 58,
kan påklages tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 HØrs-
holm, bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening og miljøministe-
ren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse
om afgørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af klagemyndigheden.

\2 \\ 1\:,- 00\:;-
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Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Erik Christiansen, Håndværkervej 16, Ulbjerg, 8832 Skals,
Viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor og Arealkontor,
Postboks 21, 8800 viborg, VA j.nr. 9-26-102-1-92,
MØldrup Kommune og kommunens vurderingsråd, Nørregade 15,
9632 Mø1drup,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Naturfredningsforening, NØrregade 2, 1165 København K,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Verner Larsen,
Kærvej 22, 8832 Skals,
Jens Nielsen, Borup Hedevej 7, 8832 Skals,
Ole Vinter, Skivevej 10, 9632 Møldrup,
Lodsejerlauget v/John Carus, Kroghøjvej 4, Nysum, 9510 Arden,
Danmarks Sportsfiskerforbund, WorsØgade 1, 7100 Vejle.



Naturfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskredsta v/landsdommer Inger Nørgaard
Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde

_ 8800 Viborg
Tlf. 86 62 62 00

REG.NR.~ 5BG~oo
Moataget,

Skov- og Naturstyreisen

1 3 Allf, '9Q~U.J. I vI:.

Viborg, den /J-~~ /99L/
Fred.j.nr. J 15/1992.

Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg

I skrivelse af 25. februar 1992 har De for Aalestrup Kommune
ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til etablering af et spare-
bassin på ejendommen matr. nr. 5 a Aalestrup by, Aalestrup, be-
liggende Kildevej i Aalestrup. -
Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte øn-
skes foretaget i kortere afstand end 150 meter fra Simested å,
jfr. naturfredningslovens § 47 a, og fordi området er omfattet
af'Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 vedrørende
fredning af Simested å fra Aalestrup til Sdr. Borup bro.
Der er i ansøgningen anfØrt bl.a. følgende:

11

Viborg amts recipientkontor har overfor Aalestrup kommune gjort op-
mærksom på, at det er nødvendigt at gøre en indsats for at nedbringe
for~raningen fra Aal~strup by's kl~aksystern. Det drejer sig i første
omgang om at reducere aflastningerne til Simested å af op spædt spil-
devand fra overløbsbyqværkerne. Dette gøres ved at etablere spare-
bassiner, hvor opspædt spildevand opmagasineres, indtil der bliver
kapacitet på renseanlægget til at behandle det.

Hedeselskabet har for Aalestrup kommune udarbejdet projektforslag,
der indebærer, at der skal etableres et sparebassin ved Kildevej ...

Recipientkontoret har haft forslaget til gennemsyn og meddelt, at man
ser positivt på projektforslaget.

Eftersom bassinet ligger i fredet område skal vi på vegne af Aalestrup
kommune søge om dispensation til at etablere det omtalte bassin. Den
nærmere udformning er beskrevet nedenfor.

Bassin ved Kildevej
I kloakoplandet til det planlagte bassin ved Kildevej ligger Aalestrup
Exportslagteri. Det vurderes derfor at være vigtigt, at der gribes
ind over for udledningen fra det eksisterende overløbsbygværk.

For at indbygge bassinet så skånsomt som muligt påtænkes det placeret
i hjørnet af Aagade vejdæmningen/Kildevej (matr. 5 a)

Bassinet udfØres som en firkantbeholder med kantrnål 8 m x 12 m (alter-
nativt som cirkulær beholder med diameter 11-12 m) med dæk i kote ca.
14.2 m.

~ Vejdæmningens krone er i kote 15.5 m, mens eksisterende terræn, hvor
• ;;,' :'l;'I'"{'1 bassinet ønskes placeret, er i kote ca. 13 m ....

" - ..'....l\;AL;,r;:-;t~yl'<::llien
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Til inspektion af tanken skal der indrettes 3-4 firkantede dæksler.

Der etableres adgang til tanken fra Kildevej (holdeplads af stabilt
grus).

"
Fredningsnævnet besigtigede forholdene på stedet den 2. april
1992.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anbefalede, at det
ansøgte imødekomme s under hensyn til formålet hermed.
Arealet, hvorpå sparebassinet Ønskes etableret, stØder umiddel-
bart op til vejen og ligger i umiddelbar tilknytning til bebyg-
gelsen i Aalestrup by og ved broen over Simested å. Det blev
under besigtigelsen oplyst, at arealet efter sparebassinets
etablering vil blive tilpasset omgivelserne i videst muligt om-
fang. Da fredningsnævnet Ønskede oplysninger om mulige andre
placeringer, blev sagen udsat.
Hedeselskabet har herefter den 27. april 1992 skrevet følgende
til fredningsnævnet:

"
Alternativ placering af sparebassinet

Hvis man vil undgå at skulle gribe omfattende ind i hovedkloaksyste-
met er den efter vores opfattelse eneste mulige placering af et spare-
bassin (200 m3) som ansøgt ved Kildevej.
Er.treprenØr~jgifterne for denne lØsning er skønnet til kr. 750.000.

En alternativ løsning kunne være at udskifte den eksisterende hoved-
kloakledning i Engvangen og syd for Rolighedsvej, i alt ca. 500 Ibm,
til en større dimension, Ø900 mm eller ØlOOO mm. Samtidig skal der
etableres ekstra bassinvolumen ved Rolighedsvej.

Ovennævnte løsning skØnnes efter en forelØbig vurdering at kunne ud-
føres for ca. 1.4 mille kr.

Det skal kraftigt understreges, at sidstnævnte løsning under alle
omstændigheder indebærer:

risiko for tilbagestuvning i kælderaflØb (oversvømmelse) under in-
tens regn

opbrydning af hele vejbanen i anlægsfasen med store gener for be-
boerne i området

- evt. stabilitetsproblemer i forbindelse med udgravning til 3-3.5 m
dybde for ejendommene langs Engvangen (dette forhold er ikke klar-
lagt på nuværende tidspunkt).

Placering af bassin ved Kildevej

på vedlagte tegningsbilag er vist placering af det planlagte bassin,
der er rykket så tæt på vejdæmningen, som vi vurderer er teknisk
muligt (afstand bassinkant-fortov ca. 8-9 m). Rykkes bassinet tæt-
tere vejen, kan imødeses stabilitetsproblemer i anlægsfasen.



Det er dog muligt ved etablering af en spunsvæg i byggeperioden at
reducere afstanden fra fortovskant til bassinkant til ca. 4 m. Dette
vil indebære en merudgift på kr. 125.000-150.000.

Forslag til landskabsmodellering tager udgangspunkt i et bassindæk
(beton) i kote ca. 14.6 overdækket med 20-40 cm muldjord. Det vil
sige reguleret terrænkote i 14.8-15.0. Der etableres adgang til
beholderen via 2-3 alurniniurnsdæksler.

Der er foreslået en forholdsvis "blød landskabsmodellering" med skrå-
ningsanlæg ca. 2 ned til eksisterende terræn i kote ca. 13. Der er
dog mulighed for både et stejlere og fladere anlæg."

I forlængelse heraf anførte Hedeselskabet i en skrivelse af 29.
april 1992 fØlgende:

"
I forlængelse af vort brev af 27.04.1992 skal vi hermed præcisere
følgende:

- Som omtalt under afsnittet "Placering af bassin ved Kildevej" kan
bassinet rykkes tættere på vejen, hvis der etableres en spunsvæg
i byggeperioden. Afstanden fra fortovskant til bassinside bliver
dog 4-5 ro (i stedet for ca. 4 m).

Vi har fået mere præcise kalkulationer over prisen for etablering
af en byggespuns. Merudgiften bliver snarere kr. 150.-175.000 (i
stedet for kr. 125.-150.000).

- Vejkote er i kote ca. 15.5 (ikke i kote 15.0 som fejlagtigt angivet
på tegningsiJilaget). I'

Naturfredningsrådet, der var tillagt påtaleret i kendelsen, har
som svar på nævnets henvendelse af 7. juli 1992 udtalt bl.a.,
at anlægget efter sin karakter og sit formål ikke giver Rådet
anledning til bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse.
Under hensyn til det oplyste om de risici, som en alternativ
løsning, der indebærer udskiftning af den eksisterende hovedklo-
akledning m.v., er forbundet med, må fredningsnævnet nære afgø-
rende betænkeligheder ved at afslå ansøgningen med henvisning
til, at der findes alternative løsningsmuligheder. Da hensigten
med etableringen af sparebassinet er at reducere aflastningerne
til Simested å af opspædt spildevand fra overløbsbygværkerne, og
da fredningen også omfatter selve åen og bl.a. indeholder forbud
mod forurening af den fredede åstrækning, finder fredningsnævnet,
at der foreligger sådanne særlige forhold, at der, selvom det
måtte foretrækkes, at arealet lodes urørt, bØr dispenseres fra
såvel fredningen som åbeskyttelseslinien. Efter det oplyste om
de merudgifter, som er forbundet med at rykke anlægget ca. 4 m
nærmere ind mod vejen, og i betragtning af, at der herved kun
vil opnåes en minimal forbedring af den landskabelige virkning,
finder fredningsnævnet ikke at burde kræve, at bassinet etable-
res i kortere afstand end de nævnte 8-9 m fra vejkanten. Fred-
ningsnævnet tillader herefter, at der etableres et sparebassin
på arealet, alt som nærmere ansøgt, på betingelse af, at anlægget
udformes og udføres under størst mulig hensyntagen til de land-
skabelige forhold i området.



Det understreges, at der herved alene er taget stilling til,
om tilladelse kan gives efter bestemmelserne i naturfrednings-
loven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets afgørelse i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 86, jfr. § 104, stk. 3, kan
påklages til Naturklagenævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.
Klageberettiget er 1) adressaten for afgørelsen, 2) offentlige
myndigheder, 3) Danmarks Naturfredningsforening, 4) lokale for-
eninger og lignende, som har en væsentlig interesse i sagens af-
gØrelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet. Rettidig klage har op-
sættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klage-
myndigheden bestemmer det.

