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(i ·København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) ed. og bI. ; tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.
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Stempel: ' Akt: Skali=C'" nr. '-~O;';r
(udfyldesaf.do~merkontor~)',:,~~l

Købe~sRJ:·t:, 'NR. ~$J~;i"'-:";,',',/!
Kred,tors ~, "",

A.melder: O 7,$_/'P. . "'!
. Predning~nævnct for , ,',':

Århus amts vestlige frednillgf.kreas,,:
~., ,:'"

adr. Dommcrgårdcl1, 8740 Brællstrup

kr. øre

" "

l~a og l-t Ansøg~rd,

Gade og hus 'nr,: Vrads' sogn.
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r ,,(

2 3 N:'J. 197~ r,

DEKLARATION •

• ' I~fter forhandling mellem ejerne af matr. nr.ene l !!

og l .1 .L"nsøgård, Vrads so~;sn. fredningsplanudvalget for Vejle
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og Skanderborg amter, nu for Århus amt, eamttredningsnævnet

for Gl. Skanderborg wnt pålægges d~r d~, på',vedhæftede rids viste

. arealer af ·matr.nr.ene l '! og l .1 følgende ,bestemmelser: '

:< . På, arealet' 'må 1ngens'inde OPføreS'.bygn~nger eller opsættes'
,,\.' .

beboels'eavogne, boder; sIt ur e eller andre ekæmmåmle indretninger,

herunder maste:r og tårne.'

,Ændringer 1 terrænet eller terrænformerne, herunder grus-o
gravning og lergravning, opfyldning eller planering er ikke til-

ladt.

Arealet må ikke anvendes til oplagsplads.
C::.C\.. I

Undtaget ffa disse bestern.melser er det areal (knap-:3 ha)

jfr~ det vedhæftede rids, som ligger Ilc--armestde elcsisterende i

bygninger, idet eventuelle yderligere udvidelsesønsker .her 1nden-.,·,;

:;. .for skal kunne imødekommes efter godkende'.se af tegninger og far-~: i

I- "". " . . , .'; !

" " 'ver hos' fredningsmyndighederne.' . .' " , . ". '
'I .' ":,. . :. ' '", ,.,.

':;, HcveJsagellg l.l'denfor det ca. 3 ha omfattende mindre are~l har ·.fredn1nl!~f~
, ,", , '(J, " , ",' , ',', , . ~ '. .•• ""',; ;';>JIt.<y"': .na;vnet på møder den 30., november 1967 og l;>~,~~~t ~m~er 1969 t~~;:i~

'i I.'i< '". '. :tet følgende bestemmelser: " . '. , .. ', , . "::;"V\'
1" ",. ' ...;.1 . .' " . • .....•. :;' .' ':';: '. ~.' :'~.-:, .• ,.;. ' .. ';\,y\:,?;f:,:

r::':'\'.,,'.'·"':··,;· '" '~. Den gamle vindmølle ,må'pp:t'ø~'ee! l;(r?:l;:~;(:d"S~'~..'ft\,de~·6,enX'~~§~';
. ,1, .,,~. " " ,;. , ,.' , '. :" " ,,','.,, ,. __,,':," ',' ,.' ,I , " , , .'. /,: ,~.:"~,,,.,,

t"t',1t .,. " I . " med tradi tion,el·t udseende ,og;·c.iolu åf<~H~øg~:rGn··ån~øX't,~:~{:~;:i~,:;':i:1:.
.; J" ','i I ,', . , , .' , l . """,. ;,.. :-" "'... • 'I' " ,.. ,,;' \' ,4.,

j' ,,,..';~. me4sp:i,ntag og uden .,';'dr1Ugerat, :vind~()r øll,er.H.p~lMt~·~~t
·:1"",., '". '" "~o "," " l" "I ,/,:', ." "",":' .:"" ", ":.:"" ( ",1"','" :.",~":(,;.,,i;'1

,<l)';,:; ,:f~;~~~::"i.. i ,'~: ."" .,,1.' . Te'Bninger'bø:rin,d:,~n;' S,SlnrejBri,1ng~~::;t~~~1~ar~~~~'s~~ti+.:~.~'at~~~.ri~~~:~~.'
~~'.:4.:: :'Il;;,~~';:~;D:, !, ..." enl.. ~,~old;kO~AIS. Kø~enh •• n : ., . '. '.; ' .• ;':::: ,', ... , ...., ;-;" '.' . ':'\.,\;:1';':;:, ,':'.';:..' :':./. ,'~<../ ,:,',,::.;,~>:":!: :~.,:.,.:,r~.~:X~:::~'

