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OVERFREDNINGSNÆVNET.

•

(3 lY 1Z ~v -lil.?vV . REG. NR. S-sJ~~OIO

Overfredningsnævnets afgørelse

af 10. april 1980

i sagen om fredning af arealer ved Skårup i Skanderborg

kommune (sag nr. 2205/73 og 2391/78).

Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredningskreds afsagde

den 22. maj 1973 kendelse om tilstandsfredning af ca. 37 ha af ejendommen matr .

nr. 1 ~ og 2 ~, Skårup By, Fruering , dog således at der måtte foretages grus-

gravning på ca. 12 ha. Arealet er beliggende øst for Skanderborg sø. Kendel-
sen blev indbragt for overfrednngsnævnet af <fet daværende fredningsplanudvalg

for Århus amt og af Århus amtsråd. I skrivelse af 10. februar 1975 meddelte
overfredningsnævnet , at det ved flertalsafgørelse var besluttet at tiltræde fred-

ningen af det pågældende areal med den ændring, at der ikke måtte foretages ter-
rænændringer, herunder råstofindvinding l på nogen del af arealet. Det udtaltes i

skrivelsen, at det omhandlede areal på Cil. 37 ha "undergive s status quo-fredning

med forbud mod ændring af den bestående tilstand", og at en detaljeret servitut se-
nere ville blive udarbejdet. Der sigtedes herved til de kommende fredningsbestem-

melser for arealerne - nordvest og sydøst for det fredede areal, idet en fredning

af disse arealer da var under forberedelse. I 1976 blev der meddelt ejeren dis-

pensation fra fredningen til tilplantning af et nærmere angivet areal af matr. nr. 1 ~.

Fredningssag for de nævnte yderligere arealer blev rejst i 1976 af

det daværende fredningsplanudvalg , og fredningsnævnet afsagde den 29. september

1978 kendelse om gennemførelse af denne yderligere fredning, som omfatter ca. 117

ha og berører 26 lodsejere.

Begge fredninger tilsigter af hensyn til de landskabelige værdier i om-

rådet og til områdets betydning i geologisk henseende at bevare dette i dets nuværen-

de tilstand.
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Fredningsnævnets kendelse af 29. september 1978 er i medfør af den

dagældende naturfredningslovs § 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprøvel-
se . Kendelsen er endvidere påklaget rettidigt til overfredningsnævnet af det davæ-

rende fredningsplanudvalg og af 10 ejere, hvoraf de 9 er repræsenteret af De sam-

virkende danske Landboforeninger.

Fredningsplanudvalget har ønsket fredningen udvidet i overensstemmel-

se med påstanden for fredningsnævnet til at omfatte yderligere ca. 15 ha af matr.

nr. 3 ~, 4 ~ og 6, Skårup By, Fruering , eller dog en væsentlig del af dette højt-

liggende areal.

•
De ankende ejere har ønsket fredningsbestemmelserne ændret, så at

tilplantning ikke forbydes, og så at bestemmelserne om maksimal bygningshøjde for

landbrugsbyggeri opgives. Det er herved anført, at marginaljorderne under fred-

ningen kun kan udnyttes til afgræsning eller tilplantning, og at en bibeholdelse af

forbudet mod tilplantning vil medføre, at dis se arealer slet ikke kan udnyttes, hvis

ejerne opgiver kvægdrift . I hvert fald bør de konkret fremsatte ønsker fra enkelte

ejere om ret til tilplantning af nærmere angivne arealer imødekommes. Det er end-
videre anført, at højdebegrænsningen for det landbrugsbyggeri, der kan opføres

uden dispensation fra fredningen, fremkalder en unødvendig dobbeltadministration,

idet bygningshøjder ud over de fastsatte mål allerede kræver byrådets dispensation
fra kommuneplanlovens bestemmelser.

Ejeren af matr.nr. 220, Skanderborg Markjorder, har ønsket et mindre

areal af ejendommen udtaget af fredningen, idet grænsen for byudviklingen det på-
gældende sted først bør fastlægges i forbindelse med byplanlægningen • og ejeren

af matr.nr. 11 ~,Hvolbæk By, Fruering, der er en 1.400 m2 stor bebygget ejen-
dom beliggende umiddelbart ved fredningsgræsnen, har ønsket hele sin ejendom ud-

taget af fredningen.

la'. E jerne af de ejendomme, der er berørt af kendelsens bestemmelser

om opholds- og parkeringsarealer , har ønsket disse bestemmelser udeladt som over-
flødige ud fra fredningens formål og stærkt generende for landbrugsdriften .

Århus amtsråd har anbefalet fredningens gennemførelse med den af

fredningsplanudvalget ønskede ændring og særligt henvist til behovet for et ud-

sigtspunkt i området med dertil hørende parkeringsmulighed . Fredningsgrænsen

over matr. nr. 220, Skanderborg Markjorder, er sammenfaldende med den grænse

for byudviklingen, som under kommunens dispositionsplanlægning tidligere er af-

talt mellem de respektive myndigheder.

Skanderborg byråd har ikke kunnet anbefale fredningen, idet by- og

landzoneloven må anses for at frembyde tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke

finder en udvikling sted i strid med landskabelige hensyn. Særligt har byrådet
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betvivlet , at det er de rette arealer, som i kendelsen er udlagt som opholds- og

parkeringsarealer , og givet udtryk for, at det kunne være en kommunal opgav~ i

givet fald at sørge for tilvejebringelse af sådanne arealer i området.

< ..

Naturfredningsrådet har henvist til de betydelige geologiske interes-
ser, der knytter sig til området, og som i høj grad taler for, at skrænterne ikke

bliver tilplantet, men fortsat fremstår markant.

Miljøministeriet , skovstyreisen , har anbefalet fredningen gennemført

i det væsentlige som bestemt af fredningsnævnet, men ytret nogen betænkelighed ved

de udgifter til fjernelse af selvsåning på udyrkede arealer, som kan blive følgen af

for rigoristiske fredningsbestemmelser for så vidt angår skråningsarealerne .

• I sagens behandling har deltaget 7 medlemmer af overfredningsnævnet .

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Omfattende arealer ved Skanderborg sø er allerede fredet. De area-

ler, som denne sag angår, rummer betydelige landskabelige kvaliteter og har stor

betydning i geologisk hen~eende. Den almindeligt gældende lovgivning kan ikke i

tilstrækkelig grad sikre, at området friholdes for foranstaltninger til skade for dis-

se interesser. Det tiltrædes derfor, at området undergives fredning.

•

Både den del af matr. nr. 220, Skanderborg Markjorder, som ejeren

har ønsket udtaget af fredningen, og de umiddelbart øst og nordøst derfor beliggen-

de arealer uden for fredningen findes at opfylde betingelserne for fredning i lige så
høj grad som de øvrige arealer, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse. Det

må antages, at de omhandlede arealer øst og nordøst for fredningsgrænsen det på-
gældende sted om nogle år vil blive henført til byzone i overensstemmelse med de

planer for den kommende byudvikling, som er skitseret under kommunens dispositi-

onsplanlægning i 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne. Samspillet mellem bebyg-

gelsen og landskabet må tillægges en sådan betydning, at det findes overvejende be-
tænkeligt på nuværende tidspunkt, hvor en detaljeret bebyggelsesplanlægning ikke

er udført, ved en fredning i realiteten at fastlægge den endelige grænse mellem by-

zone og landzone det pågældende sted. Da også det areal, som ejeren ønsker udta-

get af fredningen, er omfattet af naturfredningslovens skovbyggelinie , og da area-

let derfor kun kan inddrages til bebyggelse i det omfang, fredningsstyrelsen ophæ-

ver byggelinien i forbindelse med den detaljerede bebyggelsesplanlægning i en 10-

kalplan , findes det rigtigst at forskyde fredningsgrænsen over arealet, så den i

overensstemmelse med ejerens ønske bliver sammenfaldende med naturfredningslo-

vens byggelinie i forhold til landevejen Skanderborg-Odder.

Endvidere findes den nordlige halvdel af matr.nr. 11 ~, Hvolbæk,

hvorpå ejendommens bebyggelse findes, at kunne udgå af fredningen.
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Fredningsformålet findes derimod at tilsige, at yderligere ca. 13 ha

af matr.nr. 3~, 4!? og 6, Skårup, medtages under fredningen, således at fred-

ningsgrænsen over disse ejendomme kommer til at forløbe, som det er vist på fred-
ningskortet. Beslutningen om denne udvidelse af fredningens geografiske udstræk-

ning er truffet med 4 stemmer mod 3.
Det fredede område udgør herefter ca. 128 ha ud over de ca. 37 ha, der

er omfattet af overfredningsnævnets afgørelse af 10. februar 1975, ialt ca. 165 ha.

Om fredningsbestemmelserne bemærkes enstemmigt:

•
Der er enkelte steder inden for området værdifulde udsigter over søen.

Der findes at burde gives almenheden mulighed for at kunne opholde sig på i hvert fak

et sådant udsigtspunkt. De arealer, der i fredningsnævnets kendelse af 29. sep-

tember 1978 er bestemt for ophold og parkering, er imidlertid således beliggende,

at denne anvendelse er stærkt generende for den landbrugsmæssige drift. Da end-

videre behovet for at tilvejebringe sådanne offentligt tilgængelige arealer ikke skøn-

nes at være ganske aktuelt, findes der ikke som led i fredningen at burde træffes

bestemmelser om deres beliggenhed. KendeIsens bestemmelser herom ændres der-
for til, at fredningen ikke skal være til hinder for, at byrådet eller amtsrådet på et

senere tidspunkt tilvejebringer opholds- og parkeringsarealer i området, såfremt

fredningsnævnet kan godkende beliggenheden af disse arealer. Hvis der ikke opnås
enighed med vedkommende ejer, vil etableringen af sådanne arealer nødvendiggøre

ekspropriation mod fuld erstatning efter de almindelige regler herom.

De ankende ejeres ønsker om ændringer af de almindelige frednings-

bestemmelser kan ikke imødekomme s . Det findes at have afgørende betydning for
opfyldelsen af fredningsformålene , at der gives fredningsnævnet mulighed for at ta-
ge stilling til ønsker om yderligere tilplantning og om bygningshøjder for landbrugs-

byggeri, der overstiger de almindeligt gældende højdebegrænsninger . Der findes

derimod - efter en konkret vurdering på grundlag af det ved besigtigelsen konstatere-

de - i fredningsbestemmelserne at kunne indføjes en undtagelse fra tilplantningsfor-

budet for så vidt angår de på fredningskortet viste arealer af matr.nr. 1 ~, Vester-

mølle, Fruering, matr.nr. 6, Skårup By, Fruering, og matr.nr. 9~, sstd., så-

ledes som det er ønsket af de pågældende ejere, samt for de arealer som er tilladt

tilplantet ifølge fredningsnævnet s kendelse af 29. september 1978 og i henhold til

ovennævnte dispensation til ejeren af matr.nr. l ~, Skårup By, Fruering.

'l/

De øvrige fredningsbestemmelser i fredningsnævnets kendelse, her-

under løvtræsbindingen på skoven ved Holtsbæk, kan tiltrædes. Der findes dog at

burde foretages mindre redaktionelle ændringer i bestemmelserne om terrænændrin-·

ger og landbrugsbyggeri, en mindre begrænsning i bestemmelsen om campering og

teltslagning samt tilføjelse af en henvisning til naturfredningslovens § 34 om dispen-

sation.
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Frednings bestemmelserne for det på fredningskortet viste område er

herefter:

§ 1. Bevaring.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

§ 2. Terrænændringer.

Det følger af § 1, at der ikke må foretages terrænændringer. Der må

således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyld-
ning, planering eller afgravning. Uden for naturfredningslovens alminde-

lige beskyttelseslinie i forhold til sø er fredningen dog ikke til hinder for,
at forekomster i jorden udnyttes af vedkommende ejer til eget brug, såfremt

en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven.

§ 3. Arealernes drift og pleje m. v.

a. Det følger af § 1, at arealerne må anvendes som hidtil, således at

almindelig landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer kan fortsættes,
hvorimod udyrkede arealer ikke må opdyrkes. Græsningsarealer kan dog ind-

tages under plov, ligesom hidtil dyrkede arealer kan overgå til græsning el-

ler henligge udyrkede .

•
b. Skovdrift på de eksisterende skovarealer kan ligeledes fortsættes,

men skoven på matr. nr. 220 og 232~, Skanderborg Markjorder, og matr .nr.

1 ~ og 1 ~' Ves"termølle, Fruering , skal opretholdes som løvfældende skov
i den udstrækning, som det er vist på fredningskortet . Uanset bestemmelsen
i § 1 kan andre skovarealer tilbageføre s til ager eller henligge udyrkede ,

hvis de ikke er undergivet fredskovspligt.

c. Det følger endvidere af § 1, at nyanlæg af skov, juletræ- og pynte-

grøntkulturer samt frugtplantager ved plantning eller såning, ikke er tilladt
og heller ikke på arealer, der er eller bliver dækket af selvsået trævækst

af skovlignende karakter.

Fredningen er dog ikke til hinder for tilplantning af de arealer, der

er vist på fredningskortet med særlig signatur herfor, men tilplantningen på

den angivne del af matr.nr. 9~, Skårup By, Fruering, må kun.ske med løv-

fældende træer eller buske. Fredningen er heller ikke til hinder for tilplant-

ning af fredskovspligtige arealer, der i dag ikke er skovbevoksede , men til-
plantningen skal være i overensstemmelse med en beplantningplan , der er

godkendt af skovtilsynet . Endvidere kan fredningsnævnet tillade etablering

af levende hegn, og en sådan tilladelse skal meddeles, medmindre frednings-

nævnet skønner, at hegnet vil hæmme en udsigt, der bør bevares.
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d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald

el.lign. må ikke finde sted.

e. De stedlige fredningsmyndigheder har ret til - efter forudgående med-

delelse til og uden udgift for ejerne - at fjerne selvsåede buske og træer

på udyrkede arealer .

..li.:. Pelsdyrfarme og dambrug.

Oprettelse af pelsdyrfarme og anlæg af dambrug er ikke tilladt.

Bebyggelse m. v. og andre anlæg, herunder hegn.

e
·.e

a. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opfø-

res ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lig~ende indretninger
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages

ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af byg-
ningens ydre fremtræden.

b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom

opføres bebyggelse, herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af

eksisterende bebyggelse, når følgende 3 betingelser alle er opfyldt:

1) Bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejen-

doms drift som landbrugsejendom.

2) Bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygnin-

ger på ejendommen eller er et læskur for kreaturer.

• 3) Bygningshøjden nødvendiggør ikke dispensation fra bestemmelserne i

eller i medfør af kommuneplanlovens § 43 (d. v. s. højden overstiger ikke
12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse siloer, eller over-

stiger ikke 8,5 m for andre bygninger).

Hvis de nævnte betingelser ikke er opfyldt, er en dispensation fra

fredningsbestemmelserne nødvendig, men dispensationen kan nægtes,

1) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål,
eller

2) hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål, eller

3) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uhel-

dig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for place-

ring og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig

merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.
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c. Fredningsnævnet kan tillade, at der - uanset bestemmelserne under

pkt. a - foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende og lov-

ligt opført helårs- eller sommerhus.

d. Inden for det fredede område må der ikke anbringes campingvogne

o .lign., og teltslagning må ikke finde sted. Privat besøgende hos grundejere

må dog i kortere perioder campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af

ejendommens bygninger.

e. Det følger af § 1, at der inden for det fredede område heller ikke må

etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis
må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner , skydebaner,

oplagspladser eller lossepladser . Der må heller ikke anbringes plankevær-
ker, mure, tårne o .1ign. eller master, herunder master for luftledninger

til strømforsyning. Fredningsnævnet kan dog tillade anbringelse af master
i forbindelse med lokal strømforsyning.

f. Bortset fra sædvanlige husdyrhegn må hegn kun opsættes med fred-

ningsnævnets tilladelse. Om levende hegn, se ovenfor under § 3 c .

.l§..:.. Veje.

Uanset bestemmelsen i § 1 kan der anlægges mindre, private veje,

der følger det naturlige terræn, og fredningsnævnet kan iøvrigt tillade anlæg
., af nye veje og foretagelse af vejreguleringer .

•
§ 7. Anlæg i forbindelse med områdets rekreative udnyttelse.

Fredningen er ikke til hinder for, at der af byrådet eller amtsrådet

med fredningsnævnets godkendelse etableres parkerings-, udsigts- eller op-

holdsarealer , og på disse arealer anbringes indretninger til brug for om-
rådets rekreative udnyttelse.

Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan medde-

les, når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr.
naturfredningslovens § 34.

De særtilladelser (dispensationer) vedrørende enkelte ejendomme, som

fredningsnævnet har meddelt i kendelsen af 29. september 1978, kan tiltrædes. Ef-

ter naturfredningslovens § 64 a bortfalder disse særtilladelser , hvis de ikke er ud-

nyttet inden 5 år fra datoen for overfredningsnævnets afgørelse.
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De afslag, som fredningsnævnet har givet på ønsker om særtilladelser ,

tiltrædes i den udstrækning, hvori ønskerne ikke er imødekommet ved ændringen af

fredningsbestemmelserne om tilplantning.

tf P.O.V.

!c..-k--<--t C~e:--( Go, cC-t
Bendt Andersen

overfredning5nævn~ts lQfln<lr:j

!..

•

ic



·'OVERFREDNINGSNÆVNET .

• Overfredningsnævnets afgørelse

af 10. april 1980

om erstatning i anledning af fredningen af arealer ved Skårup
i Skanderborg kommune (sag nr. 2205/73 og 2391/78).