J~t7!-v cf~~1.~'--In~r Nør;r~ard

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent LyngsØ, Æghøjvej 4, Vandet, 8620 Kjellerup,
Bent Nielsen, Aaparken 16, 9620 Aalestrup,
Viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor, Arealkontor og
Recipientkontor, Postboks 21, 8800 Viborg,
Aalestrup Kommune og kommunes vurderingsråd, kommunekontoret,
9620 Aalestrup,
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

-I5ånmafKs-~al:urfreaiiIiigsråierini~i;-'Nørregade2-,TroS-KØbenhavn K,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomtite v/Orla Bertram-
Nielsen, Trekronervej 86, 9620 Aalestrup,
Naturfredningsrådet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Holger Pedersen MØller, Engvangen 19, 9620 Aalestrup.
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• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 26. oktober 1993 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og med-
lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Erik Christensen, Ulbjerg.

• Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/93

Ansøgning om tilladelse til tilplantning af arealer på ejen-
dommen matr. nr. 3a, Spanggårde, V. Testrup omfattet af O.F.N.K.
af 12. februar 1970 vedrørende fredningen af Simested å.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 18. oktober 1993 fra Viborg amt, Naturforvalt-
ningskontoret, med bilag .

• For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang-Pe-
dersen og Annemette Andersen.

Lodsejeren var mødt ved fiskemester Niels Sørensen.

Der foretoges besigtigelse.

Niels Sørensen oplyste, at får har afgræsset de arealer, der nu
ønskes tilplantet. Det kunne ikke betale sig at have får. Det er
plateauet, der ønskes plantet til med rødgran og eg.

M.iljøministeriet
:e,v- og Nat1p'styreJsen
J.nr.SN \L..\.\ /\'3 . OO lS-
Akt. nr. (p I



Sagen drøftedes .• Fredningsnævnet finder enstemmigt, at den ønskede
vil stride mod fredningens formål. Som følge heraf
spensation.

tilplantning
nægtes di-

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

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

!Knud S. Lund,
formand.

I!k
t"~'
j• Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt, den
.. 3 NOV. 1993

q::rcu~
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• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 6. maj 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formande~ dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 17/98

Ansøgning om tilladelse til genopførelse af spang over Simested å til erstatning for bro
nedtaget i 1996 forbindende matr. nr. 3 i, Spanggårde, V. Tostrup og matr. nr. 6 a V.
Tostrup, V, Tostrup omfattet af O.F.N.K. af 12. februar 1970 vedrørende fredning af
Simested å.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 20. april 1998 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Erik Christensen, lTIbjerg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse
af spang over Simested å som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet de~ der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

• Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

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

Sagen sluttet.

W
formand.

!" •.
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tr N,sturstyrelsen

l 7 JUNI 1998• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 11. juni 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte medlem
Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.

Der foretoges:

• Sag nr. VaF 20/98

Ansøgning om tilladelse til opførelse af foderlade på matr. nr. 2 b Spanggaarde, V. Tostrup,
delvist omfattet af fredningsbæltet omkring Simested å.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af28. april 1998 fraMøldrup kommune, teknisk forvaltning, med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Møldrup kommune, mødte formanden Orla
Andersen.

Lodsejeren, Bjarne Madsen, var mødt.

• Der foretoges besigtigelse.

Lodsejeren oplyste, at foderladen skal opføres med sider af røde stålplader. Med tiden har han tænkt
sig at dække siderne med facadesten, som en eksisterende bygning delvist er blevet.

Orla Andersen udtalte, at foreningen ingen indvendinger har imod det ansøgte.

Sagen drøftedes.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til opførelse af foderladen, som ansøgt på betingelse af,
at den rar samme højde og udseende som den eksisterende bygning.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

C\-etSvV \ "'\ ""1'0~ \ 'i.~l\l :::,~OO ~ t-
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•
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende ldageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af ldagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturldagenævnet. " ..,

formand .
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Den 7. oktober 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret? ~~«
~~

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

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Der foretoges:

Sag nr. VaF 43/99

Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til foderlade på ejendommen beliggende på
matr. nr. 2 b Spanggaarde, V. Tolstrup, omfattet af O.F.N.K. af 12.02.1970 vedrørendetit området ved Simested å.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 15. september 1999 fra Møldrup kommune, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse
af tilbygning til foderlade som ansøgt.

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

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til N aturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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Afgørelse
i sagen om vandløbsregulativ for S~ested Å, fastsat i medfør af

frednin~en af S~ested Å, Viborg Amt.

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den 16. februar 1998 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddelt godkendelse af Viborg Amts og Nordjyllands
Amts regulativforslag for så vidt angår den del af Simested A i Viborg
Amt, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar
1970. Afgørelsen er påklaget af Nordjy~sk Udvalg for Landboret på vegne
af lodsejerlauget ved Simested A.

Viborg Amt og Nordjyllands Amt har i 1997 udarbejdet forslag til nyt
vandløbsregulativ, jf. § 12 i Bekendtgørelse om klassifikation og regi-
strering af vandløb og regulativer om offentlige vandløb. Regulativfor-
slaget er sendt til Fredningsnævnet for Viborg Amt med henblik på næv-
nets godkendelse af regulativet for den fredede strækning Alestrup til
Brorup Bro.

Ifølge fredningsbestemmelserne gælder for åen, at HEnhver ændring eller
" .

regulering af åens nuværende forløb, - herunder opstemning, uddybning,
bortgravning af strømsteder, vandstandssænkning - må ikke finde sted. H
Endvidere anføres, at H...fredningen ikke (skal) være til hinder for
grødeskæring og oprensning i henhold til gældende regulativer m.v. Ved
ændring af disse vil forhandling være at optage med fredningsnævnet."

I regulativforslaget fastsættes for den fredede strækning:
"at vandløbet på den fredede strækning st. 10.058 - 27.730 ikke forsø-
ges fastholdt i noget bestemt forløb. Dette betyder, at det tillades
vandløbet at bevare og videreudvikle dets naturlige slyngede forløb. H

MIIJØ~ og Energlffitnlstertt:tl 1-
J.nr. SN 199R - IL\\ //')- \:)01-
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Endvidere er anført, at vandløbet indenfor fredningen H •• ikke udsættes
for opgravning eller bundskovling, med mindre vandløbsmyndigheden efter
godkendelse i fredningsnævnet vurderer, at der er særlige forhold, der
taler herfor, dog således at fredningsbestemmelserne i overfrednings-
nævnskendelse af 12. februar 1970 overholdes. H

Nordjydsk Udvalg for Landboret gør i sin klage gældende, at der bør lig-
ge en registrering/opmåling af bundkoter og bredde af vandløbet til
grund for vandløbsregulativet. 'En sådan registrering findes nødvendig
ved fremtidige vurderinger af, bl.a. om forholdene ændres i ugunstig
retning. Udvalget finder, at det bør vurderes om fredningsnævnets tilla-
delse er givet på et utils~rækkeligt grundlag.

Viborg Amt har anført, at vandløbet, herunder den fredede strækning, er
opmålt i 1990-91 i forbindelse med forarbejdet til regulativforslaget.

Afgørelse

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

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan der meddeles dispensation fra
fastsatte fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

I Overfredningsnævnets afgørelse beskrives fredningens formål at bevare
det 17 km. lange åløb i den uberørte ådal mod indgreb, idet der knytter
sig særlige landskabelige som videnskabelige og fiskerimæssige interes-
ser til området. I fredningen fastsættes bestemmelser for det fredede
åløb samt om de tilgrænsende arealers benyttelse.

Oyerfredningsnævnets kendelse vil ikke kunne tilsidesættes af bestemmel-
ser i et vandløbsregulativ, såfremt regulativmæssigt fastsatte inddgreb
og aktiviteter vil være i strid med fredningens bestemmelser. Tilsvaren-
de vil den forhandling, der i medfør af fredningen skal ske mellem fred-
n1ngsnævn og vandløbsmyndighed, kun skulle omfatte de dele af regulati-
vet, der vedrører forhold, der kan påvirke de fredningsmæssige interes-
ser, som er regulerede i fredningen.

Fredningens formål er at sikre vandløbets naturlige udvikling, dog såle-
des at en vis oprensning og grødeskæring kan finde sted i forhold til et
gældende vandløbsregulativ.
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Der er ved fredningens gennemførelse ikke foretaget opmåling af vandlø-
bets profil (bundkoter og bredde på vandløbet), eller stillet krav herom
i forbindelse med den forhandling der skal gennemføres i forbindelse med
ændring af vandløbsregulativet. I og med at fredningen sigter mod at
vandløbet skal udvikle sig naturligt, vil der ikke være nogen selvstæn-
dig fredningsmæssig interesse i en sådan opmåling, og det er ligeledes
vurderingen, at fredningsnævnets forhandling af et nyt vandløbsregulativ
ikke forudsætter en opmåling.

Viborg Amt oplyser dog, at vandløbet, herunder den fredede strækning, er
opmålt i 1990-91 i forbindelse med forarbejdet til regulativforslaget

På denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnets for Viborg amts afgørelse
af 16. februar 1998.

fvvt~LI fe 4t\(~
Mikkel Schaldemose/
Viceformand

J&K~C:::::
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prøvel-
se af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 17. marts 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Skals.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 50/99

Brev fra Viborg amt vedrørende opstillede grisehnse og en mindre fodenilo på matr. nr. 1
Frnergård, V. Tostrnp, omfattet af Simested A-fredningen.

Der fremlagde s:

1. Brev af 19. 11. 1999 fra Viborg amt, med bilag.
2. Ansøgning fra lodsejer Jens Heidmann.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte S. Vesterhof

Lodsejer Jens Heidmann var mødt.

Formanden gennemgik sagen.

Lodsejeren foreviste området og anførte, at de omhandlede hytter er aluminiumsfarvede. Hytterne
har været opstillet på området hele vinteren, men er nu taget ned, da der skal være vekseldrift på
området.