··1'····"',·, "IV/""".! , ..!ttl.. ,d,,, '", ,., ,,,.,,, •.• , .. , ',' . ,"'" ,...;.,;.._ ,~"" •• ,,:,,,,,:,~,,"...l.....~, ')"'iøJ'_""""''''":l:''~f''~'''''''''''~~'''~.2:.:.~~~.:"·:'::::,~" .....~.··':"'1 •••. '~--'---':~~::':_."'~~ ....~. ;-' _. -',_ ••. ":.-:;-~,:,I..;....~-.. --~.t.~-"~.-""':'"~~-:-:':=':::'_, ....~~.e..,.c·~ .._~ ....,·.,')(l.l ....·tL~-.l-æ."'....,,: <:;'-~_"'i.a.,==.I.(,~ ..~.;;~':"::"tJ,::::...a.'::\:/,~,::~~=*.JIk.:~ _ '~~'
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" ,~' ,,_ "".:~" , " '>~ .~ \.,.';:":'~ "~:''''''''~'>\''''J~.~.

• .\ '. '.' .,.~ l , . ' ' , .' .. '., '~' \ . ,:.;" .. ....' , , .: '

)nUs~~ts. mølleuavalg, Bt"æde Værk, Kga" ·~yngby. til godkendelae,~,',,:,:.'.....i<,:'!i~,;P.ii.,.•·;.,;;

..~':'.4 værksted~bygningernlå opfø~es' som. V1~t påetfr~mi~g~"" .
-"';;""" '.:' ..,\

:~;' rids lt . .' .,. il~k~."', "' ..,..:;'. ",;,""'~,:;:'.

).-': :panen'søgte annaksbygning findes lat kunne godkende~med
..... " '. ",; ':.. . . .

en større' højde eno. ca. 6 m,og det er Em. betingelse. at
• .-' .:" : •• , ,.." '; ,'1.'., ,

•, ....f'

I' . • ". 'plekseti, godkendes.··. .' '. O'f ~,~ \~

,
!:

• • I ~,l

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

,,:' ~

..,. der foretages og' opretholdes, beplantning omkr:l.ng .?ygn1n-

.'\ '

gen~,
" ' .

,," . 4.'En~a. 40 m lang 'værels es'flø j , der ønskes' opført"eom.fr:tt';',;

,':", ., liggende bygnin.g i den østlige del af restauz:at1onskom-

.:..

(~ j': • , ,", t . " ,.'! ."'" . .", ,' " ' I ~" . .. '. ,'.: .':" 1 . ".' .. -..• ", ' _

. ", "5~':Muli'ghed,"for' udbygnihg m'od "syd 'i' tilslutning ,til' punneborgt:::';.
~l. .. ; • ',_ "l l ,.,~.'. .~. '~.., l'" " ',' .... '1:}.'~.:;:-~),.

.. " ....• ~",;. ::~'. <.: ",' '. ent~.n til. vro~else,8fløj el'ler per'son~I~_\~l~,~r~,~gO.di~en~_~ie,;d.O~

.:.'~ .',.:,.,'" '.", 'ikke udover '70 ID ·fra. 'selve Durinebori; og-kti:ri1 eenetage. ,,'
.'...\.....:.... '" . '"'' ' ", l. ~, ,,', .., • " ."', "~', .. '~'.',': " '•. ,..".',":, ""',',:_ ~,." \ "." ",:.:::,:',~">" .

l::' .' . .6~:.:·:ri,!od'· eri'swimtUlng-'po:ol ..v-est" for'- Dunn"e'bo'rg.'1· den gamle"InEfrg·e'l":-\;·),:.<:i
,. ., :'" ;'; .:' .. ::' ','. (' :: ,," ... ' .'" ,.... ·.r:'-' ','. ,', ,," ..' "I \-,' ; •. :"," .- .. ' ;' \: "1"'-"';', .(",".,",' ,',-. "f,c" . ". ",.,.'., '

J., i,', ·,gravv1derrintetll.t·: indv@rtde" fra" .fredningsnævnets side.
. . :', 'i i.. ;·'; ..', . .. :"';'. '. ih ....' " ~.',' ';: ..-,;: o>":" .:.. ' < ~.: . r.:::;'." .
~... ,'. ;~...... 'H</Det' Bainrtle'\g~:eldElr'en~T11le Sø 'i,slugton syd for' Dunneborg.