,
Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredning skred s afsagde

den 22. maj 1973 kendelse om tilstandsfredning af ca. 37 ha af ejendommen matr.

nr. 1 ~ og 2~, Skårup By, Fruering . I skrivelser af 10. februar 1975 meddel-

te overfredningsnævnet , at fredningen af det pågældende areal kunne tiltrædes og

således, at der ikke måtte foretages terrænændringer , herunder råstofindvinding,

på nogen del af arealet. Der opnåedes enighed med de erstatningsberettigede om

størrelsen af fredningserstatningerne , ialt 205.000 kr. med renter, og advokat-

omkos tninger blev godtgjort med 8.000 kr. Beløbene er udbetalt.

Fredningsnævnet afsagde den 29. september 1978 kendelse om til-

stands fredning af yderligere ca. 117 ha og tilkendte fredningserstatninger til 18

af de 26 berørte grundejere med ialt 181.415 kr. med tillæg af omkostningsbeløb

på ialt 3.749 kr.

Det fremgår af fredningsnævnet s kendelse, at fredningsnævnet har

tilkendt erstatning med ca. 800 kr. pr. ha fredet areal, som ikke er undergivet

fredskovspligt, dog at der ikke er tilkendt en ejer erstatning, hvis beløbet ville
blive mindre end 300 kr. Den således beregnede erstatning er nedsat med et min-

dre beløb for arealer omfattet af naturfredningslovens søbeskyttelseslinie og for-
højet med ca. 1.000 kr. pr. ha for landbrugsarealer af ringere kvalitet væsent-

ligst under hensyn til forbudet mod tilplantning. For den særlige løvtræsbinding

er fastsat en erstatning på 38.515 kr.
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Fredningsnævnets kendelse af 29. september 1978 er i medfør af den
dagældende naturfredningslovs § 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprøveise .

Endvidere har 9 ejere f som alle er repræsenteret af De samvirkende danske Land-

boforeninger f påklaget de af fredningsnævnet fastsatte erstatningsbeløb, og eje-
ren af ejendommen under lb. nr. 27, som ikke er tilkendt erstatning af frednings-

nævnet, har påstået sig tilkendt erstatning.

Landboforeningerne har for deres mandanter påstået erstatningen

fastsat til 2.000 kr. pr. ha med et betydeligt tillæg for de marginaljorder, der i-

følge fredningsbestemmelserne ikke må tilplantes. Til belysning af det tab, som

forbudet mod tilplantning påfører ejerne, er henvist til en udtalelse fra Det danske

Hedeselskab , hvorefter jordens brugsværdi ved intensiv dyrkning af nordmanns-

gran vil andrage ca. 45.000 kr. pr. ha og ved dyrkning af rødgran omkring 10.000

kr. pr. ha .

• I sagens behandling har deltaget 7 medlemmer af overfredningsnævnet .

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

,

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt

fredningen af det omhandlede område med enkelte ændringer af fredningens geogra-
fiske udstrækning og af fredningsbestemmelsernes indhold. Fredningen er derved

begrænset i udstrækning for så vidt angår ejendommene under lb. nr. log 27 og ud-
videt i udstrækning for så vidt angår ejendommene under lb. nr. 3 og 4. Frednings-
bestemmelserne er for enkelte ejendommes vedkommende lempet med hensyn til for-

budet mod tilplantning f og bestemmelserne om opholds- og parkeringsarealer er op-
givet. Disse ændringer af fredningsbestemmelserne har betydning for ejendommene
under lb. nr. 1, 4 og 14 (tilplantning) og lb. nr. 3, 16 og 28 (opholds- og parkerings-

arealer) .

Grundværdierne ved 16. alm. vurdering pr. 1. april 1977 er gennem-

gående fastsat til ca. 11.000 kr. pr. ha.

Fredningsbestemmelserne findes ikke at påføre ejerne et tab, der

overstiger ca. 800 kr. pr. ha ikke-fredskovspligtig jord med tillæg af ca. 1.000 kr.

pr. ha for de landbrugsarealer af ringe bonitet, som ikke må tilplantes. Den er-

statning, som fredningsnævnet har tilkendt vedrørende løvtræsbindingen , tiltræ-

des. Det tiltrædes endvidere, at 7 ikke-ankende ejere ikke er tilkendt erstatning

i anledning af fredningen, hvorimod det findes rimeligt at tilkende ejeren af ejen-

dommen under lb. nr. 27 et mindre beløb i erstatning.

De erstatningsbeløb f som fredningsnævnet har tilkendt, vil herefter

være at stadfæste med følgende ændringer:
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Markus Hansen (lb.nr. 1):

ca. 11,9 ha a 800 kr.

løvtræsbinding
9.500 kr.

38.315 kr. 47.815 kr.

Hedvid og Erik Nielsen (Ib. nr. 3):

ca. 13,4 ha a 800 kr.
ca. 5 ha a 1.000 kr.

10.750 kr.

5.000 kr. 15.750 kr.

Poul Kragh (Ib. nr. 4):

ca. 29,2 ha a 800 kr.

ca. 2 ha a 1.000 kr.

23.350 kr.
2.000 kr. 25.350 kr.

Poul A. Rasmussen (Ib. nr. 14):

ca. 3,75haa 800 kr. 3.000 kr., Kirsten Skødt Laursen (Ib. nr. 16):

ca. 2,5 ha a 800 kr.

ca. 0,4 ha a 1.000 kr.

2.000 kr.

400 kr. 2.400 kr.

S. Sloth Petersen Ob. nr. 27): 500 kr.

Henning Dam Ob .nr. 28):

ca. 10,7 ha a 800 kr.
ca. 3,2 ha a 1.000 kr.

8.550 kr.
3.200 kr. 11.750 kr.

Der tillægges de af Landboforeningerne repræsenterede ejere et sam-

let omkostningsbeløb for sagens behandling for såvel fredningsnævnet som over-

fredningsnævnet på 3.500 kr. , der udbetales direkte til Landboforeningerne. De

omkostningsbeløb , som fredningsnævnet har tillagt Markus Hansen Ob. nr. 1) og

Karen Nielsen Ob. nr. 6) på henholdsvis 549 kr. og 1. 200 kr., tiltrædes.

De tilkendte erstatninger forrentes efter naturfredningslovens § 19,

stk. 4, med 10 % p.a. fra den 29. september 1978 (datoen for fredningsnævnets

kendelse) til den 31. december 1978 og derefter med en årlig rente, der er 1 % hø-

jere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto.

De samlede erstatningsbeløb i anledning af den yderligere fredning

af ca. 128 ha på 157.665 kr. med renter og de tillagte omkostningsbeløb på ialt

5.249 kr. udredes efter naturfredningslovens § 24, stk. 1, af staten med tre fjer-

dedele og af Århus amtsråd med en fjerdedel.

•
Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmå-

lene i sagen om den yderligere fredning af ca. 128 ha kan påklages til Taksations-

kommissionen vedrørende naturfredning (adresse: Amaliegade 13, 1256 København

K.) af enhver ejer, der rettidig har påklaget fredningsnævnets erstatningsfastsæt-
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• telse til overfredningsnævnet . Klagefristen er 4 uger fra den dag, overfrednings-

nævnets afgørelse er meddelt den pågældende. Størrelsen af de tilkendte omkost-

ningsbeløb kan dog ikke jag:. t~.':.S;kommiSSionen.

l..cl! ,-,d ( lC;~c,C-t"_l ( ' __ ,
Bendt Ander:::?n

overfredningsnæv::cts fom:J:'d

,

,
.'

ic
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Ved skrivelse ai'16. august 1976 rejste fredningsplan-
udvalget for Århus amt sag om fredning af arealer ved Skårup i
SJ<anderbor'glw mmll ne•

Fredningspåstanden omfatter to arealer på i alt ca.
132 ha, hvoraf ca. 37 ha er underkastet allerede gældende fred-
ningsbestemmelser i henhold til naturfredningslovens §§ 47 og
47.§.. Arealerne grænser mod vest til 'det område ved østsiden af
Skanderborg sø, som er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse

• af 15. juni 1976 ("Skårup I "). Dette områcl,ehænger igen sammen
med det omrAde ved sydsiden af Skanderborg sø, som er fredet ved

• Over.fredning~:;nævnetskendelse af 15. juli 1971 (Hylke-Båstrup) •
Den nu rejste fredningssag ("Skårup II") har således til for'mål
at afrunde de allerede gennemførte fredninger og sikre den land-
skabelige helhed i området omkring Skanderborg sø.

I Fredningsplanudv~lgets beskrivelse af området, der
i sin helhed ligger i landzone, hedder det: '

"Afgrænsninr;•
Området, der ønskes fredet, grænser mod vest og syd-

vest til landevejen Skanderborg-Odder, der samtidig danner øst-
grænse for den tidligere gennemførte fredning af arealer ved
Sl<årup. Mod nord og nordøst følger grænsen skellet mod arealer,

le der ejes nf Skanderborg kommune, og overkanten af de hovedsage-
ligt skovklædte skråninger. 0stgrænsen er placeret ovenfor de
markante skråninger ud mod Shanderborg S0 og i en passende afstand
herfra. Syd- og sydøstgrænsen følger ikke - således som grænsen
mod øvrice verdenshj0rner - et logisk skel i landskabet, idet der
her findes værdiful.de arealer på begge sider af fredningsgrwnsen,
men der er tilsi{;tet en sil<ring af ele arealer, der'Ilar nærmest
tilknytning til søomr~det •• Terrænet.

Bortset fra de lave 0ngarealer i områdets nordlige
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spids består. næsten samtlige arealer af skråninger, der for de
største s vedkommende er vest- eller sydvendte og af meget stor
landskabelig værdi.

De markante terrænformer er af sæ~lig geoloeisk inter-
esse, idet den østjyske israndslinie under sidste istid befandt
sig her iGennem l~ngere tid.

Dvrknin~sforhold.
Den overvejende del af området er dyrket agerland, men

• betydelige arealer henligger som vedvarende gn~sningsarealer .

,. Indenfor fredningspåstandens område findes de~uden egentlig skov-
bevoksning på en del af de stejleste skråninger.

Bebyggelsen indenfor området begrænse!' sig til bygnin-
gerne til 7 landbrug og ca. 5 heJ.5.rshuseeller sommerhuse, idet
den samlet beliggende bebyggelse i Skårup ikke er omfattet af
fredningspåstanden.

Hele området er i byudviklinzsplanen for Skanderborg-
egnen henført til landzone, og det må forekomme usandsynligt,
at denne tilstand vil blive ændret.

~ Som allerede nævnt er området af betydelig geoloeisk
e videnskabelig 1nteresse. Herudover må iSc:3r områdets landskabs-

billede tillægees betydning i forbindelse med den rekreative
udnyttelse, som finder sted af området, og som må forvent,~s at
stige stærkt i fremtiden i takt med bytiJ.vceksteni området
Skanderborg-Århus."

Fredningspåstonden.
Påstanden gf~r i hovedtræk ud på, at arealerne sk8.1be-

vares i deres nuværende tilstand. Desuden nedlægges der påstand
om, at matr.nr. 27g, Skc3.rupovertages af det offentlige t:LJ. par-

• kerings- og rasteplads, og at almenheden fU.rret til færdsel til
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fods og til ophold på et nænnere angivet, ca. 2,4 ha stort
e areal af ma tr. nr. 6f Skårup. Under sagen har fredningsplan-

udvalget endvidere på foranledning af Skanderborg kommune
nedlagt påstand om etablering af et parkerings- og opholds-
areal ved Skårup Kirkevej.

Frcdnincssagens behandling.
Under sagens behandling har fredningsnævnet b~stået

af retspræsident A.Grathe, Århus, som formand, amtsrådsmedlem
• Ange Drønd, SnIten, og det kommunevalgte medlem, konSl11ent

Aaee Eeebjerg Jensen, Horndrup., Efter bekendtgørelse i Statstidende, Jyllandsposten
og Aarhuus Stiftstidende for 5.november 1976 og Midtjyllands
Avis for 8. salnme måned afholdtes det første møde i sagen den
29. november 1976. Fredningsplanudvalget havde forinden med-
del t, at udvalget havde forhandlet med Skanderborg k01l1muneom
inddragelse af de kommunen tilhørende skråningsarealer mellem
Bal\kely og Skvæt Mølle under fredningen. På mødet meddel te
borgmester Ejnar Jacobsen, 'Skanderborg, imid2.ertid, at kommunen
ikke ønskede disse arealer medinddraget, og nævnet har heraf ter•• ikke foretaget vjdere angående dette spørgsmål •

I marts 1977 besigtigede nævnet de af påstanden om-
fattede ejendomme og forhandlede med de enkelte lodsejere. En
del af disse fremførte specielle ønsker i forLindelse med fred-
ningen. Disse ønsker blev forelagt fredningsplanudvalget og der-
efter tillige med erstatningsspørgsmålet behandlet i senere
D"evns~-:løder.

Naturfredningsrådet har anbefalet fredningen.

-cN,...;;;æ:...;v..:.:.;ne;:,..t;...;':"::;.._'...;f':.::..) .....:.I..-::.i::.'=l=i~n:.:.:r!....,...;t::;:i:.;:J:.::.......;f:::..·::..r,;;;;.e.::::d.:.:n~in.v sD ;~.stan d en .- . "~_.:';::;"';;==:";'

Nævnet finder, at der til det af fr9dningspåstanden
... omfattede område er knyttet så v3rdifulde fredningsmæssige
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interesser, at betingelserne for fI'ednin[;efter naturfrednings-
lovens § l ei opfyldt. Fredningspåstanden tages derfor til følge
med de nedenfor nævnt~ undtagelser, idet der iøvrigt henvises
til kortet og lodsejerfortegnelsen.

h.
o

Fredningens omfanG,
Med fredninr;splanudvalget er der opn/let enighed om

at lade ejendommen matr.nr. 24 Skårup (lb.nr. 9) t~dgå af fred-
nin[';€'n.

Endvidere udgår et areal på ca. 14,5 ha, der udgør den• nordligste del af matr.nr. 3~ og 4~ Skårup, jfI'.kortbilaeet.
Næv~ets flertal (Brønd og Egebjerg Jensen) henviser herved til,

, at dette ~J.realhar en svaeere skrånin~ mod søen end den øvrige
del af cmr&det, 0[; at arealet, der drives landbrugsmcess.igt,er af
en sådan bonitet, at der ikke er risiko for, at det vil oV8rgå
til anden anvendelse.

Mindretallet (formanden) er af elen opfattelse, at
arealet ikke bør ude~ af frednineen. Mindretallet finder, at en
eventuel beplantning eller f.eks. opførelse af drivhllse vil p~-
virke landskabet i uheldig retning, og at man DA lmngere sigt

••
heller ikke helt kan bortse fra den mulighed, at arealet vil
blive udlagt til boliGbebyggelse.

§ l. Bevaring.
Det fredede område skal bevares i dets ~uværende

tilstand.

§ 2. Terr~n~ndringer.
Det følger af 5 l, at ændringer i terr~net eller

terrænforrnerne, herunder udnyttelse af forelwmster i jorden samt
opfyldning og planering, ikke er tilladt. Uden for naturfrednings-• lovens almindelige beskyttelseslinier i forhold til sø og jord-
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fast fortidsminde er fredningen dog ikke til hinder for en sådan• ikke-erhvervsrn::essigindvinding af ringe omfant; af forekomster i

jorden, 30m efter § 7, stk. 3, i råstofloven af B.julli 1977 kan
ske.blot efter forudgAende meddelelse til amtsrådet.

§ 3. Arealernes drift og pleje m.v.
a. Det følger af § l, at arealerne må anvendes som

hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksisterende
landbrugsarealer kan forts8ttes, hvo~imod udyrkede areale:r ikke• m:J. opdyrkes. Græsningsarealer l{an dog indtaees under plov, lige-
som-bidtil dyrkede arealer kan overgå til græsning eller hen-

, ligge udyrl\.ede.
b. Skovdrift på de eksisterende skovarealer kan li-

geledes fortsættes. Uanset bestemmelsen i § l kan skovarealer,
der ikke er undergivet fredskovspligt, tilbageføres til uger e1-
ler henligge uJyrkede.

c. Det følger endvidere nf § l, at nyanl~g af skov,
juletne- og pyntegrøntkulturer samt frugtplantager ved plantning
eller s~ning ikke er tilladt og heller ikke på arealer, der er
eller bliver d~eJd/..et af sp.lvsået træv~J<st af skovlignende Kar8.kt.er.•• Fr~dninGen er dOG ikke til hinder for ny tilplantning, når det er
nødvendigt til opfyldelse af fredskovpligten, men i så fald kun
i overensster-mnelsemed en beplantningsplan , der er e;odl-:cnd.taf
skovtilsynet . Endvidere 1<an fredningsnævnet tillade etablering af
levende heGn, og en s~ld-17i. tilladelse skal meddeles, medmindre
fredningsn::Nnet d~2mner, at hegnet. vil hæmme en udsigt, der ozr
bevares.

d. Forurening af naturen. ved be-nlæCGelse ell.er an-
brincelse af affald el.JiQ1. må ikke find.e stE'd.

e. Dc st~:dlige fredningsmyndighedsr till~;-;egesret
til - efter fOr'"\..ldcåendemedd.elelse til oe uden udgift f'er ejerne _.
at fjerne selvsåede buske og tr-vee,rpå udyrkede arealer,
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§ 4. Pelsd.rrfRrme ar; ':.lmnbrug.

Oprettelse af pelsdyrfarme og ar.læg af dambrug er
ikke tilladt.