Der skal således kun være opstillet svinehytter hvert andet år. I alt har lodsejeren 50 ha jord. Det
omhandlede område er ca 2 ha. I fremtiden skal der maksimalt opstilles 8 svinehytter. Der skal ikke
opstilles foderautomat.

S. Vesterhof anførte, at fredningslinien er urokkelig. For tiden skjules hytterne af træer, men dette
bør der ikke lægges vægt på. Der er tale om et lille område, hvorfor udnyttelsen ikke har afgørende
betydning for ejerens drift. Svinehytterne skal anses som bygninger og skal i det hele holdes uden-
for fredningen.

Nævnet gav tilladelse til at opstille indtil 8 svinehytter på området.

Nævnet fandt ikke anledning til at stille krav til hytterne s farve, da disse for tiden vil være skjult
bag beplantningen foran området.
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Nævnets tilladelse meddeles til opstilling hvert andet år indtil videre, idet eksempelvis en fjernelse
af læhegnet, der fungerer som en slørende beplantning i vestsiden af arealet kan medføre bortfald af
tilladelse eller betingelser for placeringen af hytterne.

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

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

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

Udsk'!ftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

l'e



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29. april 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var fonnanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvagte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 17/2002

Ansøgning om tilladelse til opførelse af en hytte til erstatning for to eksisterende hytter på e-
jendommen matr. nr. 1 ø Skindernp by, Ulbjerg, omfattet af fredningen ved Simested å.

Der fremlagde s:

1. Skrivelse af22. marts 2002 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Ejeren Herbert Brink var mødt.

Herbert Brink oplyste, at han i 1980 fik tilladelse fra Overfredningsnævnet til at udskifte en 11,7
m2 stor hytte ved åbredden med en ny hytte. Kort efter han modtog tilladelsen, brændte den
eksisterende hytte. Han opførte herefter ikke en hytte i overensstemmelse med tilladelsen, men
placerede i stedet en skurbygning, som tidligere havde været anvendt som kontor, på grunden. Det
var hans hensigt, at skurbygningen blot skulle placeres der midlertidigt, men den stod på grunden i
ca. 20 år, hvorefter den blev stjålet.

Fredningsnævnet bemærkede, at det må lægges til grund, at tilladelsen fra 1980 aldrig blev udnyt-
tet, da ejeren ikke opførte en hytte i overensstemmelse med tilladelsen. Tilladelsen fra 1980 anses
derfor for bortfaldet.

Efter en drøftelse besluttede fredningsnævnet at nægte tilladelse til opførelse af den ansøgte hytte.
Opførelsen af en ny 20 m2 hytte tæt ved åen vil ikke være i overensstemmelse med fredningen af
Simested å, hvorefter opførelser af bygninger ikke er tilladt, medmindre det er driftsbygninger til
bestående brug.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Sagen sluttet.

~~
find.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- 6 MAJ 2002
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29. juli 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 25/2002

Ansøgning om tilladelse til udvidelse af rensningsanlæg i Aalestrup, beliggende på matr. nr.
12 o Hvam by, Hvam, omfattet af fredningen af Simested å.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 6. juni 2002 med bilag fra Viborg amt, Miljø og Teknik.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Per Aagaard, Aalestrup, meddelte fredningsnævnet tilladelse til udvidelse
afrensningsanlægget i Aalestrup, beliggende på matr. nr. 12 o Hvam by, Hvam, som ansøgt.

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

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den øag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En,,Wladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
rtyues, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

t
futd.
Udsk~ttens rigtlghe ' bekræftes.
Fredmngsnævnet to Viborg amt, den

29 JULI 2002
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 13. september 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og den kommunalvalgte suppleant for Møldrup kommune Bent Hansen, Møldrup.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 30/2002

• Ansøgning om tilladelse til etablering af sø og tilhørende lav beplantning på ejendommen
matr. nr. 11 a, V. Tostnlp by, V. Tostrup, omfattet af fredningen af Simested å.

Der fremlagdes:

l. Brev af22.7.2002 fra Viborg amt, Miljø- og Teknik, med bilag.
2. Udtalelse af 18.8.2002 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Møldrup kom-

mune.

Lodsejeren var mødt.

For Viborg amt mødte Frits Rost.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Møldrup kommune, mødte Ole Wistrup
og Morten Frederiksen.

• Der foretoges besigtigelse.

Lodsejeren oplyste, at han forestiller sig, at der ledes vand til søen fra et drænsystem.

På forespørgsel oplyste han tillige, at der er okker i drænvandet.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, fandt ikke, at der bør meddeles tilladelse til sø-
en.

Fredningsnævnet besluttede at tillade etablering af en sø i størrelsesorden som ansøgt på vilkår,
- at der ikke sker tilledning af vand til søen fra drænsystemet,
- at der ikke foretages beplantning ved søen, samt
- at den nærmere udformning og fjernelse af overskudsjord sker efter nærmere aftale med Viborg
amt, Miljø og Teknik.

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

ad. 2.-001- l'2.-I(/"~-oclct .,oL 8.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt.
Skovgade 30, 7700 Thisted. der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

16 SEP. 2002
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

3. oktober 2002
J.nr.: 97-121/760-0020
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• Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om opfø-
relse af en hytte indenfor en fredning ved simested Å i Ulbjerg Møldrup
Kommune, Viborg Amt.

Med venlig hilsen

C:/~.:/
_~- L j;e{
Lis Rønnov Jessen
afdelingssekretær

direkte tlf.: 3395 5741

•
Afgørelsen er sendt til:

• Advokat Anna Rohde, Søndergade 27, 9632 Møldrup, ad j.nr. H 7796
• Fredningsnævnet for Viborg Amt, Retten i Thisted, Skovgade 30, 7700

Thisted, ad j.nr. VaF 17/2002
• Viborg Amt, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg,

ad j.nr.8-70-51-4-775-3-02/21594
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Skov- og Naturstyrelsen.
J.nr. SN 2001 a 1:l1l/1-3' {)O ICl
Akt. nr, et ~ Bil. I
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Afgørelse
i sagen om opførelse af en hytte indenfor en fredning ved Simested Å i

Ulbj erg Møldrup Kommune, Viborg .Amt .•
Fredningsnævnet for Viborg Amt har den 6. maj 2002 efter naturbeskyttel-
seslovens § 50 meddelt afslag på en ansøgning om at opføre en hytte ved
Simested Å på ejendommen matr. nr. 1ø Skinderup by, Ulbjerg, beliggende
indenfor fredningen af arealer ved Simested Å. Afslaget er påklaget til
Naturklagenævnet af ansøger.

Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 om fredning af Sime-
sted Å og de tilstødende arealer i ådalen fastsætter, at arealerne skal
bevares i deres daværende tilstand og landbrugsmæssig udnyttelse er
fortsat mulig. Opførelse af bygninger er ikke tilladt. Det gælder dog
ikke nødvendige driftsbygninger. Om- og tilbygning af eksisterende byg-tt ninger må kun ske med nævnets tilladelse.

Overfredningsnævnet meddelte i 1979 afslag på ansøgning om at opføre en
ny hytte på 20 m2 som erstatning for de to eksisterende hytter.

Overfredningsnævnet meddelte i 1980 tilladelse til, at den ene hytte på
11,7 m2 ved åbredden på ejendommen kunne udskiftes med en ny af samme
størrelse og opført i mørke materialer i overensstemmelse med det fore-
lagte projekt.

Overfredningsnævnets lagde i tilladelsen vægt på, at den eksisterende
hytte var i meget dårlig stand og at der ville blive tale om en landska-
belig forbedring ved det forelagte projekt, uanset en ny hytte mulig-
gjorde en mere intensiv udnyttelse. Dispensationen forudsatte, at en ny
hytte skulle opføres inden 5 år.

mailto:nkn@nkn.dk
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Kort efter Overfredningsnævnets dispensation brændte den daværende gamle
hytte. Frem for at opføre en ny hytte i overensstemmelse med det god-
kendte projekt, blev der placeret en skurvogn på tomten, og den stod på
stedet indtil den blev stjålet efter ca. 20 år.

Klager ønsker at opføre en ny hytte på 20 m2 hvor den stjålne skurvogn
var placeret. Den nye hytte skal opføres til erstatning for den stjålne
skurvogn og den anden hytte, der er placeret på ejendommen på en bakke
længere fra åen. Denne hytte er i så dårlig stand, at den nærmest skal
fornyes.

Klager gør gældende, at der har eksisteret en hytte kontinuerligt på
stedet indtil skurvognen blev stjålet i 2001/2002. Den nu ansøgte dis-
pensation vedrører således alene en fornyelse af den bestående - nu
stjålne hytte. At den tidligere meddelte dispensation til opførelse af
en ny hytte ikke blev udnyttet finder klager derfor er af underordnet
betydning.

Fredningsnævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at opførelsen af en hytte
på 20 m2 nær åen ikke vil være i overensstemmelse med fredningen af Si-
mested Å, efter hvilken opførelse af bygninger ikke er tilladt, med min-
dre det er driftsbygninger til bestående brug. Fredningsnævnet har lagt
til grund, at tilladelsen fra 1980 aldrig er blevet udnyttet, da klager
ikke opførte en hytte i overensstemmelse med tilladelsen. Tilladelsen
fra 1980 anses derfor som bortfaldet.

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.

Naturklagenævnet er enig med Fredningsnævnet i, at den eksisterende til-
ladelse fra 1980 er bortfaldet som uudnyttet. Det ansøgte er derfor ikke
umiddelbart tilladt efter fredningen, men kræver en dispensation.

Opstillingen af skurvognen i 80'erne som erstatning for den brændte hyt-
te krævede dengang en dispensation efter fredningen. Der blev dog ikke
ansøgt herom, hvorfor skurvognen blev opstillet uden tilladelse.
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På den baggrund og under henvisning til at skurvognen ikke længere er på
stedet kan der ikke lægges afgørende vægt på, at skurvognen efter det
oplyste havde stået på stedet siden begyndelsen af 80'erne.