8~"'MOd.OPførelse af en~andbeholder. mel r~ns~ing~~Xii~~',>,·
. ",'.. ~, ,« ;' :'~,',' ; , ~.". ;.,.'., '. '~, " l ;~ t,~; : .:" ": .} .',., ".'.\ ,::, ::,".~: ' ':. . :::: ...

.' :., ......m syd: for' restaurationen vides fra fred.rilngsnævnetsside···

'1'

, ":irite·t at>:i.ndvej,ld~på betingelscaf, at' d'en' ikke': k~~~~r møre
. . . ,,' J'. '

end· l ~5 m over terræn, og' at der foretageeJog'6p~~thbldes; ,.
:":.,'..',~;","<. ~',;" .'. . . ,

.,..;" l

'el
e

en pas~ende .bepla.ntning' omkring den. . ,

9'~:"Fred~irigs~ævnet har intet at 'ind~'end~: mod e'~' reservebrønd
, " .', :\ - ~. . . '. " ;' ... ) ". . \.; , .:;' ... '" . ~'.; .'

':udeved vejen i det sydøstlige hjørne af ejendommen ... ':·e "', .','''''''.',,,':,',:, ,,:,'. ".'.,.;·,t,' .j'; .: ~::', '.,.'.:' ." . .i, .

. ".": .'0 Ib:': Uds'igtspla'tform'på "~nsøbj erg:. Fredningsplanudvalg et,: har''', ,~.
'r' " ':," • I, ,;", j" ~, •• , ... /',' ~ - , • ... i" ';'. .: ~. " :,.:\.; ~" ..... , '.~',~.:~.:" \..~ '. I

'-, , ' .-.' udtalt. betænkeligheder ved den pågældende opførelse,' og
':" , .'..... _'. ' . , . ~ .~ \ .~; ...., .~; . :.,~ .' ~ '<,,"t ",'

",': .';.. ' . '.f'r.edn1ngsnævnet hal& vedta.get for, si t vedkommend e· kun at .

:'. ',' ',' .1', '-':";~":!'~: ;: gO~k~nde·.'~ri''ud sL3tspi~~e' i ,form· a; t~;~~;c1h~jO~e '~øj:st :5
I \,~ , f' ",:ol".' 4",.. ' 'f', ,lY.. I' '. • :... l '.' ) i. 1., _, ~' I_ '.. • " ::\ ~', \, ~: 'o' • • ... .... •

,,' '."" ,".,!:~, .'...: ..-, og således at tilladelsen foreløbig kun ·g~lder·. fot, .5,. år.
'1 \ , ":' : •• '. •• '.',', " .' '.,l ',. " ., ,; . -'.; , •. ' . '. ,~ " ~"~:~" :,,', .. •

""

.'.

. ~:.

" {'''''1'.'1;, .... ~
•• 1'''

." '.'

m •. "~.!>":;"
.i'"' ::-:

l,'~ :--I.~~' ,;i~;:

-:"/ .',;;' Der, skal foretages og opretholdeEl en :passende ~.e'pl&ntJ?ing··. ,:,::.:::'.":;,
l~" :.' ", .. ,. 1"; .... ,. ,', • ,~ .. ', !-,\ j~ '~.~.' ":,1"":: ti ,.~ . ".,:. ',':: ,::t"

:::;" "':",.::'" ."',:y'omkring pl~tform~nB fod" ... ' ;::. '.1,. ,. ,,'~k::\3~f:
'J •.' • ..' : ,; , ' ," • :I~ ~"~ .., ~.I ' , .' '. ,~\ ""~'.''':J:'/;':'~

··..,_1. ": 1'1~: f.·;pørgsruåiet c;n"en' s.portsflyveplads. er (I):f.t~~ i.'\ftale,In'Sld å~~~,:~,.~~~;)ti\.
l 'l . ~ , , . " . ...'''~. . . ,,' l "'~... .,,:: ,1,1; ',~,:",~\

":..:. " 'søgeren udsat til. afgør~lee,: Il&r dot. virk@11g~~i V~'1;,:.~'Ct\l~.:·,.\:'~t;.t~·:ir::,

~~::~;;~;~;.~:~..",''.,.,,~:'~~,,~~J'::;~~;;~i:~;;:ii~~~;~~i~;;:t,~~~~.f:
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- "Akt! ~Ita'b ' ='i'FF., .. ,

(udfyldeJ ~f dOMMerkontoret) .(y,~
, , ,,: ')'~'~:,;'

" ".J.