§ 5. Bebyg"eJ. s~ lO. v. og andre anl.?J;(,herunder h2r;n.

a. Det følger af § l, at der inden for det fredede
område ikke må opføres ny beby[~gelse (herunder skure, boder og
andre lignende indretninger sawt tilbygning til eksisterende be-
byggeIse). Der må heJ.ler ikke foretages ombygning af eksisterende

• bygninger, hvi s der derved sker F.cndrineaf by[;ningens ydre frem-

•

•e

•

træden •
b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en

landbrugsejendom efter tilladelse fra fredningsnævnet opfar0s ~.
bebyggelse, herunder ved tilbysning, eller foretages ombygning
af eksisterende bebyggelse.

Fredningsn~vnets tilladelse kræves dog ikke, når
følgende 3 betingelser alle er opfyldt:

l) at bebY8gelsen er erhvervsm::8ssignødvendig for
den påg~ldende ejendows drift som landbrugsejendom,

2) at bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning
til de eksisterende byr.;ningerpå ejendommen eller er et J.æskur
for kreaturer, og

3) at bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation
fra bestemmelserne i E?ller i medfør af § 43 i kommure- planloven
af 26. juni 1975 (d.v.s.· ikke overstiger 12,5 m for avls- ae
driftsbygninger, dog 15 m for visse siloer, eller ikke overstiger
8,5 m for andre bygninger).

I de tilfælde, hvor fredningsmBv~1ets tilladelse
herefter er nødvendig, k·an tilladelsen l<un n::.lgtes,

l) hvis helhedslndtl'"'ykketvil blive ændret i væsent-
lig grad og iuheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden
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mul1ghed for placering og/eller ydre udforrnnin8, der funktio-
nelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af cje-
ren ønskede eller

2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugs-
økonomiske formul, eller

3) hvis bygningshøjden oversticer de ovennævnte mål.

c. Fredningsn~vnet kan tillade, at der - uanset bestem-
melserne under pkt. a - foretaGes tilby::;ninetil eller or:1byg-

• ning af et eksisterende og lovli~t opført helårs- eller som-, d. Inden for det fredede område mh der ikke anbringes
campingvogne o.lign., og teltslagning må i}~ke finde sted. Pri-
vat besøGende hos grundejere m~ doe ca~pere eller slå telt op
i umiddelbar nærhed af ejendornmcns byeninger.

e. Det følger af § l, at der inden for det fredede Offi-

råde heller ikke m1 etableres andre faste konstruktioner
anlæg end bygninger. Ekse~pelvis må der såJ~des ikke etahJcres
c8~pingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller

•e lossepladser. Der nå heller ikke anbrinseG plankev~rker, ~lre,
tårnc o.lign. eller master, herunder master for luftledninger
til strømforsyning.

Fredningsn~vnet kan dog tillade anbringelse af maGter
i forbindelse med lokal strømforsyning

f. Bortset fra s~dvanlige husdyrhegn m& hegn kun opsæt-
tes med frednlngGn~vnets tilladelse. Or.:! levende hegn, se oven-
for uncler ~ 3c.

~ 6 u .~ • vCJe.
Uanset bc~.r.:>temrnelscni § J. kan der anJJ.t~GGesrdndn:::

• private veje, der følger det naturlige terr~n, og frednings-
n~9',metka:1i øvrigt tillade anlæg af nYt~ veje og foretagelse
af vejreguleringer.
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§ 7. Motorkørsel.
Motorkørsel og kørsel med hjælpemotor må kun

finde sted på offentlige veje. Denne bestemnelse gælder ikke
for lodsejere og personer ~ed ær1nde ejendornmene.

§ 8. Støj.
Kraftig gengivelse af Dusik, brue af h~jttaler-

anlæg o.lign. må ikke finde sted i fri luft.

Anlæg ~ forbindelse med fredningen.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at fred-

ningsplanudvalget efter fredningsnævnets godkendelse lader ud-
føre de for almenhedens færdsel og ophold nødvendige parkerings-Ir pladser, bygninger, skiltning m.v.

•
c. Opholds- og parkeringsarealer.

~. Ved Skårup Kirkevej, ca. 175 meter nordøst for det
punkt, hvor vejen drejer mod nordøst i retning mod Fruering,
overtager det offentlige et ca. lo x 40 meter stort areal af
matr.nr. 3~ Skårup til anvendelse' som parkerings- og opholds-
areal.

•e b. Det offentlige overtager matr.nr. 27g Hvolbæk til
anvendelse som parkerings- og rasteplads.

~. Der gives offentligheden adgang til færdsel til
fods og til ophold på et syd for vejen fra Hvalbæk til Skander-
borg-Odder landevejen beliggende, ca. 2,2 ha stort areal af
matr.nr. 61 Hvalbæk. Arealet skal henligge i græs, men kan af-
græsses, dog ikke med tyre eller uvane dyr. Fredningsmyndig-
hederne skal være beretti.get til at etablere gennemgange i hegii
og foretage vejledende skiltning. Der etableres en 2i m bred
sti fra vejen tilopholdsarealet •

•
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D: Særlige forhold vedr. enkelte ejendomme.

(Opmærksomheden henledes på, at de tilladelser, som
fredningsnævnet meddeler i denne kendelse eller i henhold til
denne, ikke medfører fritagelse for at indhente andre fornødne'
tilladelser, f.eks. fra bygnings- og zonemyndighederne).

Lb.nr. l.
Det tillades ejeren at flytte fodermesterhuset ved

• landevejen indtil 15 meter mod øst. Derimod har nævnet ikke
ment at kunne imødekomme et af ejeren fremsat ønske om frita-

4t gelse for pligten til at opretholde skoven nordøst for lande-
vejen som løvfældende skov. Der tillægges ejeren en erstatning
på 38.515 kr. for løvtræsbindingen.

Lb.nr. 3.
Som anført foran under A udgår den nordligste del af

matr.nr. 3~ Skårup af fredningen. Der~mod har nævnet ikke ment
at kunne imødekomme et af ejeren fremsat ønske om tilladelse

•e
til at tilplante et areal på ca. 2,5 ha i slugten på matr.nr.3~.

Ved Skårup Kirkevej overtager det offentlige et areal
på ca. lo x 40 meter, jfr. foran under C a. Der tillægges ejeren
en erstatning på 1200 kr. for arealet.

Lb.nr. 4.

•

Som anført foran under A udgår den nordligste del af
matr.nr. 4b Skårup af fredningen. Det tillades' ejeren a)at istand-
sætte et ubeboet fodermesterhus på matr.nr. 3b under bibeholdelse
af husets byggestil, b)at uddybe en tørvegrav øst for indkørslen
til ejendommen med ca. l meter, c)at benytte en fordybning øst
for tørvegraven til aflæsning af marksten, d)at benytte et til-
groet vardhul vest for indkørselsvejen til aflæsning af marksten
og affald, således at affaldet løbende tildækkes, og e)at til-
plante mindre arealer henholdsvis nordøst for den under b nævnte
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2tørvegrav (ca. 1.600 m ), nordvest for det under a nævnte
2federmesterhus (ca. 6.300 m ) og nord for en sænkning i ter-

rænet på matr.nr. 4b (ca. 800 m2); de pågældende' arealer er
vist på kortbilaget. Derimod har man ikke ment at kunne imøde-
komme ejerens ønske om tilladelse til at tilplante arealer
nord for det under d nævnte vandhul og ved skellet til matr.
nr. 3~.

Lb.nr. 5 og 6 •

Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme ejernes
ønske om tilladelse til at tilplante ejendommene •

Lb.nr. 7.
Nævnet har ikke ment at kunne tillade, at et areal

på ca. 0,5 ha nord for Hvolbækvejen tilplantes, eller at der
opføres en vindmølle nord for ejendommens bygninger.

Lb.nr. 9.
Ejendommen udgår af fredningen, jfr. foran under A.

Lb.nr. lo.
Det tillades ejeren at tilplante skråningen nordøst

for vejen med undtagelse af et area~ på ca. 1000 ,m2 i det nord-
østlige hjørne af ejendommen samt at opsætte en indtil 12 meter
høj fjernsynsmast ved det nævnte hjørne.

Lb.nr. ll.
Det tillades e'jeren at lægge nyt eternittag på den

eksisterende bygning og forsyne den med et p~r kviste ud mod
vejen samt at opføre en garage ved sydgavlen af bygningen. ~

Lb.nr. 14.
Næ\~et har ikke ment at kunne imødekomme et af ejeren

fremsat ønske om tilladelse til at tilplante et ca. 0,5 ha
stort areal af skråningen på den nordlige del af ejendommen.
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Lb.nr. 15.
Det tillades ejeren at bygge en kvist på sydsiden af huset.

Lb.nr. 16.
·Der tillægges ejeren et beløb på 70800 kr. for afståelse

~af matr.nr. 27g Hvolbæk til parkerings- og rasteplads, jfr. foran
under C, b.

Lb.nr. 17.• Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme et af ejeren
fremsat ønske om tilladelse til at tilplante den sydligste del
af matr.nr. 8e Hvolb~k .. ~ - ~ . .• Lb.nr. 28. . .

Der gives offentligheden adgang til færdsel til fods og
til ophold på et ca. 2,2 ha stort areal af matr.nr. 6f Hvolbæk
samt til færdsel til fods ad en 2i meter bred sti fra vejen til
arealet, jfr. foran under C, c. For de med denne rådighedsind-
skrænkning forbundne ulemper tillægges der ejeren en erstatning
på 30.000 kr.

•e E. Erstatning .

•
Nævnet finder ikke grundlag for at tilkende erstatning

for fredskovpligtige arealer, idet disse allerede ved bestemmel-
serne i skovlovgivningen må anses for beskyttet mod indgreb i en
sådan grad, at fredningen ikke medfører nogen nedgang i arealer-
nes handelsværdi. Erstatning er dog tillagt ejeren af lb.nr. l
for den skoven nordøst for landevejen pålagte løvtræsbinding,
jfr. foran under D.

De fredede arealer er af ret varierende bonitet. For
landbrugsarealer af højere kvalitet og tilplantede ikke-fredskov-

• pligtige areaier har nævnet som udgangspunkt anvendt en takst på
800 kr. pr. ha. For landbrugsarealer af ringere kvalitet, der
ifølge fredningsbesteuJmelserne ikke må tilplantes, har udgangs-



•

•
•
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punktet været 1800 kr. pr. ha. Der er dog il-.:ketilkendt er-
statning i de tilfælde, hvor en beregning ud fra disse takster
ville føre til et beløb under 300 kr.

Hele fredningsområdet er beliggende i landzone.
Nævnet anser det for usandsynligt, at nogen del af området
inden for en overskuelig årrække ville blive inddraget i by-
zone, og der er derfor i intet tilfælde fastsat erstatning for
mistede konkrete udstyknings- eller byggemuligheder.

Der tilkendes følgende beløb i sagsomkostninger:
Til de lodsejere, der er repræsenteret af De sam-

virkende danske landboforeninger ••••••••••••••••••• 2.000 kr •
Til Markus Hansen (lb.nr. l)
Til Karen Nielsen (lb.nr. 6)

............. 549 kr.
1.200 kr..............

De af fredningspåstanden omfattede ejendomme er
anført i efterfølgende fortegnelse, hvor der ved hver enkelt
ejendom er angivet det areal. i ha, der omfattes af fredningen,
og som er vist på kortet (kolonne 4).

I kolonne l og 2 er anført lb.numre og ejernavne,
i kolonne 3 matr.nr.e, hvor de store bogstaver efter matr.nr.
angiver ejerlav og sogn:

S.M.: Skanderborg markjorder •
V.M.: Vester Mølle, Fruering sogn.

S.: Skårup' by, Fruering sogn.
H.: Hvolbæk ·by, Fruering sogn.

Kolonne 5-7 indeholder arealoplysninger overalt
anført i ha.

Kolonne 5 fredskovpligtige arealer.
Kolorlne 6 2.reaJ.eromfattet af naturfredningslovens

§ 47a og § 53.
Kolonne 7 arealer omfattet af naturfredningslovens

§ 47.
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I ko~onne 8 åg 9 er anført størrelsen henholdsvis af
tt et evt. fremsat erstatningskrav og den af fredningsnævnet fast-

satte erstatning.
I kolonne lo "Bemærkninger" er der henvist til afsnit D:

"Særlige forhold", såfremt der er truffet særlig afgørelse ved-
~rørende ejendommen •

•
•

•e
•

•



Areal i II

alt om-
fattet "a~ fred-
nlng I

Lb. i
nr. I

~.+I ~__+__+--.~-=--_+__-_+_-_+---

1.1

Ejer

Markus Hansen,
Oddervej 80,
Skanderborg.

I
Beskyttel .....
seslinier

,(å, sø,
I fortids-! minde)

I
I

Hatr.
nr.

220 SM
232a 3M

la VM
l~ VM

I
3. !

i,

I
I

Hedvig og Erik
Nielsen,
Ellelausve,j 2, ,
S,w,nderbcrg.

Il:'oulKragh, ,
E:!.lp.lausvej11,'
Skanderborg. I

I
I

,I
I,

Ebba Helle Kjrez1
Grønbjerg og I

Carl Nyborg ,
Juel-Grønbjerg,

I Hanning Skole, :! Skjern.

3~ S

3f S
5"5' S
5e S51 381 S

2,67
9,14
7,91
0.06

Fred-
skov-
plig-
tigt
areal

Bygge-
linier
(skov,
lande-
vej)

Elstatninl;;5-
krav I

!
I
II Generelt

1

2.500 kr.pr.
ha, 42.795 +
kr. for løv-I træsbinding I

'samt sags-
lor':lwstnlngerj

4,70
c, ::6
4,10
0,40

I 2,32
l 3,63
I 7,21

0.06
1~,78 I 4,70

Tilkendt
erstatning

9.800 kr.
38.515 kr.
48.315 kr.

Bemærkninger

Se under "S3lrli-
ge forholdll.
For løvtr.es-
binding.

1,638,74

21,90

1,77
0,10
1,80
3,15
1,18
8,00

I IGenerelt
2.500 kr. pr.
ha og ekstra +
for beplant-
ningsforbud.

12.000 kr.
1.200 kr.

13.200 kr.
I

Se under IISærli-
ge forhold".
For afståelse

l til P-plads
J
f-
V

I
_I

0,56

0,56

1,31
0,10
1,41

I

Ir 2,82
I

18.000 kr.

11.200 kr.

Se under "Særli- I
ge forhold".

Se under IISærli··
ge forhold II.

6. l Karen Nielsen,

l
Ellelausvej
12, Skander-

I borg.

5g S
8g S

3,00
1,69
4,69

,
I11.000 kr.:

+ sagsom- ,
,kostninge~

!

6.000
Se under "Sær-
lige forhold II.

'IIHenry Peter-

I
sen,
Oddervej 109,
Skanderborg.

I

8a S
8h S

8,22
4,01

2,15
0,50 I

2,65

i

1,05 I

9.500 kr.
Se under IISær-
lige forholdll.

Søren Elsnab,
Skolevangs
alle 64-66,
Risskov.

I

9!l S

12,23

1,05

3,31 ! IICenerelt
12.500 kr.pr.1
lha og ekstr~
lior beplantllningsforbud.!
II \

800 kr.\
I
I,

l,
I
I UdGår.
I :

lo. lViggo Thomsen,!

IOddervej 140, I
Skanderborg. :

, I
_----I \

ll. IVillY L.Kris- '
tensen,

\Oddervej 107,
!Skanderborg.

7~ S

71, S

3,40 I
I
1_---:.....__ -+-_-+-----
I
!
I:

0,21

2.700 kr.

o kr.

Se under IISær_
lige forhold".

Se under IISær_
lige forholdll.

0,21



I

I I I I

I I II I I

t.b. Ejer Matr. ,AreaL i : Frtld- Beskyttel- Bygge- ! E....,tatnint..... Tilkendt Bemærkninger
tlr. nr. laIt om- I skov- sesl1n1er linier i krav erstatning

e Ifattet I plig- (å, sø, (skov,
af fred- ti gt fort1ds- lande-

Ining areal minde) vej)

12. Kristian 8d S 0,03
Rasmussen, o kr.

8~ S 0,09BjerGvej 8,
Skanderborg. 0,12

13. H.C.Helsborg, Se S 1,61 3.800 kr. ILancagervej 8bb S o 95 0.35 I--'lo, Vejle. -J

2,56 0,35

14. Poul A. Ras- 9~ S 3,77 1,46 Generelt Se under "S'Br-
mussen, 2.500 kr. pr. 4.000 kr. lige forhold".
Oddervej 150, ha og ekstra-- Skanderbore. for beplant-

ningsforbud

15. Peter A. An- 9b S 1,32 Generelt Se under "Sær-
dersen, Bjere- Id H 1,80 2.500 kr. pr. 6.900 kr. lige forhold ".
vej 12, Skan- l5a H 1,06 ha oe; ekstra• derbore;. 16"8:H 0,72 for beplant-

l7~ H 1,24 ningsforbud
20 H 1,39
21 H 0,44

7,97

16. Kristen Skødt 27a H 2,02 Generelt Se under pkt. c.
Laursen, 27E, H 0,26 2.500 kr.pr. 2.200 kr.
Ellelausvej 17 271. H 0,22 ha og ekstra 7.800 kr. For afsti\.else
SkanderborG. 2,50 for beplant- 10.000 kr. til P-plads.

- ningsforbud
'. . -

17. Peter Nielsen, 4E, H 1,62 Se under "Sær-
Ellelausvej 15, 8~ H 2,25 , 4.600 kr. lige forhold".
Skanderborg.

3,87a Holger Jacohser. 6a H 1,06 0,20 Generelt 700 kr.El1e1ausvej 26, 2.500 kr. pr.
SkanderborG· Iha og ekstra

for beplant- I

Iningsforbud I--'coi_ I

S.C.Christen- 6Q H 0,07 o kr.
sen og Knud

,G.H.Chri5ten-
sen,
·:olrr.eByvej 15,
Hojb.jer..;.