Naturklagenævnet finder på denne baggrund, at sagen skal vurderes som en
ansøgning om opførelse af en helt ny bebyggelse på lokaliteten,

Der må efter fredningens bestemmelser ikke opføres ny bebyggelse inden-
for fredningen, bortset fra nødvendigt landbrugsbyggeri. Den ansøgte be-
byggelse er af rekreativ karakter, og der kan derfor ikke meddeles dis-
pensation hertil. Naturklagenævnet finder endvidere ikke, at der i sagen
kan lægges vægt på, at hytten ønskes opført til erstatning for en eksi-
sterende hytte placeret på en nærliggende bakke på samme matrikel.

På denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Viborg Amts afgørelse
af 6. maj 2002.

~!A~(fL~~
Mikkel Schaldemose
Vice formand

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. 1.



Modtaget i
Skov- og Naturstvrelsen

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
fQr Viborg amt

Den 25. april 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formande~ dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:

Sag nr. VaF 13/2003

Ansøgning om tilladelse til plantning af læhegn på matr. nr. 1 a m.fl. Spanggårde, V. To-
strup, omfattet af fredningen af Simested å.

tit Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 17. marts 2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Skrivelse af 7. april 2003 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Møldrup
kommune, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Erik Christianse~ Ulbjerg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til plant-
ning af læhegnet som ansøgt.

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

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skov~ade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgøre~en er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

\\ \rl. i
"Knud 's./iu1?-u,~::\"" ~-bIJ \ I \

'ful%sKriften~ ri~ghed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

= l, MA' i '>11!"\~
D J I.Ul-/.)

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 a I Z. 11 /J '3 - Oo} ~
Akt. nr. I( ----. ~



SCANNET Modtaget l
Skov- og Naturstyrelser,

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

2 O A UG, 2003

Den 15. august 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Sag nr. VaF 22/2003

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalvalgte medlem Per Aagaard, Aalestrup.

Der foretoges:

:. Anmodning om tilkendegivelse vedrørende placering af nyt stuehus på ejendommen matr. nr.
5 e m.fl. Bygum by, Aalestrup, omfattet af fredningen af Simested å.

Der :fremlagdes:

l. Ansøgning af 10. juni 2003.

Ejeren John Nielsen var til stede.
Vor Viborg amt, Miljø og Teknik, mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Ålestrup, mødte Karl Aage Jensen.

John Nielsen redegjorde for det ansøgte.

Karl Aage Jensen, lokalkomiteen, bemærkede, at placeringen af stuehuset bør være tilbagetrukket
:frabakkekanten, ligesom huset bør opføres som et et-etages hus.

__ Fredningsnævnet tilkendegav, at såfremt stuehuset placeres indtil ca. 20 meter :fra kanten af det
~ eksisterende udhus, og stuehusets placering og udformning i øvrigt ikke strider mod :fredningens

formål, kan en dispensationsansøgning forventes godkendt.

Sagen sluttet.

rF~O~~;~,
find.

Udskrtftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 B AUG. 2.~vJ

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001- \ Zll / l? - 00 19
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SCAl~NE1C
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 6. februar 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk
Toft, Redsted. Det kommunalrådsvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg, havde meldt afbud.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 112004

• Ansøgning om tilladelse til omlægning af dele af dambrug til put and take sø på Skinderup
Mølle, matr. nr. 3a Spanggårde, V. Tostrup, omfattet af fredningen ved Simested å.

Der fremlagdes:

I.Brev af? januar 2004 fra Møldrup kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.
2. Brev af2. februar 2004 fra Møldrup kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Ansøgerne Torben Nielsen og Simon Madsen var mødt.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Møldrup kommune, mødte O. Thorsager
Andersen.

Der foretoges besigtigelse.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte, at projektet udelukkende må ses som en
fordel for landskabet ved retableringen af terrænet .

• Sagen drøftedes telefonisk med det kommunalrådsvalgte medlem.

Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til etablering af put and take - søen.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

Søen skal anlægges med bugtede kanter.

Der må ikke placeres installationer af nogen art på arealerne omkring søen.

Der må ikke laves forbindelse mellem søen og Skinderup Bæk.

Derimod må der godt indtages vand fra grøften syd for søen.

Eventuel afstrømning fra søen skal have lov til at sive gennem terrænet ved østsiden af søen

, -
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• Det opgravede materiale skal bruges dels til at nedlægge dammene nedstrøms til genskabelse af det
oprindelige terræn, dels udjævnes i et max 30 cm tykt lag omkring søen eller på det plane terræn
nord for grusvejen.

P-plads skal anlægges på det plane terræn nord for grusvejen. Her kan også placeres et lille toilet og
et par bænke m.m.. Tegning over toiletbygningen skal forelægges Fredningsnævnet til godkendelse.

Til afskærmning af P-plads og toilet mod sydøst skal plantes egnskendte løvtræer langs grusvejen.

Der må ikke plantes omkring søen.

Dele af søen ligger i EF habitatområde nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested
og Nørre Adal, samt Skravad Bæk. Udpegningsgrundlaget er 29 naturtyper eller arter. Ingen af
disse berøres af projektet. Tilladelsen indebærer således ikke forringelse for naturtyperne eller leve-
stederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de
arter området er udpeget for .• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse afklagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

e Sagen sluttet.

nMødftr{V~
~,
find.

Udskriftens ngtighea oekrættes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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MOdtaget I

Skov~og Naturstyrelsen

(2 j tIP~,æ~
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 19. april 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nf. VaF 14/2004 - jf VaF 112004

Sag vedrørende vandindtag til put and take sø på Fjelsøvej 6, Skinderup jf. VaF 1/2004•• Der fremlagdes:

1. Brev af 13.2.2004 fra dyrlæge Simon Brøndgaard Madsen.
1. Brev af 6.4.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik.

Formanden konstaterede, at den omhandlede betingelse om vandindtag er formuleret efter indstil-
ling fra amtet.

Fredningsnævnet frafaldt herefter kravet om at vandindtaget skal ske fra grøften og godkendte for
sit vedkommende, at det ønskede vandindtag til put and take - søen kan tages fra Skinderup bæk,
idet afgørelsen træffes af formanden alene i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

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

• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr., til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

,l' Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.
r'

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

2:0 \- r2..\\ ( \~ -.:;)~ 1
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~JlJødethævet.

"' -,'\ \..

KIm . Lund,
fmd.

• UdSkr!ftens rigtighed bekræftes.
Frednrngsnævnet for Viborg amt, den

•
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• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25.5.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 19/2004

•
Ansøgning om tilladelse til etablering af trykledning fra Aalestrup Slagteri til Aalestrup
Rensningsanlæg på et område omfattet af fredningen ved Simested å.

Der fremlagdes:

1. Brev af3l.3.2004 fra Viborg amt, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalbestyrelsesvalgte medlem Per Aagaard, Aalestrup, meddelte fredningsnævnet tilladelse
til etablering aftrykledning fra Aalestrup Slagteri til Aalestrup Rensningsanlæg som ansøgt.

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

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
• Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

~ .... "1"aturstyrelsen
C!.rnv- og 1.'1 1\/1~ -00\9
J :;,N 2001 ~ l~~ \Bil,
A ....l nr. l~

http://www.nkn.dk.


En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

e '2 7 MAJ 20\)4

•
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SCANNET
Modtaget i

Skov- og Naturstyrelsel!il

~? J~! 7.~
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 3.6.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 13/2004

Ansøgning om tilladelse til opførelse af toiletbygning ved Put and Take sø på Fjelsøvej 6,
Skinderup, omfattet af fredningen ved Simested å.

Der fremlagdes:

1. Brev af 8.3.2004 fra dyrlæge S.B. Madsen, Løgstrup, med bilag.
2. Brev af25.3.2004 fra Møldrup kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalbestyrelsesvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg, gav fredningsnævnet tilladelse til opfø-
relse af toiletbygning som ansøgt.

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

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 .. ) l.l' (' :,- O v}')
Akt. nr. l"I -eH..
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

rød~r(vetl

~~\
find.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

= 3 JUNI 2004
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt
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Den 2. august 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nf. VaF 30/2004

Ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bolig på ca. 214 m2 (inel. redskabsrum og garage)
på matr. nr. 5 e Bygum by, Aalestrup, omfattet af fredningen omkring Simested å.

Der fremlagdes:

l. Brev af 15.6.2004 fra Ålestrup kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalrådsvalgte medlem Per Aagaard, Ålestrup, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse
af ny bolig som ansøgt.

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

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,e Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

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

Skov- og Naturstyrelsen ) ~
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nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

00·
KnUdS~L~'
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 22. sept. 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på ejendommen, Ugelrisvej 17,
9632 Møldrup.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redste.d og det kommunalvalgte medlem Erik Christiansen, Ulbjerg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 29/2006

Ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhus på Matr. nr. 1 Q, Ugeiris By, V.Tostrup.

Der fremlagdes:

Ansøgning med bilag

Lodsejerne Inge og Peter Lautrup var til stede.
For Viborg Amt mødte Ebbe Vang-Pedersen
For D.N. lokalkomiteen mødte Morten Frederiksen

Der foretoges besigtigelse.

Fredningsnævnet godkendte opførelse af den ansøgte tilbygning på betingelse af, at den slørende
beplantning vest og nord for huset opretholdes, ligesom huset stedse skal være malet i en mørk
jordfarve.

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

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

<J\.I" -I? I - om? l

http://www.nkn.dk.


Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet .
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AFGØRELSE 
i sag om bibeholdelse af juletræer indenfor fredet område ved Simested Å i  
Vesthimmerland Kommune 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (fred-
ningsdispensation).  
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse fra Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige 
del, af 30. maj 2013 om afslag på bibeholdelse af plantet nåletræer på matr.nr. 7l Fjeldsø By, 
Fjeldsø, beliggende på ejendommen Ettrupvej 65, 9620 Aalestrup, idet det dog præciseres, at det 
fredede område ikke vedrører hele areal 3. 
 