..~ 'slt,' :Ldet'bemærkes, at en alt, for nærbeilggenhed
'..

ved de rekrea.tive områder, skønnes. at kunne virke i
\

','o

høj, grad f~retyrre~de. ,l:'
\

",

...~.'

. 12 •• Fre~ningariæv~et .h~rerklær~t sig: villig.· til at for-

handle om placering ~~~.a! to funktionær-

o.'

. boliger itilk~ytnin~ ti~ de~ ekpiaterende bebyggelse.
13.'.spørgsm~let om en campingplads på området SY:nes' endnu ..

ikke tiletrækkeliggennemarbejdet .til at 'fredningsnævnet.:.
o. •,..... ·.finder at kunne' tage stilling d'artil. og finder.de~for,

:;.,:

J~' ;,

\.

.. ' at dette spørgsmål bør udsættes. ']je:tte' er .aål~'aeaendnu

ikke. endelig afgjort ved· deklarati0~6n. ".'
o'

l. "',

',;"

14. Fredningsnævnet har ikke fundet at k;unno.;:godkendeop- .),i
• ... ','l,,',

,,"{.

o" :føreJ,aen a~'en 30-40 m lang' bro. over. elugtensydfor" :.'

'." ;Dunneborg,' men.har, erklæret sig villig til at.forhandle
. . ,. ~. " '. . ,'. . '. .. ' ." .

';::;" ',med å.n~ra8e~en ()m andl'e.mu11gh~der, for gennemførelse af' '.

et eJt1aystam run<ttom resta.urationen •
. ,,,o .', .

. .Nærværende .deklaration vil 1 henhold til naturfrednings~.'

lov nr., 314 af 18. jun:1. 1969 § 64 ved:,nævlietaforanstal tning
: '. • ". I ~ • ~ •

blive tinglyetpå fornævnte ejendomme~;,\; med prioritet forud. for
," ,~",. ", , '~',:.:' . ,

..I
l

"

\~

pantegæld.' ;,'

.. " Med hensyn til servitutter og andre byrder henviseat1l
'.
o.'

:ejendo~ens bladitillgbogen.

Påtaleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for GI.. Skan- '. '....,.
. , .' ,

~erborg amtsrådskreds efter forhandling med fredningsPlanudve.lget 'o

'·:!or':Arhus·amt. Som betinget skøaehaver vedrørende matr.:nr. ,l~a ." .',':;;
Ahsøgård, Vrads sogn. . "

" ,/ Vrads Sande, den' 4 •. nov. 1970 ..
"1"~ ."'t: ' Neumann Jensen' "';!:'

:':',: 'Som ejer af metre nr. l a Somejer af·mat:r. nr. l t;.·:;:.~Z::.
..... • , . ;',,1

.t "' ..',,!.; Ane'øgård;' Vrads sogn, ,Ansøgf\rd,,;·Yre.ds sOgn, " };:i);\t;
'.: " . t' .. . ,.' .,' '".' .'~':!", . ." ~~:'~t;j"~::':;.~'~~.~

<o' \.:.o·.:·'den2? oktober 1970. d.Gn·5'~· .!ju1i '~ ,.'1970'. '.~:·>l::rH(~li;
. ' " Som tinglyst ej er ',,, "..l>,,:'~l~t

'i II. ',.. " '. ,. \":~1.".,~.1,

_ ., .'" O. Løvatad IJulie' Løvstad , ..~':':};{~;:G

:~:;;::' >.,: -:- .' . ,'.,'.)".'\~~~~
:.,X lon.on ":Kleld.kov AfS. København. . o • o, • ,. '. : ..... 1.. • \ >.1 '.l",

II i~~2:,~};~!t~I;;~i~~i~~~;~:::;::t':i:'''':'~o~.'·~~~··~:r:~~~;~;:::~',·;~;:::.:,~';;,!~'~~·:'2.~·,~;::~~::;'"j.s~r:~!;;;:.~=1~#]l![~Jb~~/[~:ÆR::';~~i1:~';:l:'~;':>~;~~~gf.gTr:,t~~.