20. POul 2r'ik Gode 7~ H 0,66 500 kr •
•cg S,~rf'nG"lde,IIh'olb'p-kvej4,
Skanderborg.

l
21- In(;er Li~j Broe- 7[. H 0,06 o kr.

,;aard .\ndersen,
Veeavej 51,
.3270 Højbjere.

~2. Thorn:lS Poul sen, 27f H 0,24 400 kr.
, v/B. C,'udon, 27I H --2L2..?..-

Hj' II,e 1'1,111 P'If! j 0,46:o,Sketneorborg.

I
l .
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I i
Be~kYttel~ Bygge-I

I
Lb. I:jer Matr. i Areal i Fred-

I
E!statnino';;- Tilkendt Bemærkninger

nr. nr. I alt orn- skov- seslinier linier krav I erstatninEel fattet plig- (å, sø, I (skov, I

II a~ fred- ti(;t I fortids- lande-I, nlne; areal minde) vej)
I ,

I
23. I Jens V. Søren-: 27~ H 0,22 o kr.

sen, Storhøj-Ivej 29,
Sl<anderborG. ,

i I

24. Frans Ole I 27El H 0,22 o kr.Rasmussen,
Ene;k1lret lo, I

Virrinc;, I-'

Skanderborc;. I.D

I

25. S.P.AaGe 27"[l H 0,25 I

Jensen, . o kr.
Skanderborgvej
40, Ry.

2 . BirGitte Sø- 11f.H 2,44 Generelt 4.000 kr • I

rensen, 2.500 kr.pr.
BjerGvej 5, ha og ekstraSkanderborg. for beplant-

ningsforbud

2 II Sofus Sloth 119.H 0,14 o kr.Petersen,I Bakkehee;net 3,I F.rhus V. I
I

i

I
, I

I
i
I
I

I I, I I

- I

l
I.L • ,

I I

I
I

I ! I l i
I I, Ii I I

I

28. 'Hennine; Dam,
Bjergvej 17,
Hvolb.:'k,
S],anderbor.:;•

5~ H

6f H
0,20

10,50
10,70

IGenerelt I Se under "S':er-2.590 kr.pr. I lige forhold".
ha og ekstra I kr.,
'for rc~dis- I + kr. i For sti og ud-
hedsindskrænk- -------- Isigtsareal
,ning kr. i

Ikr.,
I

I

I

f\)
o

6.800
30.000

Ie!-e'....;..: ----:.._---7- __ ~-_-----l-----.:..--

i
I

ei
I
I
i

I
i
I

36.800
I

:117,07 : 7,55, 6,18 130,85 i
I I I

r
========f========================= I
I I I I I

I I I I ,Hertil kommer sa~somkost-
I ninger, jfr. PS. 113

I

181.415

3.749 kr.
185.164 kr.

===:::==========
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Da fredningen ikke skønnes at forringe panthavernes sti.lling,
vil erstatningerne være at udbetale til de i fortegnelsen anførte
ejere.

Erstatningsbeløbene forrentes med. 9 % årlig fra kendelsens
dato og udredes med i af statskassen og i af Århus amtsfond.

Kendelsen skal i medfør af naturfredningslovens § 25 fore-
lægges for Overfredningsnævnet. Dette fritager ikke den lodsejer,
der ønsker eventuelle indsigelser beha~dlet, fra selv at indanke
kendeIsen for Overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K.,
hvilket skal ske inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt
(forkyndt) for den enkelte lodsejer.tt Kendelsen vil være at tinglyse på de i oversigten anførte
ejendo~~e med prioritet forud for al pantegæld og andre rettigheder
af privatretlig oprindelse.

Når der er meddelt tilladelse til, at matr.nr. 27g Hvolbæk,
Fruering sogn, fraskilles landbrugsejendommen lb.nr. 16, vil ken-
delsen i medfør af naturfredningslovens § 19 være at tinglyse som
adkomst for Den danske stat ved Miljøministeriet på dette matr.nr.

Thi bestemmes:

e
e

De i foranstående fortegnelse anførte og på vedlagte kort
viste ejendomme i Skanderborg kommune fredes som foran bestemt.

I erstatning udbetales til ejerne i alt 181.415 kr. med ren-
ter 9 % årlig fra kendelsens dato, til betaling sker, samt sagsom-
kostninger med 3.749 kr.

Erstatningerne 08 de tilkendte sagsomkostninger udredes af
~tat(Oka(Os"'Y'lJr,pd~ OIT af .~.r'_'11'~ amt~.L.C'ond~ u,,,, \...." "- 4 b - ~<_.- . 1med "4'

Aage Brønd A. Grathe Aa.Egebjerg Jensen
/Mogens Beier

sekr.
rv/
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Århus amts vestlige
fredningskreds.
Århus, den 29. september 1978.

~~Grathe. l
U

•

e
e
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Fredning af arealer af
ejendommen, metro nr.
l ~ og 2 ~, Skårup by,
Fruering sogn,



-. .

•

•

I

-2-

IVed skrivelse af 24.1.1973 har Fredningsplanudvalget for
Aarhus Amt i henhold til fredningslovens §§ l og lo nedlagt
påstand om fredning af ejendommen, matr. nr. l a og 2 !, Skå-
rup by, Fruering sogn, tilhørende gårdejer Jens Peter Rasmus-
sen, Skårup, 8660 Skanderborg, idet

"der ønskes gennemført fredning af den omhandlede
ejendom mod yderligere opgravning af sand, grus og
stenmaterialer, således, at den igangværende grav-
ning bringes til ophør senest på tidspunktet for~., .' . .... ~ . . .
fredningssagens bekendtgørelse i henhold til na-
turfredningslovens § 13. Materialer, som på be-
kendtgørelsestidspunktet er opgravet, må dog
fjernes."

Fredningsplanudvalget har i rejsningsskrivelsen anført,
at der er en samlet fredningspåstand for området under udarbej-
delse. Påstanden forventes færdigbehandlet'omKring april/maj d.a.
De fredningsbestemmelser, der iøvrigt ønskes pålagt den omhand-
lede ejendom, vil fremgå af den endelige fredningspåstand.

I skrivelse af 20.3.1973 har Fredningsplanudvalget oplyst,
at en ældre grusgrav samt visse mindre arronderinger"heraf i
den nordøstlige del af matr. nr. l ~ og 2 ~, Skårup,by, Fruering
sogn, hvor udvalget vil kunne acceptere fortsat grusgravning,
vil blive holdt udenfor den endelige,fredningspåstand for Skårup
øst. Dette-gælder også den del af den ældre grusgrav, som ud-
nyttes til losseplads. Et af Fredningsplanudvalgets sekretariat

"_._---_._--_._--_._._- ..
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.. udarbejdet forslag, dateret december 1972, er fremlagt under
sagen som bilag 2.

Med hensyn til de fredningsmæssige interesser i området
har rekvirenten henvist til dette forslag, hvori blandt andet
anføres:

•

"Bortset fra de lave engarealer i områdets nordlige
spids består næsten samtlige arealer af skråninger,
der for de størstes vedkommende er vest- eller syd-
vendte og af meget stor landskabelig værdi.
De markante terrænformer er af særlig geologisk
interesse, idet den østjydske israndslinje under
sidste istid befandt sig her igennem længere tid.
• • • • • • • • • • ••• • •

I ,Som allerede nævnt er området af betydelig geologisk

( ,

,
.interesse, 'og herunder 'må især områdets landskab s-
æstetiske 'værdi tillægges betydning i forbindelse med
den rekreative udnyttelse, som finder sted i området,
og som må forventes a~ stige stærkt i fremtiden i

, .' I l

takt med bytilvæksten i området Skanderborg-Aarhus.

"•••• • •• • • • • •

Den 1.2.1973 vedtog nævnet~efter besigtigelse af arealet
at tage sagen under behandling.

, . IBekendtgørelse af fredningspåstanden har fundet sted i
Statstidende for den 13.2. og i Skanderborg Amtsavis f9r den

, .
Forinden bekendtgørelsen er der påbegyndt en n~ gravning,

der er synlig fra Oddervej og er meget,skæmm~nde.·De opgravede
"

materialer er fjernet, bortset,fra overjorden.
["

, I
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• Efter stedfunden besigtigelse den 26.2.1973 har sagen
været forhandlet i et møde samme dag.

Fredningsplanudvalget gjorde under henvisning til det
udarbejdede forslag til fredningspåstanden nærmere rede for
de fredningsmæssige interesser i at få den senest påbegyndte
gravning, der må anses lovlig som en fortsættelse af den på

•
ejendommen igangværende grusgravning, standset.

Advokat Jørn Hansen har for ejeren og entreprenør Nielsen,
der har grusgravningsretten, principalt påstået tilladelse til
fortsat grus- og sandgravning på ejendommen i to nærmere angivne
arealer, betegnet som område I og II, og har subsidiært nedlagt
følgende erstatningskrav:

l) For ejeren: Kr. '747.983,-, svarende til en total
grusværdi på 2 millioner ·'kr.reduceret med faktoren

, \.1

2,807, idet der 'herved er regnet 'med en effektiv ren-
te på 11%, en 'årlig udgravningshastighed på 40.000 m3
sand eller grus i 25 år, og en pris af 2 kr. pr. m3,

e
e

svarende til den pris, som entreprenøren for øje-
blikket betaler pr. m3 bortkørt materiale.

2) For entreprenør Nielsen: Kr. 100.000,- for fjer-
nelse af driftsmateriel og installationer, for flyt-
ning af materialer og genopstilling andetst~ds, samt
for driftstab og ulempe, indtil grusgravningen kan
etableres andetsteds~ Erstatningskravet svarer stort
set til gennemsnittet af entreprenørens nettoindtægter
i de sidste 3 år.

-' . , '. l.

•
Spørgsmålet om dispensation i nærmere begrænset "omfang

til ~6rt8at gravning i de af lodsejeren som område I ~g II
. (
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4t betegnede arealer blev afvist af Fredningsplanudvalget, og dette
standpunkt blev kraftigt støttet af professor Gunnar Larsen, der
gav møde for Naturfredningsrådet, og af Skanderborg kommune. At

l,

sidstnævnte blandt andet under henvisning til, at kommunen øn-
sker de ikke bebyggede skråningsarealer langs nordsiden af Od~
dervej fra det heromhandlede område ind mod Skanderborg fredet.

I fredningsnævnet er der enighed om, at der må være tungt-
vejende grunde for at standse en lovlig påbegyndt grusgravning,
hvortil der - som i nærværende tilfælde - er knyttet betydelige
økonomiske interesser for ejeren, navnlig når det som her dre-
jer sig om en ejendom, hvor der er gravet grus:i mange år og i
betydeligt omfang, og hvor der ligeledes har fundet omfattende
grusgravninger sted i.nærheden, nemlig på den anden side af

~: . ,"

Oddervej i terasserne.ned mod·Skanderborg sø.
På den anden side er nævnet også enig i, at der som nær-

mere anført til støtte for fredningspåstanden er væsentlige
fredningsmæssige interesser, der taler for, at den senest på-. , \

e•
begyndte grusgravning i området ud mod Oddervej bringes til op-
hør.

Ved afvejeIsen af de modstridende hensyn lægger nævnet
særlig vægt på den 'betydelige forringelse af landskabet, der
allerede er sket ved grusgravningen i de nærmeste omgivelser

, ' ,og til den skade, der allerede er sket ved den udvidelse, der
, ,

nu ønskes standset. Endvidere er det tillagt betydning, at den
nu omhandlede gravning ikke vil medføre, at de ældre grusgrave,

•

) ,

der ikke agtes fredet, bliver synlige syd fra, og at de nye
gravninger kun vil være synlige fra Oddervej over en mindre
strækning, ligesom den skæmmende vir~~ing set ~ra det syd
herfor liggende landskab, vil være begrænset, navnlig, fordi der
ikke herved vil blive åbnet udsyn til de nord for og højere

--_._-----------,

I
I
I
,

I
I
j
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• liggende ældre grusgrave, der ikke ønskes fredet.
Efter det anførte finder nævnet, at der bør meddeles til-

ladelse til fortsat gravning i de af ejeren som område I og II
betegnede arealer på vilkår og mod erstatning som nedenfor
fastsat, hvorfor

b e s t e m m e s:

l,
Den i sagen nedlagte fredningspåstand skal ikke være til

hinder for fortsat gravning i et tidsrum af lo år fra dags
dato at regne i de på matr. nr. l a og 2 ~, Skårup by, Fruering
sogn, på vedhæftede kort som område I og II betegnede arealer
- for område I dog kun indtil en afstand af cirka 50 meter fra
Kirkevej og iøvrigt på vilkår, at oplægning af overjord sker
efter fredningsnævnets nærmere anvisning, og at retablering
af gravningsarealet sker, efterhånden som arbejdet skrider
frem, og således, at retableringen er afsluttet senest et år
efter gravningens ophør. Retableringen sker efter Frednings-
planudvalgets nærmere anvisning og således, at det offentlige
afholder udgifterne herved.

I erstatning for de fastsatte vilkår og begrænsninger i
gravningsretten tillægges der gårdejer Jens Peter Rasmussen
en erstatning, der skønsmæssigt findes at kunne fastsættes
til 30.000 kr. med renter 8~% p.a. fra dags dato, til betaling
sker, samt til dækning af advokatbistand 3.000,- kr.

Der findes ikke grundlag for at tilkende entreprenør Niel-
sen erstatning.

e
e

Aage Brønd Kjeld Nyhuus Christensen
\( \1 ,

A.F. Holm
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AREALER VED SKARUP

Fredni ngspla nudvalget fo r Arhus amt dec. 1972
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET FOR
MRHUS AMTS VESTLIGE
• FREDNINGSKREDS

8000 ARHUS C. DEN
74/83

19.september 1983.
SAG NR.

TINGHUSET. VESTER ALL~ lO
• TLF. 06-122077

Nævnet har d.d. skrevet således til I/S Reno Syd,
Oddervej 75, 8660 Skanderborg:

" Med akri vela. at 24. aaj 198' har amtaark! tektkontoret
anaod.t om en udtalelse vedrørende en ansegn1ng fra I/S Reno Syd
om till.eIse til indvinding at sand og ler på ejendommen matr.nr.
l,!. l,Sl, 2,!, ll!,. 11:2" ll~. 112 SkArup by, Fruering, og matr.nr. llU
Fruer1ng by, Fruering, hvilken ejendom er delvist omfattet at Over-
fredningsnævnet s kendelse af lo.april 1980 om fredning af arealer
ved SkArup.

Nævnet har besigtiget ejendolDDlenden 12. september1983.

Nævnet skal herved tor sit vedkommende i medfør af natur-
fredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele tilladelse til
indvin41ng at sand og ler indenfor det d :tredningskendelsen omfat-
tede område dog på vilkår, at det skovbevoksede areal umiddelbart
sydøst for de nuværende ~ygninger undtages tra gravning, samt at
BraveoarAdet indenfor :t'redn1ngen bringes tilbage til samme niveau
SOIl f.r gravningen. "

e
e
e

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1?56 København K., af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet ~f klagefristen.
i k at kan tilladelsen ikke udnyttes, medmlndre den opret-Er klage vær s ,holdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.
" li> u 1li"{-",s\l11l9ss'iVrel~e(1.,~t;U~l:\Yl:hI i ",\,l

'j, ~~$F~" ~!~~~

Fredningsstyrelsen.



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR

"HUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS 8000 ARHUS C. DEN

78/83
19.september 1983.

SAG NR.

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

• TLF.06- 122077

Nævnet har d.d. skrevet således til Arne Illeborg,
Bjergvej 4-6, Skårup, 8660 Skanderborg:

" I skrivelse af 24. april 1983 har De ansøgt om tilladelse
~ til at foretage tilplantning med pyntegran pi en del af Deres ejen-

dom matr.nr. 8e og 8bb Sklrup, Fruering, hvilken ejendom er omtat-- -
tet af Overfredningsnævnets kendelse af 10.april 1980 om fredning

.)af arealer ved Sklrup.
Nævnet har besigtiget Deres ejendom den 12.september 1983.
I den anledning skal nævnet herved for sit vedkommende i

medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, med-
dele tilladelse til tilplantning af et areal af matr.nr. 8~ SkArup,
der begrænses af tilkørslen til ejendommen, den sydøstlige skelllnje,
en linje udgående fra et punkt 5 meter vest for skelhjørnet mellem
matr.nr. 9~ og 9b SkArup forløbende parallelt med bakkens ryg til et

4t punkt 75 meter moo nordvest og en linje herfra til det sydøstlige
"skelhjørne af matr.nr.ti

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1?56 København K., af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.
_ Mod'~agetifredningsstyrelsei'l

lOSEP. i98~
Fredningsstyrelsen.



/ FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.NR. oSS 2G) .0/0

TINGHUSET. VESTER ALU~:10

TLF.06-1220n

8000 ARHUS C. DEN 27.oktober 1987.
SAG NR. 117/87

Nævnet har d.d. skrevet således til Skanderborg
kommune, 8660 Skanderborg:

II I skrivelse af 17.september 1987 har kommunen for
lone Dombernowsky og Hans Simonsen ansøgt om tilladelse til op-
førelse af en garage/carport i tilslutning til det bestående
~nfamiliehus på ejendommen matr.nr. 8~ Skaarup. beliggende Bjerg-
vej 8. hvilken ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af lo. april 1980 om fredning af arealer ved Skaarup.