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 formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Advokatfirmaet Jan Poulsen har på vegne af ejeren påklaget fredningsnævnets afgørelse ved skrivel-
ser af 11. juni og 12. august 2013. 
 
Klager har navnlig anført, at de i sagen fremlagte kort og luftfotos er ulæselige og uforståelige, 
hvorfor sagen bør hjemvises til fredningsnævnets fornyede behandling.  
 
Klager gør subsidiært gældende, at bevoksningerne på areal 2 og 3 var etableret før fredningen 
bliver gennemført i 1970. Klager henviser til topografisk kort for perioden 1953-1976, som ifølge 
klager viser, at arealerne havde bevoksning i form af træer med signatur for nålegran. Klager henvi-
ser endvidere til luftfoto fra 1981, som viser en ældre bevoksning ved Simested Å.  
 
Klager har anført, at fredningsnævnet har anvendt den forkerte fredningsgrænse, som er markeret 
med violet farve på kort fra Vesthimmerlands Kommune af 14. januar 2013, da denne grænse afviger 
ganske væsentligt fra Overfredningsnævnets kort. Klager vurderer, at fredningsgrænsen går mellem 
110-115 meter fra å-løbet. Klager anfører, at væsentlige dele af arealerne 2 og 3 er beliggende 
udenfor fredningsgrænsen. 
 
Sagens oplysninger 
Den omhandlede ejendom er på ca. 30 ha med arealer ned til Simested Å. Den nuværende ejer 
overtog ejendommen i 2007. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970 om fredning af 
Simested Å med tilstødende arealer. 
 

Fredningen har til formål at hindre genførelsen af et afvandingsprojekt, samt at sikre opretholdelsen af de 

landskabelige, videnskabelige og fiskerimæssige værdier.  

 

Bestemmelsen B. 3. er som følgende:  

Udenfor de arealer, der er udlagt til haver eller allerede er træbevoksede, må tilplantning ikke finde sted. 

Dette gælder ikke nødvendige læhegn. Selvsåede træer og buske kan fjernes på de påtaleberettigedes for-

anledning og bekostning. 

 
Det fremgår af sagen, at Vesthimmerlands Kommune har konstateret, at der på ejendommen uden 
tilladelse i flere omgange er plantet indenfor fredningen. Kommunen har inddelt det beplantede 
område i 3 arealer. Kommunen vurderer ud fra luftfoto fra 1975, at areal 1 har ret høje træer, mens 
arealerne 2 og 3 er græsmark eller mark. På luftfoto fra 1987 er træerne på areal 1 fjernet. Der er 
sket plantning af areal 2 i 1987 og areal 3 i 2002. Kommunen vurderer, at genplantningen af areal 1 
er lovlig.  
 
Naturstyrelsen har den 15. marts 2013 bl.a. oplyst, at størstedelen af arealerne endvidere er omfat-
tet af åbeskyttelseslinjen og er beliggende i Natura 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk 
Fjord og Skals Ådal. Styrelsen vurderer, at tilplantningerne kan have indflydelse på udpegningsgrun-
det for habitatområdet og særligt overdrevsnaturtyperne.  
 
Ejeren har ansøgt om at bevare de beplantede arealer uændrede.  
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Fredningsnævnet har den 21. maj 2013 besigtiget området med deltagelse af Vesthimmerlands 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og ejeren. Ejeren fremførte, at det ikke kunne udeluk-
kes, at arealerne har været tilplantet før fredningstidspunktet. Kommunen fremførte, at træerne på 
areal 2 formentlig er plantet samtidig med genplantningen af areal 1. Kommunen oplyste videre, at 
kommunen vil afvente fredningsnævnets afgørelse før kommunen behandler sagen i relation til 
åbeskyttelseslinjen. 
 
Fredningsnævnet har i afgørelsen af 30. maj 2014 lagt til grund, at træerne på areal 2 og 3 ikke 
fandtes på luftfoto fra 1975, og derfor ikke er i overensstemmelse med fredningens formål og de 
enkelte bestemmelser, som bl.a. skal sikre udsigten til ådalen. Nævnet finder ikke grundlag for at 
meddele dispensation til bibeholdelsen af bevoksningerne. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 23. juni 2014 talt med Vesthimmerlands Kommune, som oplyser, 
at kommunens kortmateriale i udtalelsen til fredningsnævnet er udarbejdet på grundlag af frednings-
kortlag fra 2011 fra Miljøportalen. Kommunen kan se, at kortlaget anno 2011 ikke er identisk med 
Miljøportalens nuværende fredningskortlag på den omhandlende ejendom. Der må derfor være sket 
en rettelse af fredningskortlaget i den mellemliggende periode.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Ejendommen er omfattet af fredningen af Simested Å med tilstødende arealer, hvor fredningen skal 
hindre genførelsen af et afvandingsprojekt, samt sikre opretholdelsen af de landskabelige, videnskabelige og 

fiskerimæssige værdier. 
 
Klager har gjort gældende, at det kortmateriale, som indgår i sagen, ikke har været fyldestgørende.  
 
Fredningens afgrænsning er digitaliseret ud fra fredningens håndtegnede kortbilag. Kommunen har 
anvendt den digitaludgave, som Miljøportalen havde i 2011. Efterfølgende har Naturstyrelsen foreta-
get en rettelse af fredningsgrænsen. Alle borgere har adgang til arealinformation på Miljøportalens 
hjemmeside (http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/), hvor fredningsgrænsen og afgø-
relser om fredningen er tilgængelige. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder, at det nuværende digitale fredningskortlag er i overensstemmelse 
med fredningens kortbilag på den omhandlende ejendom. Areal 3 er ikke i hele sit omfang beliggen-
de indenfor fredningen, se vedhæftede kortbilag. Det mindre område af areal 3, som er beliggende 
udenfor fredningen, er derfor ikke omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 30. maj 2013.  
 
På Miljøportalens hjemmeside er der adgang til luftfotos fra 1945, 1954, 1995, 1999, 2002, 2004, 
2006, 2008, 2010 og 2012. De 2 ældste luftfotoserier er først for nyligt digitaliseret og indlagt i 
Miljøportalen. Der er endvidere adgang til ældre luftfotos via Flyfotoarkivet 
(http://flyfotoarkivet.dk/), hvor luftfotos fra 1954, 1975, 1981, 1987 og 1992 viser området.  
 
Areal 2: Arealet er først tilplantet på luftfotos fra 1987 og frem. Bevoksningen kræver derfor en 
dispensation fra bestemmelse B.3. i fredningen. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for 
at tilsidesætte fredningsnævnets afslag til bibeholdelse af bevoksningen. 
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Areal 3: Arealet er delvis tilplantet i 1945 og 1954 med 2 bevoksninger. Noget af den større bevoks-
ning er fældet i perioden mellem 1945 og 1954. Det bevoksede område på areal 3 er væk i 1975, og 
fremstår som græsmark/mark. Nævnet kan ikke på luftfoto fra 1975 erkende, at der har været be-
voksning på arealet. Nævnet vurderer, at fældningen af bevoksningen ikke kan være foregået i en 
kortere periode før 1975, da dette ellers ville kunne erkendes på luftfoto fra 1975. Areal 3 er først 
tilplantet fra perioden 2002 og frem. Nævnet finder endvidere, at det forhold at bevoksningen er 
delvis fældet i perioden fra 1945 til 1954 tyder på, at bevoksningen har været hugstmoden i perio-
den. Arealet har været uden bevoksning i en periode på mindst 30 år. 
 
Nævnet kan endvidere se en mindre bevoksning umiddelbart udenfor fredningen på samme matrikel, 
som er fældet i perioden, og dette areal udenfor fredningen fremstår genplantet i 1954. Frednings-
grænsen går netop til hjørnet og udenfor denne mindre bevoksning. Derimod skærer fredningsgræn-
sen gennem den større bevoksning på luftfoto fra 1954.  
 
Nævnet finder det på denne baggrund ikke sandsynligt, at der har været de to bevoksninger på areal 
3, da fredningen gennemføres i 1970. Tilplantningen af areal 3 i 2002 kræver derfor en dispensation 
fra bestemmelse B.3. i fredningen. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesæt-
te fredningsnævnets afslag til bibeholdelse af bevoksningen. 
 
På denne baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet afgørelsen fra Fredningsnævnet for 
Nordjylland, sydøstlige del, af 30. maj 2013 om afslag på bibeholdelse af plantet nåletræer på 
matr.nr. 7l Fjeldsø By, Fjeldsø, beliggende på ejendommen Ettrupvej 65, 9620 Aalestrup, idet der 
dog præciseres, at det fredede område ikke vedrører hele areal 3. 

 

  

 

Lars Busck 
Fredningskonsulent 

/ 
Anna-Grethe Underlien Pedersen 

Cand.scient. ph.d. (biolog) 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 
 

Advokatfirmaet Jan Poulsen (JX 18.709) jpo@advokatjanpoulsen.dk 
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, (FS 4/2013), kca@domstol.dk  
Vesthimmerlands Kommune, post@vesthimmerland.dk, per@vesthimmerland.dk  
Naturstyrelsen, fredningsområdet, (NST-4112-01419), nst@nst.dk  

 
og pr. brev til:  
 

Leif Andersen 
Ettrupvej 65 
9620 Aalestrup 
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk.

Vesthimmerlands Kommune,
Team Havn, Natur og Byrum

Den 16. marts 2016

FN-NJS-2016-3: Etablering af broer og stiforlob ved Aalestrup.

Fredningsnævnet har den 10. januar 2016 og 15. februar 2016 fra Vesthim
merlands Kommune modtaget ansøgning med udtalelse om tilladelse til at
etablere en bro og stiforløb ved den gamle spang, en rekreativ stiforbindelse
med stiforløb og gangbro samt udskiftning af en bro i Rosenparken, belig
gende på matr.nr. la og 3fx Aalestrup by, Aalestrup, matr.nr. 3t samt lOg
Hvam by, Hvam og matr.nr.lt Ll. Restrup Hgd., Hvam, beliggende på 3 for
skellige steder i Aalestrups bynære omgivelser.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at dispensere til
det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
De berørte arealer er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. feb
ruar 1970 om fredning af arealer ved Simested Å med tilstødende arealer på
strækningen fra Aalestrup til Sdr. Borup bro, der er en tilstandsfredning med
bestemmelser om, at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller
opfyldning.