/.frl'-/,'"

--

e

",

:
,e

.,
'I'.'

"

-, .;.

Godkendes.

den'

Fredningsnævnet for 'Gl. Skanderborg amt,
9. november

J~, J • Bek.
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J REG. Nit bQ:,bQ ,0°

ti
FREDNINGSNÆVNET FOR

ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Tinghuset . Vester Alle 10

Tlf. 06 12 20 77

8000 Århus C. den

Sag nr. l 04 /9 l

2. oktober 1991.

Nævnet har d.d. skrevet således tilEventyrlandet
Elverdal A/S, Ankerhus, Arhusvej l, 8382 Hinnerup:

e

" I skrivelse af 6. september 1991 har De søgt om til-
ladelse til modernisering og udvidelse af "eventyrparken" pa ejen-
dommen matr.nr. l~ og li Ansø Møllegard, Vrads, der er omfattet
af Snabegård-fredningen og en ,fredningsdeklaration.

e
Fredningsnævnet har besigtiget omradet den 23. sep-

tember 1991, hvor direktør Bo Engelbrecht redegjorde for prJjektet.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af fredningsdeklarationen og naturfredningslo-
vens § 34, jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976
om fredning af arealer ved Snabegard plantage, tillader en moderni-
sering af eventyrparken med de forbehold, der blev fremsat af amts-
kommunen, og pa vilkår, at det endelige projekt forelægges frednings-
nævnet til godkendelse. "

e
ei

~

e

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl,a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Over fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
5 år. :J:~t3~q;~'~L

~'rtiJ\j;,~)g'\~c~~un:rlVi·d;~~..:

e ;; ~'~~~'r~r;,'~;'

Skov- og Naturstyrelsen
ecl.5>~; \~\\/I:;;)..~oo46

J:1 J"(·1\1 '\
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 6. februar 2017 

 

FN-MJØ-11-2017: Flagning ved Vrads Sande  

Fredningsnævnet traf den 25. juni 2015 følgende afgørelse inden for fredningen af arealer ved Snabegård 
Plantage i en sag om tre flagstænger på Vrads Sande Vej 4, 8654 Bryrup, der ejes af Vrads Sande Meditati-
onscenter: 

”Det er fredningsnævnets opfattelse, at den omhandlede flagning, der ikke sker med Dannebrog, men 
derimod med centrets egne flag, reelt kan sidestilles med opstilling af reklamer og som sådan ikke kan 
tillades i fredningen. Fredningsnævnet kan derfor uanset flagstængernes placering i landskabet med 
omkringliggende bevoksning ikke tillade flagningen. Det er indgået i afgørelsen, at en dispensation vil 
kunne medføre en uheldig præcedens for området. Flagstængerne kan dog i lyset af den tidligere 
meddelte dispensation bibeholdes på betingelse af, at de males i naturfarver.  

Som drøftet under besigtigelsen må konkrete ansøgninger om midlertidig flagning ved brug af de eksi-
sterende flagstænger ved særlige arrangementer op til to gange årligt forudgående sendes til fred-
ningsnævnet via Silkeborg Kommune.” 

Fredningsnævnet har den 23. januar 2017 modtaget en udtalelse fra Silkeborg Kommune om en ansøgning 
om flagning i perioderne 29. april – 1. maj 2017 og 23. juli – 25. juli 2017. Det er anført, at en sådan flagning 
med dannebrogsflag ikke vil have en negativ virkning på områdets værdifulde og uforstyrrede landskaber. 
Det understreges, at flagning med andre flag end dannebrog anses som reklame og ikke vil kunne imøde-
kommes efter naturbeskyttelsesloven. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet er enig i Silkeborg Kommunes vurdering og meddeler derfor i fortsættelse af afgørelsen af 
25. juni 2015 dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til flagningen, der fortsat ikke er i 
strid med § 50, stk. 2 og 3. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klagepor-
tal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-
løber 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen be-
handles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarekla-
genævnet 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 udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Søren Goldmann, 
3. Foreningen SRCM, 
4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, 
5. Silkeborg Kommune, att. Gry Bruhn Hansen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
10. Dansk Botanisk Forening, 
11. Friluftsrådet, Silkeborg, 
12. Region Midtjylland, 
13. Kulturstyrelsen. 
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