Den 19.oktober 1987 foretog nævnet besigtigelse. og
Hans simonsen oplyste da. at den nuværende garage af blikplader
og jernbanevognen vil blive fjernet. når den nye carport med
redskabsrum er opført. Ejeren oplyste samtidig, at de ønsker at
male huset i en okkerfarve.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 34. jfr. fornævnte kendelse. meddele til-
ladelse til opførelse af garage/carport med redskabsrum på vil-
kår. at byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte
tegning med beliggenhedsplan. Nævnet kan endvidere meddele til-
ladelse til. at huset males i en gullig farve svarende til en
af jordfarverne eller en b anding af disse. II

Grathe.
Afgørelsen kan fter natu fredningslovens § 58 indbrin-

ges for Overfredningsnævne 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 Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
5 år.

Ilt Skov- og Naturstyrelsen.



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR.
IVluu4agel Io s-s~~.oI ()Skov- og Nnturstyrelsen

1 6 MPr' 1onOIltU~. >JO)

Tinghuset . Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

BoooArhusC, den 15. marts 1990.
Sag nr l 36/8 9

Nævnet har d.d. skrevet således til Kjeld Jensen,
Ellelausvej 12, Skårup, 8660 Skanderborg:

"Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning om tilladelse
til at opsætte en vindmølle på ejendommen matr.nr. 5g m.fl. Skårup
by, Fruering. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af lo. april 1980 om fredning af arealer ved Skårup i Skanderborg
kommune.

I kendelsens § 5e er fastsat:

"Det følger af § l, at der inden for det fredede område heller ikke
må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempel·
vis må der således ikke etableres campingpladser, motorbaner, skyde-
baner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller ikke anbringes
plankeværker, mure, tårne o.lign. eller master, herunder master for
luftledninger til strømforsyning. Fredningsnævnet kan dog tillade an-
bringelse af master i forbindelse med lokal strømforsyning."

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 12.
marts 1990, hvor besigtigelse fandt sted.

By- og Landskabskontoret samt Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalkomite har anført, at tilladelse ikke bør meddeles.

Fredningsnævnet finder, at det efter ejendommens belig-
genhed i det fredede område og ordlyden af fredningsbestemmelserne er
overvejende betænkeligt at tillade opsætning af en vindmølle, jfr.
naturfredningslovens § J4,på det fredede område.

"Ansøgningen kan derfor ikke imødekommes •

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

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

.En tilladelse ~an ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage Iværksat, kan tIlladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen.

Miljoministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN lfU'!I?- "00".3 ~
Akt. nr. I



FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Tinghuset • Vester Alle 10
Tlf. 061220 n

~Vioci,il:t!;je'i: U

3im"., og Natur~rCyreisell

~ 2 SEP. ~~~n
8000 Århus C. den

Sag nr 75/90
lo. september 1990.

Nævnet har d.d. skrevet således til arkitekt E.

Moltke Nielsen, Vesterbrogade 30-32, 8000 Arhus C:

"
I skrivelse af 8. august 1990 har De for Trine, Moltke Nielsen ansøgt om tilladelse til opførelse af en ca.

216 m stor tilbygning til det eksisterende sommerhus på

ejendommen matr.nr. 6~ Hvolbæk by, Skanderborg, hvilken ejen-

dom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af lo. april

1980 om fredning af arealer ved Skårup.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. ovennævnte kendelse, meddele

tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i

overensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenheds-
"plan •

• Afgerelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnevnet, Slotsmarken 15, 2970 Hersholm, af bl.a.
ansegeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag f l, a gere sen er meddeltden pågældende klageberettigede •
.En tilladelse ~an ikke udnyttes fer udlebet af klagefrlsten.

Er klage ~verksat, ~an tIlladelsen ikke udnyttes, medmIndre den opret-
holdes af Overfrednlngsnevnet.

Tilladelsen bortfalder, hV1S den lkke er udnyttet lnden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen

,... , .'
l .... • ~

' .. "'" " ..



REG. HR. 5 s 2. O) c O \
FREDNINGSNÆVNET FOR

a ÅRHUS AMTS VESTLIGE
IW FREDNINGSKREDS

Tinghuset . Vester Allå 10
Tlf. 061220 n

8000 Århus C. den

Sagn! 146/91
23.december 1991.

Nævnet har d.d. skrevet således til Arhus amts-
kommune, Vejkontoret, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg:

"

•
Fredningsnævnet har fra Arhus amtskommune modtaget

en ansøgning om tilladelse til forstærkning og stianlæg på Odder-
vej i Skanderborg. Området nord for landevejen er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af lo. april 1980 om fredning af arealer
ved Skårup og syd for landevejen af Overfredningsnævnets kendelse af
15. juni 1976 - Vestermølle-fredningen - og søbeskyttelseslinie.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 16.
december 1991.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. førnævnte
kendelser, og § 47a tillader forstærkning og stianlæg i overensstem-
melse med det fremsendte projekt. "

•
•

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsriævnet, 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

Skov- og Naturstyrelsen
~ clSIV), I/~,.~ /19



Til ORIENTERiNG
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

MoCftagetl
Skov- og Naturstyrelsei'il 05/05-97

~ () MAJ ~99{

Skanderborg Kommune
Rådhuset
Adelgade 44
8660 Skanderborg
(j.nr.Byggesag 97082)

REG. Nit 5 5 l 9. O I

Vedr. j .nr. 33/1997 - tilbygning til eksisterende carport på matr .nr. 8 D Skårup
~by, Fruering - Bjergvej 8, Skårup.

I skrivelse af 13. marts 1997 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom Hans
Simonsen søgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af redskabsrum/værksted samt
carport.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fred-
ning af arealer ved Skårup.

Ejendommen er beliggende i en mindre dal, som er skovklædt med højstammede træer.
Det er oplyst, at udhusene agtes behandlet med hvid simpexo som beboelseshuset.

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål meddeler Fredningsnævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beliggenheds-
plan, og at soklen mod nordøst på 2-3 meters højde sløres med beplantning.

l

Klageveiledning

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

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse iafgørelsen.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

\ C1g Co - \ 2. \ \ /\ 2 - 00~ \

\



0"

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

•
Lone Dornbernowsky og Hans Simonsen, Bjergvej 8, Skårup, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-745-3-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Hara1~e 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokaikornite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4,8653 Them
Jørn Nielsen, Hemstokvej 4, 8660 skanderborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TiL ORIENTERiNG

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 07/10-97

Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
(j.nr. 8-70-51-8-745-10-97)

REG. NR 552. ~. G \ .

Vedr. j.nr. 105/1997 - etablering af vandhuller på matr.nr. 5 g Skårup by,
Fruering og matr.nr. 8 e og 4 c Hvolbæk by, Fruering.

Den 15. september 1997 fremsendte Amtet en sag fra afdelingen for Sø og Mose, der
for ejerne af ovennævnte ejendomme, henholdsvis Kjeld Jensen, Ellelausvej 12,
Skårup, 8660 Skanderborg, og Lars Kaas, Ellelausvej 15, Skårup, 8660 Skanderborg,
har ansøgt om tilladelse til at etablere et vandhul på ca. 500 m2•

Vandhullets etablering sker dels ved afgravning, dels ved opstemning, idet vandhullet
etableres omkring skellet mellem ejendommene.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om
fredning af arealer ved Skårup.

Amtet har vedlagt: "Aftale vedrørende vandhul" indgået med ejerne.

Da der er tale om etablering af et vandhul, som er en gevinst for faunaen i området,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på vilkår:

at vandhullet etableres med en svag bredhældning under 1:8 og en afgravet dybde
på maksimalt ca. 1m.

at det opgravede materiale fjernes eller spredes på græsarealerne mod vest og syd i
et tyndt lag på højst 30 cm, og således at hovedparten af det opgravede materiale
anvendes som en max. 70 cm høj og ca. 15 m bred terræntilpasset opstemning
mod syd, og

at vandhullet etableres uden øer og holdes fri for skyggende træer og buske, og at
der ikke udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs i/ved vandhullet.

-e:<C?/ /)J 11~.o - 00 '//



Kla~evejlednin~

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

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

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

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

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

Kopi er sendt til:

Kjeld Jensen, Ellelausvej 12, Skårup, 8660 Skanderborg
Lars Kaas, Ellelausvej 15, Skårup, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Sø- og Mose, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

- Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Københavii"ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørn Nielsen, Hemstokvej 4, 8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44,8660 Skanderborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
TIL ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 04/09-98

Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg
(j.nr. byggesag 98173) REG. NRS52'l. O \ .

Vedr. j.nr. 55/1998 - opsætning af 12 m stålskorsten ved ejendommen matr.nr. 5 g
Skårup by, Skårup, beliggende EIlelausvej 12, 8660 Skanderborg.

Den 2. juni 1998 fremsendte kommunen for Birgit Buun Jensen og Kjeld Jensen en
ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af en allerede opført 12 m høj stålskorsten i
forbindelse med etablering af biobrændselsfyr.

Ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. apri11980 om
fredning af arealer ved Skårup, ligger på det stærkt skrånende terræn mellem Hvolbæk
og Skårup, hvor der er en storslået udsigt over Skanderborg Sø mod Ejer Baunehøj-
området. Den opførte skorsten er især iøjnefaldende set fra den offentlige bivej fra
Hvolbæk til Skårup.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. august 1998, hvor ejerne oplyste, at de
inden opførelsen havde rettet henvendelse til Skanderborg Kommune, der havde
meddelt, at opførelsen af skorstenen ikke krævede byggetilladelse. Den samme
oplysning fik de ved henvendelse til Landbrugets Rådgivningscenter. Skorstenen er
opført i marts 1998, og de ønsker så høj en skorsten for at fremskaffe ordentlige
trækforhold og reducering af røggener for omgivelserne.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da man fra den offentlige bivej kan ses flere høje skorstene i området, og da
ejendommen er beliggende i udkanten af fredningsområdet, finde Nævnet efter
omstændighederne, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan
meddeles tilladelse til bibeholdelse af skorstenen, dog på vilkår, at den males i grå-blå
nuancer, der vil gøre den mindre iøjnefaldende. Forslag til bemaling fremsendes til
Fredningsnævnet til godkendelse.

Klageve Hedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks .'
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- .,
esse i afgørelsen.

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

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

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

Med venlig hilsen

~

:M[oclltage~i!
Sko'V- og N a~urstyreXlilei1l
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Kopi er sendt til:

Ejerne Birgit Bruun Jensen og Kjeld Jensen, Ellelausvej 12, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-745-4-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregistcr, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220
Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørn Nielsen, Hemstokvej 4, 8660 Skanderborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

23/03-99

Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Vedr. j.nr. 2/1999 - tilbygning af karnap på stuehuset på matr.nr. 5 g m.fl.
Skårup by, Fruering, beliggende Ellelausvej 12, Skårup, 8660 Skanderborg.

Kommunen har den 21. januar 1999 fremsendt ansøgning fra Vestjysk Byggeindustri
Videbæk A/S på vegne Birgit og Kjeld Jensen om tilladelse til udførelse af karnap på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fred-
ning af arealer ved Skårup.

Nævnet foretog besigtigelse den 17. marts 1999.

Århus Amt har anført, at det større vinduesparti i vestgavlen medfører en større reflek-
terende tlade på gavlen, men at Amtet dog ikke mener, at det er så afgørende, at
ansøgningen bør afslåes.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da der er tale om en mindre tilbygning til en eksisterende bebyggelse,og da det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, tilladelse til at opføre en tilbygning i overensstemmelse med de
tegninger, der var vedlagt ansøgningen til Skanderborg Kommune.

Klageveiledning

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

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

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



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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Birgit og Kjeld JeIlsen, Ellelausvej 12, Skårup, 8660 Skanderborg.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-745-1-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5. 8870 Langå
Jørn Nieh·:en, Hemstokvej 4, 8660 Skanderborg
Vestjysk Byggeindustri Videbæk A/S, Fabriksvej 24 ..6920 Videbæk
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

"fIL ORIENTERING

REG. Nit 05 ~q .of
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

03/10-00

Skanderborg Kommune
Rådhuset
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Vedr. j.nr. 79/2000 - udførelse af karnap m.v. på matr.nr. 5 g m.fl. Skårup by,
Fruering, beliggende Ellelausvej 12, Skårup, 8660 Skanderborg.

Den 14. juli 2000 fremsendte kommunen en fra Birgit og Kjeld Jensen modtaget
ansøgning om tilladelse til udførelse af karnap på sydfacaden af stuehuset og etablering
af en kvist på det sydvendte tag.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om
fredning af arealer ved Skårup.

Århus Amt har i skrivelse af 15. september 2000 udtalt, at man ikke vil modsætte sig
det ansøgte.

Da sydfacaden på stuehuset vender bort fra den offentlige vej, og da den ønskede
ombygning næppe bliver synlig fra offentlig tilgængelige arealer, findes det ansøgte
ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor fredningsnævnets formand i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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,.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt- '1
telseslovens § 66, stk:. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Birgit og Kjeld Jensen, Ellelausvej 12, Skårup, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-745-13-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660 •
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Bech Olesen, Vænget 2, 8660
Skanderborg
Vestjysk Byggeindustri Videbæk A/S, Fabriksvej 24, 6920 Videbæk



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

REG.NR. ~5 dg.of
Til ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

09/01-01

Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Vedr. j.nr. 118/2000 - ansøgning om tilladelse til opførelse af dobbelt carport med
redskabsrum på ejendommen matr .nr. 15 c Skårup by, Fruering, beliggende
Oddervej 134 - Byggesag 2000/349.

• Den 16. oktober 2000 fremsendte kommunen en sag, hvor ejeren Poul Thye Knudsen
søger om tilladelse til opførelse af en dobbelt carport med redskabsrum på ialt ca.
42 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fred-
ning af arealer ved Skårup.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2000.

Under besigtigelsen redegjorde ejeren nærmere for ansøgningen og oplyste at carporten
vil blive opført med gavl- og vægbeklædning i trykimprægnerede brædder og med tag i
klare trapez-plader. Placeringen af carporten forevistes.

Hverken Århus Amt eller Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde ind-
vendinger mod, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ejendommen er lavt beliggende i forhold til landevejen. Den udsigt, der er fra lande-
vejen over Skanderborg Sø mod Ringkloster er ved færdsel på vejen så kortvarig, at
forbipasserende næppe når at opleve den. Det ansøgte findes således ikke at stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation fra fredningen til det ansøgte projekt.

Klagevejledning

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Poul Thye Knudsen, Oddervej 134, Skårup, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-745-18-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager ,Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Bech Olesen, Slåenvænget 2, 8660
Skanderborg

•
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

19/09-02

Henning ø. Nielsen
Oddervej 66
8660 Skanderborg

J.nr. 84/2002 - opførelse af nyt skur på matr.nr. 233 Skanderborg markjorder,
beliggende Oddervej 66, 8660 Skanderborg.

Den 12. august 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt skur på ca. 30 m2 på ovennævnte ejen-
dom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fred-
ning af arealer ved Skårup.

Det ansøgte skur skal erstatte et eksisterende skur på 12 m2• Skuret opføres i træ og er
med fladt tag.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til det
ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, sko 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Al1e 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-745-14-02
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjel1erupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Claus Wiese, Sophienlundvej 1, 8660
Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg

.'
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

25/06-03

Ole Norre Pedersen
Ellelausvej 7
8660 Skanderborg

Vedr. j.nr. 116/2002 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og
nedrivning af bestående hus på matr.nr. 2 f Skårup by, Fruering, beliggende Elle-
lausvej 7, 8660 Skanderborg.

Ved brev af 18. februar 2003 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø en fra Dem mod-
taget ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på ovennævnte ejen-
dom. Samtidig med opførelsen af det nye hus, skal det eksisterende hus på ejendom-
men nedrives.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. april 1980 om fred-
ning af arealer ved Skårup.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse henholdsvis den 2. april 2003 og den 18.
juni 2003.

Ifølge det endelige projekt, der forelå til nævnets godkendelse, har De ønsket at opføre
et enfamiliehus med et grundareal på 150 m2• Det samlede bruttoetageareal for ejen-
dommen er på 262 m2. Hertil kommer fuld kælder under ejendommen, beliggende syd-
vest, vil være fritlagt. Det er oplyst, at der vil blive etableret slørende beplantning for-
an den fritlagte del af kælderen, således at kælderen ikke bliver synlig udefra. Det eksi-
sterende hus på grunden vil blive nedrevet, når det nye hus står færdigt.

Årsagen til at De ønsker at opføre et nyt hus er, at det eksisterende enfamiliehus er
utidssvarende og angrebet af fugt og svamp. Det nye hus ønskes placeret længere mod
nord på grunden, d.v.s. længere væk fra Ellelausvej.

I forbindelse med fremsendelse af tegningerne dateret 17. maj 2002, oplyste De, at det
eksisterende stuehus har en gulvkote på 8,20. Endvidere har De oplyst, at stigningen
bagud mod nord på grunden, fra stuehuset er på ca. 4 meter og jo lavere det nye hus
skal placeres i terrænet, jo større afgravning af terrænet vil dette kræve.

Århus Amt, Natur og Miljø, har under sagens behandling været særdeles betænkelig
ved størrelsen af huset samt den højtliggende placering på grunden, set i forhold til det
eksisterende hus. Endvidere har Amtet anført, at der bør tinglyses vilkår om beplant-
ning på ejendommen, således at det sikres, at der er skærmende beplantning foran den
fritlagte kælderdel.



Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har særlig anført, at huset bør trykkes e'
mest mulig i terrænet for at undgå, at det bliver for dominerende i området.