Vesthimmerlands Kommune har om de enkelte tiltage oplyst, idet der henvi
ses til fremlagte kortbilag:

Cykelforbindelse - broforbindelse ved den gamle spang ved Engparken 96.
Aalestrup.
Der ønskes etableret en 129 meter lang bro, et stiforløb på 151 meter og med
en terrænændring på 20 meter med henblik på at skabe en forbindelse mel
lem Aalestrup skole nord for ådalen og bydelen syd for ådalen. Broen udfø
res så der er en minimumshøjde på 1 1/2 meter frihøjde under broen således
at grødeskæring kan ske fra båd. Af hensyn til cyklister ønskes alene en
mindre terrænændring. Broen bliver ca. 3 meter bred og stien anlægges i
stenmel i en bredde på 1,5 - 2 meter. Bropiller udføres i azobé og brodækket
samt plint i eg. Der skal etableres et gelænder i hele broens længde, hvilket
udføres i stål.

Rekreativ stiforbindelse med gangbro
Kommunen oplyser, at er ønskes etableret en trampesti i en længde af 219
meter med en bro med gelænder over vandløbet over en strækning på 15
meter og i en bredde af 2,5 meter. Derudover etableres en gangbro uden ge
lænder i en bredde af 1,5 meter og over en strækning på Ca. 93 meter. Bro-
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piller, stivere og udlæggerne under gangbroen udføres i azobé og brodækket
på bro og gangbro samt splint på gelænder i eg. Gelændere udføres i stål.
Der etableres to klaplåger i den sydlige side af Simested å. Frihøjden under
broen bliver 1,5 meter for at sikre mulighed for grødeskæring fra båd. Af
hensyn til Natura2000- vurdering hæves broen op over arealet og møder
land længere op mod den sydlige skrænt end oprindeligt projekteret, for der
ved at påvirke naturtyperne mindst muligt ved sætning af bropillerne.
(kortbilag af 15. februar 2016).Trampesti og gangbro vil et lang stykke følge
rensningsanlægget og ind igennem en bevoksning før den som henholdsvis
bro og trampesti og gangbro går over dalstrøget, bliver til en bro, gangbro og
trampesti på den anden side.

Udskiftning af bro ved Rosenparken.
Kommunen ønsker at udskifte den eksisterende bro med et lidt længere
spænd end den eksisterende, så bropillerne ikke står i vandet. Bropiller og
stivere udføres i azobé. Dæk og gelændere i eg.

Vesthimmerlands Kommune har yderligere oplyst, at arealerne er beliggende
i Natura2000-område, men da brostolperne placeres på et begrænset beskyt
tet areal, vurderer kommunen, at det ligeledes vil være et begrænset areal,
der påvirkes negativt. Der er ikke registreret Bilag IV-arter i området, men
det skønnes, at der er flagermus og oddere, som måske vil kunne blive for
styrret i anlægsperioden, men ikke i blivende grad.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 29.
februar 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom
mer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roe
sen og det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For Vesthim
merlands Kommune mødte Per Egge Rasmussen og Peter Sørensen. For
Danmarks Naturfredningsforening mødte Svend Dahl og for Dansk Botanisk
Forening mødte Flemming Thorning-Lund. Lodsejerne Esben Bundgaard,
Bjarne Risgaard og Lis Ginnerup var mødt.

Samlet oplyste kommunen om projektet, at arealerne er vigtige rekreative
områder for byens beboere, som ved gennemførelse af dette projekt får ad
gang til et større sammenhængende stisystem. Offentlighedens adgang til na
turen er sikret med al hensyntagen til værdifuld natur.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger mod projektet
under forudsætning af, at byens borgere er enige i projektet.

Flemming Thorning-Lund bemærkede, at projektet er prisværdigt skånsomt
for beskyttet natur.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Simested Å med tilstødende arealer betyder, at det
ansøgte 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 af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun
kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt
naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af
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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 naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet lægger ved sin afgørelse til grund, at ingen af de ønskede
projekter, der skal sikre en rekreativ udnyttelse af de bynære arealer, vil
være i strid med fredningens formål. Udskiftning af den eksisterende bro
ved Rosenparken finder nævnet helt ubetænkelig. De to øvrige projekter
udføres diskret og uden større terrænændringer og uden fældning af
specielle træforekomster og forbinder to dele af byen.

Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevej ledning

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
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

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

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler 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 Milj øklagenævnets hj emmeside www.nmkn.dk.

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 overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring
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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 forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 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, feks. 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 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.

Med venlig hilsen

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Niels Krebs Hansen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Vesthimmerlands Kommune, att. Per Egge Rasmussen og Peter Sørensen
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Esben Bundgaard,
11. Gert Risgaard,
12. Lis Ginnerup.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjylIandsydfredningsnaevn.dk

Vesthimmerlands Kommune,
Natur, Miljø og Sekretariat.

Den 4. maj 2016.

FN-NJS-6-2016: Sag om lovliggorelse af pumpehus samt godkendelse af
foretagen terrænændring i Aalestrup

Fredningsnævnet har den 8. februar 2016 fra Vesthimmerlands Kommune
modtaget udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse af et pumpehus og fo
retagen terrænændring på matr.nr. 1 a Aalestrup by, Aalestrup, beliggende
Engvangen 21B, 9620 Aalestrup.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis
pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970
om fredning af Simested Å fra Aalestrup til Sdr. Borup bro, der er en til
standsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer i
terrænformerne ved afgravning eller opfyldning. Herudover må der ikke op
føres bygninger ud over de til driften af bestående brug nødvendige bygnin
ger.

Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at der - efter fredningsnævnets god
kendelse - er meddelt tilladelse til et underjordisk anlæg samt midlertidige
terrænændringer, men man har ikke været opmærksom på, at der tillige
ønskedes etableret et overjordisk pumpehus med enjordvold mod kælkebak
ken. Arealet er delvist beliggende inden for habitatområde 30, men der er ik
ke registreret habitatnaturtyper og bilag IV-arter på stedet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.
april 2016. I besigtigelse deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer
Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og
det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For Vesthimmer
lands Kommune mødte Per Egge Rasmussen; for Vesthimmerlands Vand Al
5 mødte Morten Sandersen; for Danmarks Naturfredningsforening mødte
Svend Dahl,; for COWI mødte Henrik Brådsgaard.

Per Egge Rasmussen oplyste, at han forventer, at der vil blive etableret en
beplantning omkring huset i et omfang, der er tilladelig i henhold til frednin
gen. I forbindelse med opførelse af dette pumpehus, der ligger i udkanten af
fredningen, er der nedrevet en ældre pumpestation, nærmere regnvandsbas
sinet. Han havde gerne set huset placeret tættere på skoven.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at det er en uheldig placering
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inden for fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Simested Å betyder, at projektet kræver
fredningsnævnets dispensation i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 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 ansøgte 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 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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet bemærker med beklagelse, at pumpehuset og de udførte
terrænændringer er udført uden dispensation. Renset til, at pumpehuset er
beliggende i yderkanten af det fredede område og at et eksisterende lovligt
hus, der var placeret mere centralt og mere skæmmende end det nyopførte,
er nedrevet, kan fredningsnævnet meddele dispensation til det nye hus’
placering. Ligeledes særlig under hensyn til beliggenheden i kanten af
fredningen kan der dispenseres til den foretagne terrænændring.

Klagevej ledning

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
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.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
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sådanne interesser.

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

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren ffir helt eller delvis medhold i klagen,
eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets 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 forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 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, feks. 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 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.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Niels Krebs Hansen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2014-64247,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Vesthimmerlands Vand A/S, att. Morten Sandersen,
11. COWI, att Henrik Brådsgaard.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Vesthimmerlands Kommune,
Natur, Miljø og Sekretariat.

Den 4. maj 2016.

FN-NJS-7-2016: Underlobsbygværk mv. I Aalestrup

Fredningsnævnet har den 8. februar 2016 fra Vesthimmerlands Kommune

modtaget udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse af etableret under

løbsbygværk og foretagen terrænændring på matr.nr. 1 a Aalestrup by, Aa
lestrup, beliggende Engvangen 21B, 9620 Aalestrup.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis

pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970

om fredning af Simested Å fra Aalestrup til Sdr. Borup bro, der er en til

standsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer i
terrænformerne ved afgravning eller opfyldning. Herudover må der ikke op

føres bygninger ud over de til driften af bestående brug nødvendige bygnin

ger.

Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at det er er konstateret, at der i for

bindelse med etablering af tilløb til regnvandsbassin ved Engvangen 21 B er

anlagt bygværker og foretaget terrænændring inden for det fredede område.

Fredningsnævnet har i sag FS 47/20 14 meddelt dispensation til regnvands

bassinet. Kommunen oplyser supplerende, at arealet er delvist beliggende in
den for habitatområde 30, men der er ikke registreret habitatnaturtyper og
bilag IV-arter på stedet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.

april 2016. I besigtigelse deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer

Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og

det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For Vesthimmer

lands Kommune mødte Per Egge Rasmussen; for Vesthimmerlands Vand A/

S mødte Morten Sandersen; for Danmarks Naturfredningsforening mødte

Svend Dahl,; for COWI mødte Henrik Brådsgaard.

Morten Sandersen oplyste, at af arbejdsmiljømæssige grunde er der valgt at
fjerne 2 bronde, der var 4 meter i dybden, hvorefter sandfang blev etableret

for derved at sikre bedre arbejdsvilkår i forbindelse med eftersyn af installa
tionerne. Der er således etableret to udløbsbygværk og sandfang beliggende
i jordoverfladen.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger.