Skanderborg Kommune har henvist til Amtets bemærkninger.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsen må der på en landbrugsejendom opføres bebyggelse, såfremt
helhedsindtrykket ikke ændres i væsentlig grad og i uheldig retning. Fredningsnævnet
finder, at det ansøgte projekt ikke strider mod fredningsbestemmelserne under følgende
forudsætning:

at projektet udføres i overensstemmelse med det senest foreliggende projekt
fremsendt til nævnet den 28. maj 2003.

at huset maksimalt placeres 1 meter højere i terræn, set i forhold til det eksisterende
stuehus. Set i forhold til at det eksisterende stuehus er beliggende med en gulvkote
på 8,20, må gulvkoten på det nye stuehus maksimalt være på 9,20.

at der er ca. 10 meter fra nordfacaden på det eksisterende stuehus til sydfacaden på
det nye stuehus.

at der etableres slørende beplantning foran den fritlagte kælderdel mod sydvest.
at tagbeklædningen bliver sort eller rødt tegltag, der ikke er glaseret.

Klagevejledning

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen



Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-745-13-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Claus Wiese, Sophienlundvej 1, 8660
Skanderborg.
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg
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Den 20. maj 2004

Vedrørende journal nr. 79/03 - ansøgning om tilladelse til bibeholdelse aflegehus samt
beplantning på matr. nr. Ild Hvolbæk By, Fruering, beliggende Ellelausvej 16,8660

• Skanderborg.

Fredningsnævnet har den 25. februar 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse
til bibeholdelse af legehuset samt beplantning på ovennævnte ejendommen

Legehuset er på 6 m2, og for at få legehuset til at falde ind i omgivelserne er der valgt en dyr
løsning, idet legehuset er opført med stråtag og bondehusvinduer.

Beplantningen består af 3 rækker frugttræer, 14 æble/pærer/blomme, og 20 hasselnødtræer.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 10. april 1980 om fredning af
arealer ved Skårup,. Ejendommens bygningsparcel er ikke omfattet af fredningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. april 2004.

•
Legehuset er placeret ca. 30 meter fra eJendommens øvrige bebyggelse midt i dalstrøg. Den øvrige
bebyggelse består af en bolig på 152 m og udhuse på i alt 59 m2

• Boligen og udhus ene ligger
samlet umiddelbart op til Ellelausvej .

Under besigtigelsen oplyste De vedrørende legehuset, at De forud for opførelsen heraf var i kontakt
med Skanderborg Kommune, som oplyste, at så længe bygningen var under 10m2

, var en
ansøgning ikke nødvendig. Legehuset har indtil videre kostet 45.000 kr. at opføre.

Vedrørende beplantningen oplyste De, at der tidligere har været træer på ejendommen, som er
blevet fjernet og erstattet af frugttræerne.

Under besigtigelsen blev en alternativ placering af legehuset drøftet. De meddelte i den forbindelse,
at såfremt De ikke kunne få tilladelse tillegehusets nuværende placering, ville De være indforstået
med en placering maximalt 15 meter fra hovedhuset, væk fra Ellelausvej og ikke placeret højere end
niveauet for hovedhusets stuegulv.

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Århus Amt har meddelt, at det ikke kan
anbefales, at der gives tilladelse til legehuset med dets nuværende placering. Begge har lagt vægt, at

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • IZI l/J 2-$:>::>b
Akt. nr. 9 ...........~
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placeringen er midt i et dalstrøg, hvor bygningen virker meget dominerende i landskabet. Efter
drøftelserne om legehusets placering under besigtigelsen har begge ligeledes erklæret, at de kunne
acceptere en placering af legehuset maximalt 15 meter fra hovedhuset som beskrevet ovenfor.

Vedrørende beplantningen har både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
anbefalet, at der gives tilladelse til denne.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Vedrørende legehuset:

Under hensyn til fredningens formål om at bevare området i dets nuværende tilstand, og under
hensyn til, at legehuset med dets nuværende placering virker meget dominerende i landskabet og
forstyrrende for udsigten, meddeler Fredningsnævnet afslag på ansøgningen om efterfølgende
dispensation tillegehuset,jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Legehuset skal være fjernet fra den nuværende placering senest 1. august 2004.

_I Samtidig meddeler Fredningsnævnet tilladelse til placering af legehuset maksimalt 15 meter fra
hovedhuset, væk fra Ellelausvej , og ikke placeret højere end niveauet for hovedhusets stuegulv.
Nævnet lægger i denne forbindelse vægt på, at legehuset hermed opføres i tilknytning til den
eksisterende bebyggelse og ikke generer udsigten i området.

Vedrørende beplantningen:

Under hensyn til, at beplantningen er af beskeden karakter og ikke vil hæmme udsigten ned over
dalstrøget væsentligt, meddeler Fredningsnævnet dispensation til beplantningen, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.

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

Rettidig klage har opsættend~ virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet. .



~, ,, .

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

Med venlig hilsen

Per Hollanann Olsen

Kopi er samtidig tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-745-6-03)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15,8660 Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Claus Wiese; Sophienlundvej 1, 8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44,8660 Skanderborg (Sags-ID 125813)
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Lw Den 14. juni 2005
SCAN1'IET .

Vedrørende journal nr. 10/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på
matr. nr. 3b m.fl. Skårup By, Fruering, beliggende på landbrugsejendommen med adressen
Ellelausvej 11,8660 Skanderborg .• Fredningsnævnet har den 3. februar 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af et nyt enfamiliehus på ovennævnte ejendom.

Arealet har tidligere været bebygget med en smedje, og ifølge Deres oplysning har huset i
tilknytning dertil været beboeligt til midt i 80'erne.
Der ønskes opført et træhus på ca. 100 m2 med mørke teglsten.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 10. april 1980 om fredning af arealer
ved Skårup i Skanderborg Kommune.

I henhold til fredningsbestemmelsernes § 5 om bebyggelse gælder, at der inden for det fredede
område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre indretninger samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningernes ydre fremtræden.

• Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres bebyggelse, herunder
ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når følgende 3 betingelser
alle er opfyldt:

1. Bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom,

2. Bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger eller er et læskur
for kreaturer,

3. Bygningshøjden ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse
siloer, eller 8,5 m for andre bygninger.

Hvis de nævnte betingelser ikke er opfyldt, kræves en dispensation fra Fredningsnævnet, som kan
nægte denne:

1. Hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller
2. Hvis bygningshøjden overstiger de ovennævnte mål, eller

mailto:post@aarhus.byret.dk


3. Hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig
kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden
væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. april 2004.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De supplerende til ansøgningen, at De overtog gården,
hvortil det omhandlede areal hører, i 1990. På dette tidspunkt var der en bygning på arealet (en
beboelse med smedje). Bygningen blev i vinteren 1994/95 ødelagt, idet ukendte fjernede alt
bindingsværk og sten fra ejendommen. Samtidig blev strømkassen ødelagt, og De valgte derfor at
afbryde el-tilførslen til ejendommen.

Vedrørende det nye hus' placering oplyste De, at De ønsker dette placeret et par meter tilbage på
grunden i forhold til det gamle hus og ca. 1~-2Y2 meter højere. De har anført, at huset hermed falder
bedre ind i omgivelserne, ligesom det undgås, at der skal bygges på en meget fugtig del af grunden.
De oplyste endvidere, at det gamle hus, der har ligget på grunden, var 6Yz x 18 meter med tilknyttet
smedjeværksted.

• Nævnet konstaterede under besigtigelsen, at der på grunden lå spredte murbrokker og en gammel
skorsten .
Grunden ligger flere hundrede meter fra gårdens øvrige bygninger, og indgår således ikke som en
del af gården.

Arhus Amt, Natur & Miljø, har meddelt, at amtet ikke kan anbefale, at der gives tilladelse til det
ansøgte.
Matriklen er en del af en større landbrugsejendom på ca. 80 ha.
Ejendommen er i forvejen bebygget med bolig og driftsbygninger beliggende Ellelausvej ll.
Amtet anfører, at det ansøgte ikke kan siges at tjene rimelige landbrugsøkonomiske formål som
krævet efter fredningsbestemmelserne. '
Amtet har endvidere oplyst, at der i 2001 blev meddelt afslag efter planlovens § 35 på en
tilsvarende ansøgning. Sagen er denne gang fremsendt til Fredningsnævnet, forinden der er taget
stilling efter planloven.
Amtet kan bekræfte, at der på fredningstidspunktet lå en bygning på grunden.
Amtet lægger vægt på, at den tidligere bebyggelse igennem en længere årrække har været helt
fjernet.
At der tidligere har været en bolig på arealet, bør efter amtets opfattelse ikke begrunde en tilladelse
til nyopførelse af et hus i et fredet område.
Amtet finder, at en opførelse af en ny bolig på arealet vil være i strid med fredningens formål om at
bevare området i dets nuværende tilstand, hvilket i dag er uden bebyggelse.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at man umiddelbart tilslutter sig
amtets vurdering. Lokalforeningen har anført, at det på den ene side taler for ansøger, at der var et
hus på grunden på fredningstidspunktet, mens foreningen på den anden side finder, at en rettighed
til at have et hus på grunden kan fortabes, når rettigheden ikke udnyttes gennem længere tid.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det ansøgte vedrører en selvstændig bolig, der ønskes placeret uden tilknytning til, og langt fra,
ejendommens øvrige bygninger, der består af såvel bolig som driftsbygninger.
Nybygningen kan ikke anses for at være erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms
drift som landbrugsejendom.
Bygningen kan derfor ikke opføres uden dispensation fra Fredningsnævnet.



Da bygningen ikke findes at tjene rimelige landbrugsøkonomiske formål, finder Fredningsnævnet
ikke, at der er grundlag for at meddele dispensation på baggrund af fredningsbestemmelsernes
regler omkring landbrugsejendomme.
Henset til, at den tidligere smedje med bolig efter det oplyste ikke har været beboet siden midten af
1980'erne, og til at den har henligget som fuldstændig ruin i hvert fald fra vinteren 1994/95, finder
Fredningsnævnet, at ansøgningen om opførelse af enfamiliehus på, eller i nærheden af, det sted
hvor smedjen var placeret, må sidestilles med ansøgning om opførelse af ny bebyggelse på
ubebygget areal.
Efter fredningsbestemmelsemes § 5 må der ikke inden for det fredede område opføres ny
bebyggelse. Uanset at der på fredningstidspunktet lå en smedje med bolig på stedet, findes opførelse
af en nybygning i en helt anden udformning end det tidligere bindingsværkshus endvidere at stride
mod fredningens formål om at bevare det fredede område i den hidtidige tilstand.
Fredningsnævnet finder derfor ikke, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte.

K/agevejledning

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

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder, . .
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

p ~Olkrn~Ol--I-se-n--

Kopi er samtidig sendt til:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-745-4-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660 Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Claus Wiese, Sophienlundvej I, 8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44,8660 Skanderborg (Sags-ID 2003/323)
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Den 16. november 2005.

Vedr. - j.nr. 11.01.2005-86 - Ansøgning om tilladelse til etablering af et
regnvandsbassin på matr. nr. 232 a Skanderborg Markjorder, beliggende
Oddervej 66, 8660 Skanderborg.

Fredningsnævnet har den 13. september 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres
ansøgning på vegne af Skanderborg Kommune om tilladelse til at etablere et regnvandsbassin på
ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at Skanderborg Kommune i henhold til Spildevandsplanen for Skanderborg
Kommune for 2004 - 2014 ønsker at etablere et forsinkelsesbassin til oplandet omkring Højvangen.
Der vil blive etableret et bundfældningsbassin med uformning som en permanent sø, der samtidig
fungerer som forsinkelsesbassin i regnperioder. Omkring bassinet etableres beplantning i form af
grupper af træer mod Oddervej, og mod øst et nyt skovbryn. Bassinet placeres umiddelbart nord for
Oddervej 66 ved Højvangen. Området, der berøres, har en udstrækning på ca. 7000 m2

•

• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. april 1980 om fredning af arealer
ved Skaarup i Skanderborg Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. oktober 2005.

Under besigtigelsen oplyste De blandt andet, at bassinet bliver ca. 35 meter x 200 meter. Ved
etableringen af bassinet vil det være nødvendigt at fjerne en del af skråningen samt beplantningen,
men kun i begrænset omfang. Beplantningen vil blive genetableret, ligesom der vil blive etableret
beplantning ud mod Oddervej som beskrevet i ansøgningen. Niveauet af volden mod vejen hæves
med ca. Y2meter.

De oplyste endvidere, at der altid vil være vandspejl i bassinet, ligesom stien bag ved området ikke
vil blive berørt afprojektet. Der vil ikke blive etableret andre fysiske installationer på ejendommen
end udløb og indløb for vandet.
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" Vedrørende behovet for bassinet oplyste De, at spildevandet fra oplandet omkring Højvangen,
svarende til et 81 ha stort bebygget område, i dag ledes direkte ud i søen, men at der er behov for
etablering af regnvandsbassinet som bundfældnings- og forsinkelsesbassin.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har anført, at
etableringen af regnvandsbassinet umiddelbart strider mod fredningsbestemmelserne om
terrænændringer. Det vurderes imidlertid, at der er tale om et særligt tilfælde, idet etablering af
forsinkelsesbassin er i almenhedens interesse.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen og særligt
anført, at projektet er tilpasset landskabet, ligesom lokalkomiteen kan tilslutte sig, at projektet er i
almenhedens interesse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsens bestemmelse om "terrænændringer" gælder, at "det følger af § l, at der
ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller
foretages opfyldning, planering eller afgravning."

• Det fremgår endvidere af bestemmelserne vedr. "arealernes drift og pleje m.v.", at
"Fredningsnævnet kan tillade etablering af levende hegn, og en sådan tilladelse skal meddeles,
medmindre Fredningsnævnet skønner, at hegnet vil hæmme en udsigt, der bør bevares."

Uanset fredningskendelsens bestemmelser finder Fredningsnævnet, at det ansøgte projekt, som er
udformet som en permanent sø omgivet af beplantning, og som rent landskabeligt er tilpasset
området, er i almenhedens interesse. På denne baggrund meddeler nævnet dispensation til det
ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på vilkår, at projektet udføres i overensstemmelse
med det anførte i ansøgningen af 9. marts 2005 til Århus Amt samt tegningsmaterialet af 3. marts
2005 og med kronekant i kote 29,80.

Klagevejledning,jj. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.



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

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

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

Med venlig hilsen

~ tfJ"
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-4-745-5-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand

• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vlKnud Damsager, Oddervej 15, 8660
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• Vedrørende j.nr. 11.01.2006-89 - ansøgning om lovliggørelse af hegn samt tilladelse til
opførelse af hestestald på matr. nr. Hd Hvolbæk by, Fruering, beliggende Ellelausvej 16,
8660 Skanderborg.

Fredningsnævnet har den 14. juli 2006 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres ansøgning
om lovliggørelse af hegn samt tilladelse til opførelse af en hestestald på ovennævnte ejendom.

Ejendommen har et grundareal på ca. 2 ha uden landbrugspligt. Ejendommen er ifølge BBR
bebygget med en bolig på 152 m2

, en garage på 50 m2 og et udhus på 9 m2
•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l O. april 1980 om fredning af arealer
ved Skårup.
Fredningens formål er at bevare arealerne i den på fredningstidspunktet værende tilstand.

•
Affredningsafgørelsens § 5 om bebyggelse mv. og andre anlæg, herunder hegn, fremgår:
"Det følger af § l, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder
skure, boder og andre lignende indretninger, samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af
bygningens ydre fremtræden.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres bebyggelse .... ".

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. september 2006.

Hegnet:

Det er oplyst, at hegnet benyttes som indhegning til heste og er etableret i foråret 2006. Hegnet
består af brunbejdsede pæle med en højde på ca. 115 cm. Pælene står med en indbyrdes afstand på
2-2Y2 meter og er påført hvidt, strømførende reb ("polyreb"). Mod Ellelausvej og delvis ned i den
fredede slugt er hegnet påført 2 tværgående brædder.
Deres naboer, ejerne af Ellelausvej 17, har over for nævnet anført, at hegnet er dominerende i
landskabet og i alvorlig grad forringer udsigten over de fredede slugter.

De har heroverfor anført, at hegnet efter Deres opfattelse er et almindeligt husdyrhegn. Hegnet er
mod Ellelausvej forstærket med brædder af sikkerhedshensyn, for at hestene ikke skal blive skræmt

•
)
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, ~f trafikken og løbe ud på vejen. Hegnet er udført med brune jordfarver for netop at passe godt ind i

naturen.

Arhus Amt har anbefalet, at der ikke meddeles efterfølgende tilladelse til det opsatte hegn. Det er
amtets opfattelse, at der er tale om en i fredningsmæssig forstand usædvanlig hegning, der kræver
forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet. Efter amtets opfattelse er et "sædvanligt kreaturhegn",
som efter fredningskendelsen ikke ville kræve tilladelse fra Fredningsnævnet, efter hidtidig praksis
lave træpæle med enkelte rækker metaltråd. Et sådant hegn medfører normalt ikke væsentlige
landskabelige gener. Det er amtets opfattelse, at det opsatte hegn har en dominerende virkning i det
fredede landskab, idet det er højere og mere bastant end et traditionelt kreaturhegn. Hegnet bør efter
amtets opfattelse ændres, således at det i højere grad er udført i overensstemmelse med sædvanlig
hegning. Dette omfatter blandt andet, at tværbrædderne fjernes, og at hegnets højde reduceres.
Endvidere bør pælene placeres med større afstand. Amtet foreslår i den forbindelse, at der eventuelt
kan ske fjernelse afhveranden pæl. Amtet har endvidere anført, at sikkerhedshensyn ikke kan
begrunde behovet for det massive hegn mod Ellelausvej. Såfremt heste og kreaturer skræmmes af
trafik, vil de erfaringsvis søge væk fra trafikken, hvilket i dette tilfælde betyder væk fra Ellelausvej.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen og særlig
anført, at hegnet er meget synligt i landskabet og bør erstattes af et traditionelt kreaturhegn med
strømførende metaltråde .• Vedrørende hestestalden:
Hestestalden ønskes placeret vest for indkørslen til ejendommen i en afstand af ca. 30 meter fra
ejendommens øvrige bygninger. Stalden forventes at få ca. samme størrelse som garagen (50 m2) og
ønskes udført med pudsede facader og stråtag som de øvrige bygninger på ejendommen. For at
illustrere bygningens placering i landskabet har De fremsendt et luftfoto, hvor garagen er kopieret
ind på det sted, hvor hestestalden ønskes placeret. Under besigtigelsen oplyste De, at stalden ønskes
placeret med gavlen ud mod Ellelausvej, og at den vil være i niveau med den eksisterende
bebyggelse på ejendommen. Stalden skal huse 3 - 4 heste, som skal benyttes til at afgræsse
ejendommens jordtilliggende. Det er ikke mulif;1:at benytte andre af ejendommens bygninger til
stald, da ejendommen generelt mangler udhusplads. De er indstillet på eventuelt at reducere
indkørslen til ejendommen, således at stalden placeres tættere på den øvrige bebyggelse.

Arhus Amt har anbefalet, at der ikke meddeles tilladelse til den ansøgte hestestald. Amtet har
oplyst, at der ikke er indvendinger imod opførelsen af en mindre stald eller et læskur på
ejendommen, selvom der ikke er tale om en landbrugsejendom. Der er i forvejen ingen stald eller
andre udhuse udover garagen. En mindre stald eller et læskur må derfor anses for nødvendigt for at
kunne have dyrehold på ejendommens jordtilliggender.
Amtet er imidlertid betænkelig ved placeringen af stalden, idet bygningen med den foreslåede
placering lukker udsigten over landskabet set fra Ellelausvej. Der bør derfor findes en placering,
som er mere skånsom over for landskabet, eventuelt på de lavere liggende arealer syd for
ejendommens bygninger og i tilknytning til beplantningen i ejendommens østlige skel. Såfremt
stalden ønskes udformet i stil med garagen, vil dette efter omstændighederne kunne accepteres,
såfremt stalden placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige bygninger, d.v.s.
maksimalt 20 meter fra disse. Såfremt stalden skal placeres længere væk fra bygningerne, vil et
læskur/udhus med facader af træ og græstørv på taget være mere diskret i de fredede arealer.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen og særlig
anført, at en eventuel stald bør placeres diskret på ejendommen, så den ikke påvirker udsigten til de
fredede slugter.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:



.xedrørende hegnet:
Affredningskendelsens § 5 fremgår det blandt andet, at opsætning af hegn kræver
Fredningsnævnets tilladelse, medmindre der er tale om "sædvanlige kreaturhegn".
Det opsatte hegn, som består af høje kraftige pæle med en indbyrdes kort afstand, og som er påført
hvidt, strømførende reb og til dels er forsynet med tværgående brædder, kan efter Fredningsnævnets
opfattelse ikke betragtes som et "sædvanligt kreaturhegn" .
Da hegnet påvirker oplevelsen af det fredede areal væsentligt, finder Fredningsnævnet, at hegnet
strider imod fredningens formål. På denne baggrund meddeler Fredningsnævnet afslag på
efterfølgende lovliggørelse af det opsatte hegn, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

Fristen for fjernelse af hegnet fastsættes til den l. maj 2007.

Såfremt hegnet ønskes erstattet af et andet hegn, finder Fredningsnævnet, at dette kan godkendes på
følgende vilkår:

Hegnet skal bestå af runde hjørne- og afstandsstolper i naturtræ med en maksimal højde af 1,20
meter. Stolperne skal stå med en indbyrdes afstand på ca. 6 meter og må alene være påført 2 rækker
galvaniseret metaltråd.

Vedrørende hestestald:e Den ansøgte hestestald ønskes placeret vest for indkørslen til ejendommen og ud mod Ellelausvej .
Da denne placering i væsentlig grad vil hindre udsigten over det fredede landskab set fra
Ellelausvej, finder Fredningsnævnet, at det ansøgte strider mod fredningens formål. På denne
baggrund meddeler Fredningsnævnet afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Rettidig klage for så vidt angår afgørelsen om fjernelse af hegnet har opsættende virkning for
afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen til opsætning af andet hegn som ovenfor anført må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

e



'. l~ndsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

p ~ -
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Anni Thorsen og Peter Muller Larsen, Ellelausvej 17,8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Høj bjerg (journalnr. 8-70-51-8-745-5-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vlNiels Thernøe, Ottestoften 17,8660 Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Claus Wiese, Sophienlundvej 1, 8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg
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Afgørelse
i sagen om bibeholdelse af hegn samt opførelse afhestestald på en fredet ejendom

i Skanderborg Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 5. november 2006 meddelt afslag på dispensation fra

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til lovliggørelse afhegn samt opførelse afhestestald på

ejendommen matr.m. Ild Hvolbæk By, Fruering, Ellelausvej 16 i Skanderborg Kommune. Af-

gørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ejeren.

Redegørelse for sagen

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. april 1980 om fredning af

arealer ved Skårup.

Fredningens formål er, jf. § 1, at det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

I § 5 om bebyggelse mv. og andre anlæg, herunder hegn anføres under pkt. a følgende: "Det føl-

ger af § 1, at der inden for det fredede område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure,

boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller

ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring af bygningens

ydre fremtræden."

Efter pkt. b er fredningen dog ikke til hinder for, at der på en landbrugsejendom opføres bebyg-

gelse, herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, når be-

byggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejen-
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dom, og bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen

eller er et læskur for kreaturer, samt bygningshøjden ikke overstiger nærmere angivne mål.

Under pkt. f anføres, at bortset fra sædvanlig husdyrhegn må hegn kun ops,ættes med frednings-

nævnets tilladelse.

Ejendommen har et grundareal på ca. 2 ha uden landbrugspligt. Ejendommen er ifølge BBR be-

bygget med en bolig på 152 m2, en garage på 50 m2 og et udhus på 9 m2.

Århus Amt har som daværende tilsynsmyndighed modtaget en anmeldelse fra en nabo om, at der

er opført et hegn på matr.nr. 11d, der er dominerende i landskabet og i alvorlig grad forringer

udsigten over de fredede slugter.

Ejeren har herefter ansøgt om bibeholdelse af hegnet samt om tilladelse til opførelse af en heste-

stald på ejendommen med en nærmere angiven beliggenhed.

Ansøgning og udtalelser for fredningsnævnet

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen.

Vedr: hegnet

Ejeren har oplyst, at hegnet benyttes som indhegning til heste og er etableret i foråret 2006. Heg-

net består afbrunbejsede firkantede pæle med en højde på ca. 115 cm. Pælene står med en ind-

byrdes afstand på 2 - 2Y2.m og er påført 2 tværgående brædder.

Ejeren finder, at der er tale om et almindeligt husdyrhegn. Hegnet er mod Ellelausvej forstærket

med brædder af sikkerhedshensyn, for at hestene ikke skal blive skræmt af trafikken og løbe ud

på vejen. Hegnet er udført med brune jordfarver for at passe godt ind i naturen.

Århus Amt har anbefalet, at der meddeles afslag på bibeholdelse afhegnet. Amtet finder, at der

er tale om en i fredningsmæssig forstand usædvanlig hegning, der kræver forudgående tilladelse

fra fredningsnævnet. Efter amtets opfattelse er et "sædvanligt kreaturhegn", som efter frednings-

kendelsen ikke vil kræve tilladelse fra fredningsnævnet, efter hidtidig praksis lave træpæle med

enkelte rækker metaltråd. Et sådant hegn medfører normalt ikke væsentlige landskabelige gener.

Det opsatte hegn har en dominerende virkning i det fredede landskab, idet det er højere og mere

bastant end et traditionelt kreaturhegn. Tværbræddeme bør fjernes, højden reduceres og pælene

placeres med større afstand. Eventuelt kan der ske fjernelse afhver anden pæl. Amtet finder ik-



3

ke, at sikkerhedshensyn kan begrunde behovet for det massive hegn mod Ellelausvej. Såfremt

heste og kreaturer skræmmes af trafik, vil de erfaringsvis søge væk fra trafikken, hvilket i dette

tilfælde betyder væk fra Ellelausvej.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen og

anført, at hegnet er meget synligt i landskabet og bør erstattes af et traditionelt kreaturhegn med

strømførende metaltråde.

Vedr. hestestalden

Den ansøgte hestestald ønskes placeret vest for indkørslen til ejendommen i en afstand af ca. 30

m fra ejendommens øvrige bygninger. Stalden forventes at få ca. samme størrelse som garagen

(50 m2) og ønskes udført med pudsede facader og stråtag som de øvrige bygninger på ejendom-

men. Stalden ønskes placeret med gavlen ud mod Ellelausvej og vil være i niveau med den eksi-

sterende bebyggelse på ejendommen. Stalden skal huse 3 - 4 heste, som skal benyttes til at af-

græsse ejendommens jordtilliggende Det er ikke mu1i~ at benytte andre af ejendommens byg-

ninger til stald; da ejendommen generelt mangler udhusplads. Ejeren er indstillet på eventuelt at

reducere indkørslen til ejendommen, således at stalden placeres tættere på den øvrige bebyggel-

se.

Amtet har anbefalet, at der ikke meddeles tilladelse til den ansøgte hestestald. Amtet har ikke

indvendinger imod opførelse af en mindre stald eller et læskur på ejendommen, selvom der ikke

er tale om en landbrugsejendom., idet en mindre stald eller et læskur må anes for nødvendigt for

at kunne have dyrehold på ejendommens jordtilliggender. Amtet er imidlertid betænkelig ved

placeringen af stalden, idet bygningen med den ansøgte placering vil lukke udsigten over land-

skabet set fra Ellelausvej . Der bør derfor findes en mere skånsom placering, eventuelt på de lave-

re liggende arealer syd for ejendommens bygninger og i tilknytning til beplantningen i ejen-

dommens østlige skel. Såfremt stalden ønskes udformet i stil med garagen, vil dette efter om-

stændighederne kunne accepteres, såfremt stalden placeres umiddelblil1: i tilknytning til ejen-

dommens øvrige bygninger. Skal stalden placeres længere væk fra bygningerne, vil et læ-

skur/udhus med facader af træ og græstørv på taget være mere diskret i·de fredede arealer.

Lokalkomiteen har tilsluttet sig amtets indstilling og særlig anført, at en eventuel stald bør place-

res diskret på ejendommen, så den ikke påvirker udsigten til de fredede slugter.



Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har vedrørende hegnet anført, at det af fredningskendelsens § 5 bl.a. fremgår,

at opsætning afhegn kræver fredningsnævnets tilladelse, medmindre der er tale om "sædvanlige

kreaturhegn". Det opsatte hegn, som består afhøje kraftige pæle med en indbyrdes kort afstand,

og som er påført hvidt, strømførende reb og til dels er forsynet med tværgående brædder, kan

efter fredningsnævnets opfattelse ikke betragtes som et "sædvanligt kreaturhegn".

Da hegnet påvirker oplevelsen af det fredede areal væsentligt, finder fredningsnævnet, at hegnet

strider mod fredningens formål. På den baggrund har fredningsnævnet meddelt afslag på efter-

følgende lovliggørelse af det opsatte hegn, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Såfremt hegnet ønskes erstattet af en andet hegn, finder fredningsnævnet, at det kan godkendes

på vilkår, at hegnet består af runde hjørne- og afstandsstolper i naturtræ med en maksimal højde

af 1,20 m. Stolperne skal stå med en indbyrdes afstand på ca. 6 m og må alene være påført 2

rækker galvaniseret metaltråd.

Vedrørende hestestalden har fredningsnævnet anført, at da den ansøgte placering i væsentlig

grad vil hindre udsigten over det fredede landskab set fra Ellelausvej, finder nævnet, at det an-

søgte strider mod fredningens formål. På den baggrund har fredningsnævnet meddelt afslag på

det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klagen

Ejeren har klaget over såvel afgørelsen vedrørende hegnet som afgørelsen vedrørende hestestal-

den.

Vedr. hegnet

Klageren har principalt gjort gældende, at fredningsnævnets afgørelse er behæftet med så alvor-

lige materielle og formelle mangler, at den bør hjemvises til fornyet behandling i fredningsnæv-

net.

Såvel i udtalelsen fra Århus Amt som i fredningsnævnets afgørelse anvendes betegnelsen "krea-

turhegn" frem for betegnelsen "husdyrhegn", som er den betegnelse der anvendes i Overfred-

ningsnævnets fredningsafgørelse for området. Der er Ifølge klageren grundlæggende store for-

skelle på indholdet afbetegnelserne "kreaturhegn" og "husdyrhegn". Derfor hviler udtalelsen fra

amtet og afgørelsen fra fredningsnævnet på et forkert grundlag.

4
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Endvidere anføres det, at fredningsnævnets afgørelse er så mangelfuldt begrundet, at dette må

anses som værende en formel mangel.

Subsidiært gøres gældende, at det opførte hegn er et sædvanligt husdyrhegn, som efter fred-

ningsafgørelsens § 5, litra f Umiddelbart er tilladt. Betegnelsen sædvanligt dækker ifølge klage-

ren over, at skik og brug ændrer sig over tid. Det afgørende må være, hvad der betegnes som

almindeligt på det tidspunkt, hvor handlingen foregår, dvs. om det opsatte hegn er usædvanligt

for en hestefold opført i 2006.

Til understøttelse af at der er tale om et sædvanligt husdyrhegn er bl.a. indhentet en udtalelse fra

en sagkyndig. Det fremgår heraf, at husdyrhegn må betegnes som en meget bred betegnelse for

alle typer hegn, der anvendes til husdyr. Således er både hestehegn og kreaturhegn husdyrhegn.

Men udformningen er - og bør være - meget forskellig for de forskellige typer dyr. Det konklu-

deres, at det opsatte hegn er et sædvanligt hestehegn. Det udtales endvidere, at det af frednings-

_nævnet foreslåede hegn på grund af den lange pæleafstand med kun 2 galvaniserede tråde vil

medføre, at hegnet som helhed vil være utilstrækkeligt til at yde heste nødvendig sikkerhed på

fold. Anvendes galvaniseret tråd bør afstandene max være 3,5 m.

Det anføres endvidere, at der ved afgørelsen ikke er taget hensyn til de særlige og væsentlige

niveauforskelle, der forefindes på ejendommen og nødvendighed for at holde hestene forsvarligt

indhegnet, at hegnet opføres med forholdsvis kort afstand mellem stolperne. Hertil kommer at

der er hensyn at tage til ejerens børn, der rider i folden ud mod Ellelausvej.

Klageren har herudover henvist til, at der i det fredede område på andre ejendomme er opsat

hegn i samme stil. Ud fra den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, må klageren have ret til at

kunne opsætte hegn svarende hertil.

Endelig anføres, at fredningsnævnet ved sin afgørelse har valgt den strengeste og mest indgri -

bende sanktion. Der er meddelt afslag på lovliggørelse, og desuden er der opstillet meget strenge

krav til, at et nyt hegn vil kunne godkendes. Bl.a. skal stolperne for at kunne godkendes være

runde. Dermed vil de nuværende fIrkantede stolper ikke kunne genbruges ved nyopførelse. Det

virker desuden meget anstrengt at anlægge den vurdering, at det afgørende for den visuelle ople-

velse af det fredede område er afhængig af, om stolperne er fIrkantede eller runde. Desuden ved-

rører fredningsnævnets afgørelse hele hegnet, selvom det kun er den del der grænser op mod

vejen, der har betydning for udsigten over slugten.
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Vedr. hestestalden

Klageren gør gældende, at tilladelse til opførelse af den ansøgte stald vil være den mest hen-

sigtsmæssige og endvidere den mest skånsomme løsning for terrænet. Stalden vil blive opført i

samme stil som de til ejendommen øvrige hørende bygninger. Den samlede bebyggelse på ejen-

dommen vil dermed fremstå harmonisk. Hvis der ikke meddeles tilladelse til opførelse af en stald

på den øverste del af grunden, grænsende mod vejen, vil en sådan ikke komme på tale. Dette

skyldes, at terrænet er meget kuperet, og dermed vil en naturlig drift af stalden med tilførsel af

vand og udmugning blive besværliggjort i en sådan grad navnlig i vinterperioden, at anvendelse

af stalden vil blive praktisk umuliggjort. Som følge heraf må hestehold på ejendommen opgives,

hvilket vil medføre, at afgræsningen af ejendommen ophører, og ejendommen vil gro til til skade

for bl.a. for udsigten over slugten.

Naturklagenævnets afgørelse

I Naturklagenævnets afgørelse har deltaget 8 af nævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand),

Ole Pilgaard Andersen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Inger Støjbjerg; Poul

Søgaard og Jens Vibjerg.

Naturklagenævnet har den 16. maj 2007 med deltagelse af sagens parter besigtiget ejendommen.

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

en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra

fredningen end nævnt i stk. 1, kan, jf. stk. 3, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af

fredninger.

Vedr. hegnet

Efter fredningsafgørelsens § 5, pkt. f, må hegn bortset fra sædvanligt husdyrhegn kun opsættes

med fredningsnævnets tilladelse.

Fredningsnævnet fejlciterer fredningsafgørelsen ved at udtale, at det kun er "sædvanlige kreatur-

hegn", der umiddelbart er tilladte.