Side 2/3

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Simested Å 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 dispensation fra en fredning i eller uden
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 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 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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet bemærker med beklagelse, at der er etableret
udløbsbygværk og sandfang og dermed udført terrænændringer uden
dispensation. Renset til, at det udførte er beliggende i yderkanten af det
fredede område, og at det ikke er påfaldende synligt i området, kan
fredningsnævnet meddele dispensation.

Klagevej ledning

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
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

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

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
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klage, at den, der klager, indbetaler 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 Milj øklagenævnets hj emmeside www.nmkn. dk.

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 overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets 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 forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 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, feks. 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 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.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Niels Krebs Hansen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2012-5 11044,
5. Danniarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Vesthimmerlands Vand AIS, att. Morten Sandersen,
11. COWI, att Henrik Brådsgaard.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsydfredningsnaevn.dk

Vesthimmerlands Kommune,
Landbrug og Natur,
Teknik- og okonomiforvaltning

Den 8. juni 2016

FN-NJS-20-2016: arealanvendelse ved Simested Å.

Fredningsnævnet har den 3. maj 2016 fra Vesthimmerlands Kommune mod
taget ansøgning om lovliggørelse af foretagen ændret arealanvendelse på
matr.nr. 3tæ Aalestrup by, Aalestrup, beliggende på på adresserne Aabrin
ken 6-14, Aalestrup.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet med nedenfor
angivne forbehold at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagen baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. februar 1970
om fredning af arealer ved Simested Å, der har til formål at Simested Å’s u
ændrede forløb samt med bestemmelser om, at terrænformerne ikke må
ændres og at der uden for de arealer, der da var udlagt til haver eller som var
træbevoksede, ikke måtte finde tilplantning sted. Opstilling af boder, skure
eller andre skæmmende indretninger er ikke tilladt.

Det fremgår af sagen vedrørende de enkelte lodsejere af kommunens redegø
relse blandt andet:

Aabrinken nr. 6: Poul Nielsen, har lavet lidt jordforbedring og sået græs ned
til åen, men har ikke foretaget terrænændring. Han har opsat en bænk.

Aabrinken 8: Hans Ivar Iversen. anlagde i 1963 haven ned til åen. Han har
haft kontakt til et sognerådsmedlem, der oplyste, at kommunen ikke ville
holde arealet. Så derfor lånte Hans Ivar Iversen sognerådsmedlemmet trak
tor, så han og naboerne i nr. 6 og 10 kunne få kultiveret deres jord. Der er
bygget en havemur i skel mod syd i en højde afca. 1 meter i den ene ende og
1,3 meter id en anden ende. Drivhuset er bygget i 1968 og erpå Ca. 12 m2.

Aabrinken 10: Mona og Poul Pedersen har ikke foretaget ændringer i area
lernes tilstand, men slår græsset.

Aabrinken 12 :Grethe Fenn og Jørgen Olsen. har plejet området siden 1995
gennem vedskæring af siv og grov plantevækst.

Aabrinken 14: Ole Bertram-Nielsen og Gertrud Nissen oplyser, at det meste
af arealet indgår i deres have, hvor der er etableret et hundehegn helt ned til
åen.
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23.
maj 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer
Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og
det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For Vesthimmer
lands Kommune mødte Jette Jensen; For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Svend Dahl. Lodsejerne Inge Borum Nielsen og Poul Thorvald Niel
sen; Hans Ivan Iversen; Mona Brøndum Pedersen og Poul Laurits Pedersen;
Grethe Fenn Olesen og Jørgen Olesen samt Gertrud Maria Nissen og Orla
Bertram-Nielsen var mødt.

Jette Jensen oplyste, at kommunen var blevet opmærksom på, at der på de
fredede arealer var etableret haver, slået græs, opsat drivhus og hegn. Huse
ne er fra perioden 1962-1968 og fredningen er fra 1970. Nogle tiltag er fra
før fredningen, hvortil kommer, at kommunen flere gange har været i områ
det uden at påtale forholdene. Kommunen vil senere tage stilling til en de
klaration om eventuel brugsret til arealerne.

Vesthimmerlands Kommune oplyser yderligere, at arealerne er delvist belig
gende i Natura2000-område nr. 30 - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og
Skals Ådal, men vurderer, at den nuværende anvendelse af arealerne ikke
påvirker Natura2000-området i væsentlig grad og slåning af græs har ikke
væsentlig negativ virkning på habitatnaturtypen som helhed.

Lodsejerne oplyste, at færre end 10 personer hvert år går på de offentlige
arealer, og der er ingen skiltning om offentlig adgang.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at fredningen var der, da ud
stykningen blev etableret og foreslår, at forholdene bringes i orden ved næ
ste ejerskifte.

Fredningsnævnet afgørelse

Fredning af arealer ved Simested Å betyder, at lovliggørelse af de
eksisterende forhold med haver ned til åen 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 dispensation fra en fredning i eller uden
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 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 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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Idet fredningsnævnet på baggrund af de foreliggende oplysninger lægger til
grund, at det er usikkert, hvorvidt i hvert fald visse af haverne er anlagt før
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eller efter fredningstidspunktet, og idet kommunen i øvrigt gennem en
længere årrække har tolereret en haveagtig anvendelse af de omhandlede
arealer, og idet der er begrænset bevoksning ned til åen, kan nævnet
dispensere til lovliggørelse af de på nuværende tidspunkt eksisterende
græsplæner og haveanlæg, herunder med et drivhus og muranlæg.

Hvad angår hegning og bevoksning, der går så langt ned til åen, at den
hæmmer passage, bemærkes det, at nævnet alene dispenserer midlertidigt til
dette og kun i det omfang, at det ikke hindrer offentlighedens passage,
såfremt kommunen træffer bestemmelse om at gennemføre et sammenhæn
gende stiforløb. Nævnet stiller således ikke krav om, at nogen del fjernes på
nuværende tidspunkt, men hegn og spærrende bevoksning må vige, når og
hvis kommunen beslutter og fredningsnævnet godkender, at der skal
gennemføres et stiforløb langs åen.

Det tilføjes, at det vil være i strid med fredningen, hvis der fremtidig
foretages yderligere beplantning, hegning eller opførelse af bygninger på det
fredede areal.

Klagevej ledning

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
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

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

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

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

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 overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
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Miljøklagenævnets 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 forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 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 partshøring.

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

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Niels Krebs Hansen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2015-55036,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København.
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Omitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Inge Borum Nielsen og Poul Thorvald Nielsen,
11. Hans Ivan Iversen,
12. Mona Brøndum Pedersen og Poul Laurits Pedersen,
13. Grethe Fenn Olesen og Jørgen Olesen,
14. Gertrud Maria Nissen og Orla Bertram-Nielsen
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                                                                                                                                FN-MJV-38-2016 

Viborg kommune 

Aa5@viborg.dk 

 

 

 

Viborg kommune ansøger om tilladelse til at foretage vandløbsrestaurering på en strækning af Si-

mested Å. – Fr. 7 – Tulsbjerge. 

 

Efter en besigtigelse den 20. februar 2017, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, Viborg kommune, skal nævnet i 

medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette 

ikke findes at være i strid med fredningens formål.  

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at udlægningen af gydegruset ikke påvirker landskabets karakter 

og herunder især terrænformerne. Der er endvidere lagt vægt på, at der heller ikke i forbindelse med 

arbejderne sker nogen varige ændringer eller forstyrrelser af landskabet, ligesom udlægningen af 

gydegrus vil forbedre forholdene for faunaen i åen.  

 

Det pågældende område er beliggende indenfor Natura 2000 område N30 Lovns Bredning, Hjarbæk 

Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Viborg kommune har vurderet, at det 

ansøgte ikke påvirker de arter og naturtyper, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet er enig i vurderingen fra Viborg kommune. 

 

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

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

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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, 

 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. 

mailto:Aa5@viborg.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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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). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

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

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

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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

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

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

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

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

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

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

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

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

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

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

i sagen.  

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

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

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig  del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   
 

Den 28. april 2017 

 

FN-NJS-14-2017: 

Ansøgning om restaurering af Simested Å. 
 

Fredningsnævnet har den 21. marts 2017 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at foretage restaurering af Simested Å på matr. nr.12 l, Hvam by, Hvam og 10 samt 1x 

Ll. Restrup Hgd., Hvam. Arealerne er ejet af Ejner Noe, Lis Skov Laustsen Peter Benfeldt 

Grapenthin, Lena Rane, Jørgen Riisgaard og Vagn Christian Hedegaard. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. 

Begrundelsen for afgørelse fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. februar 1970 om fredning af 

Simested Å på strækningen fra Aalestrup til Sdr. Borup bro, der har til formål at bevare Simested å i 

dens daværende forløb og vedrørende åens forløb med bestemmelse om, at enhver ændring eller 

regulering af åens nuværende forløb – herunder opstemning, uddybning, bortgravning af 

strømsteder, vandstandssænkning – ikke må finde sted. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

 
Det fremgår af udbudsbeskrivelse, som Vesthimmerlands Kommune har vedlagt sagen, vedrørende 

Simested Å, hovedløb ved Aalestrup, at kommunen ifølge Vandplan 1 er forpligtet til at gennemføre 

indsatser i Simested Å ved Aalestrup. Det drejer sig om indsats 448 på 314 meter ved Aalestrup 

Placeringerne fremgår neden for af figur 1: 

 

 
Indsat 448 er et kort stykke af åen lige syd for Aalestrup, hvor åen skal restaureres. Neden for vises 

nordsiden af åen med haveanlæg. 



 

 
Bunden er her med sand og en del sten og grus, samt adskillige puder af Vandstjerne. Lige før broen 

er der et rørtilløb på højre side. Dette rør udleder vejvand og kan ved ekstreme regnhændelser 

udlede overløb af spildevand, hvilket kan påvirke standen i Simested Å. Ifølge projektet udlægges 4 

skjulesten (kampesten) 4 steder på strækningen. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at der skal udlægges i alt 4 kampesten spredt på de udpegede 

strækninger og at det tilstræbes at placere stenene, så de ikke bliver til gene for grødeskærings-

båden. Størrelsen er > 50 cm. Det vil blive nødvendigt at grave sand op fra bunden for at få et 

stabilt underlag. Sandet spredes i et ikke over 10 cm. tykt lag uden for 2 meter bræmmen, betinget 

af, at der kan opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. I modsat fald bliver sandet spredt 

på ikke beskyttet areal eller køres bort. 