Efter Naturklagenævnets opfattelse omfatter husdyrhegn såvel kreaturhegn som hestehegn.
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Fejlen ses i øvrigt ikke at være så væsentlig, at den nødvendiggør en hjemvisning af spørgsmålet

til fornyet afgørelse i fredningsnævnet. Endvidere ses der ikke at foreligge andre fejl- utilstræk-

kelig begrundelse - der kan begrunde en hjemvisning af sagen til fredningsnævnet.

Spørgsmålet er herefter, om der er tale om et sædvanligt husdyrhegn, som kan opføres uden fred-

ningsnævnets godkendelse.

Ved afgørelsen af, om det er et sædvanligt husdyrhegn, skal tidspunktet for fredningens tilblivel-

se lægges til grund, jf. også Overfredningsnævnet Orienterer nr. 309. Dvs. i den konkrete sag er

det afgørende, hvad der blev betragtet som "sædvanligt husdyrhegn" i 1980 ved fredningens til-

blivelse.

Naturk1agenævnet finder på den baggrund ikke, at det relativt kraftige træhegn kan betragtes som

et sædvanligt husdyrhegn. Hertil kommer at den konkrete udformning af hegnet, herunder af-

standene mellem pælene er begrundet i de særlige terrænforhold mv. på ejendommen.

Naturk1agenævnet finder imidlertid efter en konkret vurdering ikke, at en tilladelse til bibehol-

delse af det opstillede hestehegn, der er med brunbejsede pæle, på afgørende vis strider mod de

landskabelige hensyn, der skal varetages gennem fredningen.

På den baggrund ændres fredningsnævnets afgørelse af 5. november 2006 vedrørende det opsatte

hestehegn til en tilladelse. ·Hegnet kan således bibeholdes. Det er herved forudsat, at den nuvæ-

rende farve bibeholdes.

Vedr. hestestalden

Fredningen har til formål at bevare området i den nuværende tilstand.

Ifølge fredningen er der et bebyggelsesforbud, dog er fredningen ikke til hinder for, at der på en

landbrugsejendom opføres bebyggelse, der er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende

ejendoms drift som landbrugsejendom.

Allerede fordi ejendommen ikke er en landbrugsejendom, har ansøgeren ikke noget krav på at

kunne opføre en hestestald.

Naturk1agenævnet finder, at den ansøgte placering af hestestalden ud mod Ellelausvej er land-

skabelig uheldig og vil stride mod de hensyn, der skal varetages gennem fredningen. Nævnet er

imidlertid indstillet på i forbindelse med en eventuel ny k1agesag at kunne acceptere en dispensa-



tion til opførelse af en mindre staldbygning, beliggende i tilknytning til den eksisterende bebyg-

gelse, og således at den ikke skæmmer for udsigten fra Ellelausvej mod syd.

På den baggrund stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af5. november 2006 vedrørende heste-

stalden med ovennævnte tilkendegivelse.

På Naturk1agenævnets vegneZm~
Tom Galsøe
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Den 24. juli 2007.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-79 - ansøgning om efterfølgende lovliggørelse af carport
og afindretning af tagetage til beboelse på ejendommen matr. nr. 11c Hvolbæk By, Fruering,
beliggende Bjergvej 5, 8660 Skanderborg.

Den 22. september 2006 modtog Fredningsnævnet fra Århus Amt, Natur & Miljø, Deres ansøgning
om efterfølgende tilladelse til at opføre en carport på 30 m2 samt til udvidelse af boligen i
eksisterende tagetage og stald på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er en beboelsesejendom med et grundareal på 6035 m2, som ifølge BBR er bebygget
med bolig fra 1864. Boligen har kampestensfacader og stråtag. Carporten fremgår ikke af BBR og
ønskes derfor lovliggjort. En ældre stald, der er sammenbygget med boligen, fremgår heller ikke af
BBR.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fredning af
arealer ved Skårup.

Fredningens formål er at bevare det fredede område i den på fredningstidspunktet værende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der inden for det fredede
område ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning, hvis der derved
sker ændring af bygningens ydre fremtræden.
Fredningsnævnet kan dog tillade, at der foretages tilbygning til eller ombygning af et eksisterende
og lovligt opført helårs- og sommerhus.

De har i brev af 4. september 2006 med bilag til Fredningsnævnet oplyst, at De, da De købte
ejendommen Bjergvej 5, havde et møde med en byggesagkyndig fra Skanderborg Kommune, som
havde anmodet Dem om at medbringe en tegning over de eksisterende bygninger og beboelse. Ved
mødet bad han om at få tilsendt en tegning over den påtænkte ændring af udhuset til beboelse.
Årsagen til hans anmodninger om tegninger var, at BBR-meddelelsen fra 1995 var en del afvigende
fra virkeligheden. Der manglede oplysninger om hønsehuset, drivhuset og vognport samt det nye
badeværelse med toilet og brusebad, som blev indrettet under den tidligere ejers sygdom på
hjemmehjælpens anmodning. Ved en efterfølgende kloakeringssag bad De kommunen om tegninger



over afløb fra badeværelset, men de var ikke tilgængelige. Vognporten var ikke en nybygning, men
en istandsættelse af den gamle port, som delvis var styrtet sammen på grund af manglende
vedligeholdelse. Den nuværende port er genopsat på den gamle 1,40 meter høje sokkel, som var en
del af den gamle vognport. Skanderborg Kommune har fået tilsendt tegning over de ændringer, De
ville foretage kort tid efter, at De havde overtaget ejendommen.

Århus Amt har anført, at den ansøgte carport ifølge de foreliggende oplysninger erstatter en gammel
vognport, der var på ejendommen ved Deres overtagelse af ejendommen i 1995. Carporten er
placeret umiddelbart vest for boligen, hvor den gamle vognport også var placeret. Carporten har
facader af træ og tagbeklædning af tegl.
Boligen er ombygget ved udskiftning af stråtaget samt ved indretning af tagetagen og den gamle
stald til beboelse. Bruttoetagearealet bliver derved 246 m2. Ombygningen er foretaget således, at
husets oprindelige stil og udtryk er bibeholdt og inden for de eksisterende bygningsmæssige
rammer.

Århus Amt har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte efter amtets
vurdering ikke er i strid med fredningens formål.

I forbindelse med besigtigelse af en anden ejendom i området foretog Fredningsnævnet besigtigelse
af Deres ejendom i september 2006, uden at der var sket formel indkaldelse til besigtigelsen.
I besigtigelsen deltog, ud over de daværende medlemmer af nævnet, repræsentanter for Århus Amt
og for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.
Derimod var der ikke mødt repræsentant for Skanderborg kommune.

Under besigtigelsen var der blandt de mødende enighed om, at det ansøgte kunne godkendes.
Skanderborg Kommune har efter årsskiftet 2006-2007 tiltrådt dette.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den ansøgte carport erstatter ifølge oplysningerne en gammel vognport samme sted. Carporten har
facader af træ og tagbeklædning af tegl.
Boligen er ombygget ved udskiftning af stråtaget samt ved indretning af tagetagen og den gamle
stald til beboelse. Bruttoetagearealet bliver derved 246 m2. Ombygningen af boligen og den med
boligen sammenbyggede stald er foretaget således, at husets oprindelige stil og udtryk er bibeholdt
og inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.
Fredningsnævnet finder på baggrund af oplysningerne om de foretagne ændringer og på baggrund
af besigtigelsen ikke, at de foretagne ombygninger strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet giver derfor hermed efterfølgende godkendelse af de foretagne ombygninger, jf
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klagevejledning, jf. naturbeskyUelseslovens §86 og §87:

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



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

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

tr (1
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Olaf J. Møller, Engvej 9, GI. Rye, 8680 Ry
Suppleanten for Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Børge Sundahl,
Fredningsnævnets kommunalt udpegede tidligere medlem, Claus Wiese, Sophienlundvej 1, 8660
Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. marts 2022 

 

FN-MJØ-018-2022. Nyt stuehus 

Fredningsnævnet modtog den 18. februar 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et nyt stuehus på matr.nr. 1d Hvolbæk By, Fruering, Bjergvej 12, 8660 Skanderborg. Ejendommen ejes 
af Isabella Hansen og Poul Erik Rank. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fredning af arealer ved Skå-
rup. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det fremgår af fredningen, at den af hensyn til de land-
skabelige værdier i området og til områdets betydning i geologisk henseende tilsigter at bevare området i dets 
tilstand på fredningstidspunktet. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller fo-
retages opfyldning, planering eller afgravning. Det er om bebyggelse mv. anført, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. 
Der må heller ikke foretages ombygninger af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygnin-
gens ydre fremtræden. Fredningsnævnet kan dog tillade, at der foretages tilbygning til eller ombygning af et 
eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus. Fredningen er ikke til hinder for, at der på en land-
brugsejendom opføres bebyggelse, herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende bebyg-
gelse, når bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejen-
dom, når bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen eller er 
læskur for kreaturer, og når bygningshøjden ikke overstiger 12,5 meter for avls- og driftsbygninger, dog 15 
meter for visse siloer, eller ikke overstiger 8,5 meter for andre bygninger. Hvis de nævnte betingelser ikke alle 
er opfyldt, er en dispensation nødvendig, men dispensation kan kun nægtes, hvis det ønskede ikke tjener ri-
melige landbrugsøkonomiske formål, eller hvis bygningshøjden overstiger de nævnte mål, eller hvis helheds-
indtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed 
for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det 
af ejeren ønskede.    

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 9 ha i landzone. Ansøgnin-
gen omfatter opførelse af et nyt stuehus til erstatning for det eksisterende stuehus, der nedrives. Det opføres 
i ét plan på 180 m2 (ca. 22 meter i længden og ca. 8,1 meter i bredden) med en højde på 7 meter. Det opføres 
med ydervægge i træ og mindre partier med stål på gavle, stern og kvist og tag med en tagkonstruktion med 
sorte/mørkegrå stålplader uden skruer. Tagrender er i zink, og vinduer er i outline træ/aluminium 3 lags-glas. 
Det opføres ca. 11 meter sydøst for det eksisterende stuehus indenfor ejendommens haveareal. For at sikre 
at huset ikke kommer under terræn, og at der ikke kommer vand ind i huset, opføres huset lidt højere i terræ-
net end det eksisterende. Der reguleres op til ca. 50 cm på det sted, hvor der reguleres mest. Det eksisterende 
stuehus er i 1½ plan med en høj kælder og har et bebygget areal på 96 m2 med 32 m2 udnyttet tagetage og 
dermed et samlet boligareal på 128 m2. Højden på det eksisterende stuehus er ca. samme højde som det 
kommende stuehus.  
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Projektet er illustreret i ansøgningsmaterialet. Det fremgår heraf, at der foruden det eksisterende stuehus 
nedrives yderligere en bygning. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke er registreret Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i 
nærheden af projektområdet. Det vurderes på den baggrund, at etableringen af stuehuset hverken vil medføre 
en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.  

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der er tale om opførelse af et nyt stuehus til erstatning 
for det eksisterende stuehus, der nedrives. Stuehuset opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og 
indenfor det eksisterende haveareal. Stuehuset vil kun være begrænset synlig i landskabet, da ejendommen 
er afgrænset af beplantning.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. marts 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Kresten Krab Thorup. Endvidere deltog Isabella Hansen og Poul Erik Rank, Skanderborg 
Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Hans Ja-
kobsen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at nye udstykninger har givet en markant øget trafik og 
et behov for at flytte beboelsen længere væk fra vejen. Det vil i øvrigt ikke være billigere at renovere den 
eksisterende beboelse i forhold til at bygge nyt. Det er både den nuværende beboelse og et udhus, der fjernes. 
Der fjernes således ca. 250 m2 bebyggelse, mens der til erstatning herfor alene opføres ca. 180 m2. Der bliver 
tale om et etplanshus til kip med en taghældning på 45o, som svarer til taghældningen på ejendommens øvrige 
bebyggelse. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Skårup betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det nye stuehus opføres med en anderledes placering end det nuværende stuehus, men tættere på yderligere 
en bygning, som også nedrives. På den baggrund og i lyset af det nuværende stuehus placering tæt på vejen 
har fredningsnævnet ingen bemærkninger til den ansøgte placering. 

Herefter og med henvisning til projektets ydre fremtræden og den samlede formindskelse af bygningsmassen 
på ejendommen meddeler fredningsnævnet dispensation til projektet, som ikke vil få nogen negativ betydning 
for oplevelsen af fredningen.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Kresten Krab Thorup, 
2. Isabella Hansen og Poul Erik Rank, 
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3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-7-22, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 14. december 2022 

 

FN-MJØ-140-2022. Redskabsrum og overdækket terrasse 

Fredningsnævnet modtog den 8. november 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et redskabsrum og en overdækket terrasse på matr.nr. 1a Skårup By, Fruering, Oddervej 77, 8660 Skan-
derborg. Ansøgningen er indsendt af Skanderborg-Stilling Skytteforening, som ejer den bygning, ansøgningen 
vedrører. Der er tale om en bygning på lejet grund, og ejendommen ejes af Anne-Dorthe Schibler Albertsen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Projektet har følgende placering på ejendommen 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 10. april 1980 om fredning af arealer ved Skå-
rup. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det fremgår af fredningen, at den af hensyn til de land-
skabelige værdier i området og til områdets betydning i geologisk henseende tilsigter at bevare området i dets 
tilstand på fredningstidspunktet. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til 
eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygninger af eksisterende bygninger, hvis der derved 
sker ændring i bygningens ydre fremtræden. Fredningsnævnet kan dog tillade, at der foretages tilbygning til 
eller ombygning af et eksisterende og lovligt opført helårs- eller sommerhus. Fredningen er ikke til hinder for, 
at der på en landbrugsejendom opføres bebyggelse, herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af 
eksisterende bebyggelse, når bebyggelsen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift 
som landbrugsejendom, når bebyggelsen opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejen-
dommen eller er læskur for kreaturer, og når bygningshøjden ikke overstiger 12,5 meter for avls- og driftsbyg-
ninger, dog 15 meter for visse siloer, eller ikke overstiger 8,5 meter for andre bygninger. Hvis de nævnte be-
tingelser ikke alle er opfyldt, er en dispensation nødvendig, men dispensation kan kun nægtes, hvis det øn-
skede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller hvis bygningshøjden overstiger de nævnte mål, 
eller hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges 

Foreningshus 
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anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan 
modsvare det af ejeren ønskede. 

Det fremgår videre af fredningens bestemmelser, at der heller ikke må etableres andre faste konstruktioner 
og anlæg end bygninger, herunder eksempelvis skydebaner. 

Fredningsnævnet godkendte den 15. april 1981, at der blev anlagt en skydebane på ejendommen. 

Fredningsnævnet meddelte den 24. april 2014 dispensation til at etablere lydsluser på 55 m2 på Skanderborg-
Stilling Skytteforeningens bygning på 214 m2 ejendommen (FN 2014.32).     

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 245.520 m2. Ansøgningen omfatter opførelse af et 
redskabsrum og en overdækket terrasse ved Skanderborg-Stilling Skytteforenings klubhus. Redskabsrummet 
har målene 4,5 x 4,8 meter, i alt ca. 22 m2 med en højde på 2,5 meter. Det opføres med ydervægge i træbe-
klædning malet rød og med tagkonstruktion med gennemsigtige tagplader. Den overdækkede terrasse har 
målene 4,5 x 8,5 meter, i alt ca. 38 m2 og en højde på 2,4 – 2,5 meter. Den er overdækket med gennemsigtige 
tagplader, så der kan komme lys ned på terrassen. Redskabsrummet opføres i samme materialer som klubhu-
set. Det eksisterende klubhus er på 214 m2, og lydsluserne er på 55 m2. Ansøgningen er begrundet i, at skyde-
klubben mangler udeområder.   

Projektet er illustreret på følgende måde: 

 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er 7,8 km fra projektområdet. 
Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-
planens bevaringsmålsætninger. Det vurderes heller ikke at påvirke bilag IV-arter.  

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der er tale om opførelse af et redskabsrum og en 
overdækket terrasse til Skanderborg-Stilling Skytteforening. Det opføres i samme stil og materialer som det 
eksisterende klubhus. Det vurderes ligesom det eksisterende klubhus ikke at kunne ses fra omgivelserne. Det 
er naturligt, at der til et klubhus er tilhørende udendørsfaciliteter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. december 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Kresten Krab Thorup. Endvidere deltog Skanderborg-Stilling Skytteforening ved 
formanden Arne Lægaard, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsfor-
ening ved Lars Søgaard-Jensen og Otto Andersen.  

Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at arbejdet var påbegyndt, men sat i bero. Det blev i øvrigt 
oplyst, at ejendommens ejer har samtykket til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 
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Fredningsnævnet oplyste i øvrigt på forespørgsel, at udskiftning af to standere på pistolskydebanen og opfø-
relse af et lavt halvtag på riffelskydebanen kræver fredningsnævnets dispensation, men at en sådan sag kan 
afgøres uden en yderligere besigtigelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Skårup betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Tilbygningen udføres i samme stil som bygningen i et område, som ikke er synligt fra omgivelserne. Projektet 
er således uden betydning for oplevelsen af fredningen, og fredningsnævnet meddeler derfor 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 selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

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

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

 

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Kresten Krab Thorup, 
2. Anne-Dorthe Schibler Albertsen, 
3. Skanderborg-Stilling Skytteforening, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-185-21, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 


	Forside
	Overfredningsnævnet d. 10-04-1980
	Fredningsnævnet d. 29-09-1978
	Fredningsnævnet d. 22-05-1973
	Kort
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 14-06-2007 til 24-07-2007

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2014

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2022


	Fredningen vedr: Vestermølle Vest
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksationskommisonen: 
	MFKN: 10-04-1980
	Fredningsnævnet: 29-09-1978, 22-05-1973
	Forslag: 
	Regnr: 05529.01