Alle arealer og flader, der har været berørt af anlægsarbejderne, retableres generelt til standard som 

før arbejdets start. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at arealerne er Natura2000-arealer. Det vurderes, at projektet i 

en kortvarig periode vil give mindre forstyrrelser, men på sigt vil restaureringen forbedre de 

naturlige forhold og have en positiv påvirkning på de naturlige forhold i Natura2000-området. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. april 2017. I besig-

tigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt 

udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For 

Vesthimmerlands Kommune mødte Elise Stilling. For Danmarks Naturfredningsforening mødte 

Svend Dahl. Ejerne Ejner og Elsebeth Noe og Lis Skov Laustsen v/ Kristian Laustsen  var mødt. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af Simested Å betyder at det ansøgte projekt 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 

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

søgte 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 

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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kunne på baggrund af det oplyste om projektet og dets begrænsede omfang 

meddele dispensation. 

  

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 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, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

virkning for klager, der modtages i 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 

selvbetjening. 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 klageren 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 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 

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

forhandlinger 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 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. 

 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Niels Krebs Hansen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2017-12585, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Ejner Noe, 
11. Lis Skov Laustsen, 
12. Peter Beenfeldt Grapenthin, 
13. Lena Rane, 
14. Jørgen Riisgaard, 
15. Vagn Christian Hedegaard. 

 

 

 



 
Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, 
Telefon 9968 8461, 
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

Den  19. marts 2018 

 

 

 

FN-NJS-9-2018: Restaurering af Simested Å. 
 

Fredningsnævnet har den 14. februar 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at foretage restaurering af en strækning af Simested Å, matr. nr. 3a Aalestrup by, 

Aalestrup og matr. nr. 1æ Ll. Restrup Hgd., Hvam, der ejes af Rico Jensen, som har accepteret det 

ansøgte. 

 

Fredningsnævnet har efter høring af interesserede parter behandlet sagen som en formandsafgørelse 

i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen er angivet 

nedenfor. 

 

Sagens baggrund 

 

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. februar 1970 om fredning af 

Simested å med tilstødende arealer på strækningen fra jernbanebroen i Ålestrup til Sdr. Borup Å, 

der for så vidt angår åen har til formål at sikre, at enhver ændring eller regulering af åens daværende 

forløb, herunder ved opstemning, uddybning, bortgravning af strømsteder, vandstandssænkning 

ikke finder sted. 

  

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at det har følgende udstrækning nær Aalestrup by: 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 
Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold for flora og fauna på en ca. 350 m 

strækning i Simested Å ved at etablere 3 gydebanker, samt udlægning af skjulesten på 

gydebankerne for at imødekomme behov for levesteder for både makrofauna, planter og fisk. 

Strækningen ligger syd for Aalestrup på strækningen i Simested Å mellem Hvamvej og Ll. 

Restrupvej. Arealerne på begge sider af åen består af beskyttet eng, som afgræsses. 

 

Vesthimmerlands Kommune bemærker, at ifølge oplysninger fra Ålestrup Fiskeriforening er der på 

strækningen tidligere registreret rester af gydebanker i forbindelse med optælling af gydebanker i 

Simested Å. Vandløbsbunden på denne strækning består mest af sand med enkelte forekomster af 

sten og grus. Vandplanterne består mest af vandstjerne og vandranunkel. Vandløbet er her mellem 

5,2 og 8 m bredt, med fald på ca.0,22 ‰. Indsatsen forventes kun at påvirke vandspejlet lokalt ved 

den lodsejer som har accepteret projektet. I øvrigt forventes projektet ikke at påvirke 

vedligeholdelsen. 

 

Det oplyses yderligere, at der i dag ikke er spærring på projektstrækningerne, der begrænser fisk 

eller smådyrs vandring. Det forventes ikke, at projektet forringer passagen for smådyr og fisk. 

 

Om Natura2000-område oplyses det, at projektområdet ligger indenfor habitatområde 30 (Lovns 

Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk).Projektet forventes 

ikke at påvirke Natura2000-området negativt. 

 

Om bilag IV-arter oplyses, at der er observeret Odder og Grøn kølleguldsmed i nærheden af 

projektområdet og det kunne desuden forventes, at der er forekomst af arter som damflagermus, 

vandflagermus, markfirben, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed. Projektets gennem-

førelse forventes at være til fordel for disse arter, da vandløbets naturlige forhold forbedres. 

 



Endelig oplyses det, at det forventes at gydebankerne kan etableres ovenpå eksisterende 

vandløbsbund. Vandløbet er opmålt i efteråret 2017. Der etableres 3 gydebanker på projekt-

strækningen efter nærmere aftale med tilsynet og entreprenøren. Der udlægges gydegrus i hele 

vandløbets bredde på en 15 m strækning, således at bunden hæves 20-50 cm over regulativbunden. I 

opstrøms ende lægges håndsten til at stabilisere gydebankerne. Faldet over gydebankerne skal være 

min. 2 ‰. Der anvendes følgende blanding af grus til stryget (efter DTU Aquas anvisninger for 

vandløb >1 m): 

 

• 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) 

• 25 % sten på 32-80 mm (singels + håndsten) 

 

Ved hver gydebanke kan vandstanden ved et fald på 2 ‰ øges med 3 cm på en strækning af 15 

meter opstrøms for banken. Der ses ikke risiko for afvandingsmæssige problemer for dræn eller 

grøfter derved. 

 

Der udlægges skjulesten > 50 cm spredt på strækningen. Der tilstræbes at placere stenene, så det 

undgås at de bliver til gene grødeskæringsbåden, de største sten lægges hovedsagligt udenfor skære-

renden mens de mindre kan ligge indenfor skærerenden. De lægges vilkårligt, men ikke på en måde, 

der medvirker til erosion af brinken. Forventet materialeforbrug: der forventes et forbrug på ca. 12 

stk. skjulesten 

 

Alle arealer og flader, der har været berørt af anlægsarbejderne, retableres generelt til standard som 

før arbejdets start, og på græsarealer, der er i omdrift, sås der græs igen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl har i mail af 6. marts 2018 tilkendegivet, at der 

ikke er bemærkninger til det ansøgte projekt. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 
 

Fredningen af arealer ved Simested Å 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 dispensation fra en 

fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 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 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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet finder at det ansøgte er i overensstemmelse med fredningens formål, og at det 

ikke krænker fredningsmæssige hensyn, og kan derfor meddele dispensation til det ansøgte. 

 

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 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, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

virkning for klager, der modtages i 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 

selvbetjening. 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 klageren 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 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 

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

forhandlinger 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 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. 



 

 

                                                              
 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Lauritzen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2018-5575, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, København, 
11. Friluftsrådet  Himmerland- Aalborg 
12. Rico Jensen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
Telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

Den 11. november 2021 

 

FN-NJS-44-2021: Hævet gangbro ved Rosenparken i Aalestrup. 

Fredningsnævnet har den 19. august 2021 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at etablere en hævet gangbro på matr.nr. 3fx Aalestrup By, Aalestrup, der ejes af kom-

munen. 

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

for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. februar 1970 om fredning af Simested 

Å med tilstødende arealer, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at fredningen ikke skal 

være til hinder for, at området, blandt andre matr.nr. 3fx, der agtes udlagt til grønt område i Aalestrup 

Kommunes dispositionsplan, forsynes med veje og stiføring m.m. efter nærmere forhandling med 

fredningsnævnet. 

 

Ovenfor ses oversigtskort over området nord for Simested Å. Fredningen er angivet med orange nu-

ance. Den ønskede sti er optegnet med sort. 

Det er om gangbroen oplyst, at den placeres maksimalt 30 cm over terræn og med en bredde på 1-1,2 

meter. Broen bliver i alt på ca. 200 meter bygget op på pæle i en afstand af ca. 80 cm.  

Formålet med gangbroen er at fremme den rekreative udnyttelse af området. Om området, hvor gang-

broen projekteres oplyses det, at det de seneste år er forsumpet, og nu er så våde, at græsslåning er 

opgivet. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Vesthimmerlands Kommune oplyser, at området er omfattet af Natura2000-område nr. 10, Lovns 

Bredning, Hjarbæk Fjord og Skal, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Søen er registreret som 

habitatnaturtype og overvåges som levested for vandsalamander og klokkefrø. 

Det er kommunens vurdering, at en hævet gangbro ikke kan påvirke arter eller naturtyper på udpeg-

ningsgrundlaget væsentligt, hverken under eller efter etablering. Området er potentielt yngle- og rast-

sted for en række bilag IV-arter, herunder padder, insekter og odder. Det er kommunens vurdering, 

at en hævet gangbro kan være medvirkende til at forbedre vilkårene for de vilde dyr og planter fordi 

den medfører ”ekstensivering af driften (græsslåning) på arealet mellem søen og vandløbet. 

Endelig oplyser kommunen, at den vil stille som vilkår, at broen etableres uden for dyrenes ynglesæ-

son. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. november 2021. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt ud-

pegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Vesthimmer-

lands Kommune mødte Susan Hangstrup og Anja Back Dalum.  

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer ved Simested Å 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 

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

ansøgte 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 

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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger og med de vilkår, som kommunen vil stille, 

meddele dispensation til det ansøgte, der ikke findes at stride mod fredningens bestemmelser og for-

mål. 

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 Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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, 
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 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

for klager, der modtages i 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 selvbetjening. 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 klageren 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 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog 

ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er 

indledt forhandlinger 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 

dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 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. 

                                                              

Torben Bybjerg Nielsen 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Vesthimmerlands Kommune, att. Susan Hangstrup, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
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