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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1976, den 28 .sept. ,afsagde overfrednings-
nævnet følgende

kendelse
i sagen nr. 2258/75 om fredning af arealer ved Snabegård
plantage i Them kommune, Arhus amt.

I. Baggrund for og hovedtræk af kendelse afsa6t af fred-
ningsnævnet for Arhus amts vestlige fredningskreds den
28/2 1975.
~ Beskrivelse af området ifølge fredningspåstanden.

Af skrivelse af 26/6 1972, hvorved frednin6splan-
udvalget for Århus amt begærede sag rejst for området, frem-
går bl.a. følgende:

Området er beliggende nord og øst for Vrads by og
er omgivet af store skovområder. Had øst og syd li6ger Vel-
ling skov og Snabegård plantage, begge statsskove, og mod
nord-nordvest grænser området op til Skærbæk og A/S Hjøllund
plantager. Mod vest ligger det allerede fredede Vrads Sande.
Herudover grænser området mod sydvest til Vrads by og mod
nord-øst til Salten å.

I landskabelig henseende udgør området i store træk
et udsnit af den sydlige dalside langs Salten å, hvori Ly-
strup ådal som en sidedal i den østlige del indbefattes.
Området er overmåde naturskønt med en lang række vide udsig-
ter ud over Salten ådalen, der navnlig i denne vestlige del

·har en ganske særegen karakter på grund af den markante kom-
bination af store nåletræsskove og kuperet terræn. Herudover
er området karakteristisk ved de mange issprængte lyngpartier
som må betragtes som en rest efter en tidligere langt større
udbredelse. Området har, foruden sin skønhedsværdi baseret på
den store landskabelige sammenhæng, betydning ved at rumme
et stort antal meget seværdige lokaliteter, f.eks. stræknin-
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ninger langs Salten å og Lystrup å samt Bøgelund banke.
Arealanvendelsen i området er ret ekstensiv, idet area-

lerne for størstedelen indeholder granplantage, selvsået skov-
bevoksning og lyng. Ind mod Vrads by findes et landbrugsområde,
som dog stort set henligger i græs. I den nordøstlige del af
området ved Salten å og Lystrup å er en del dambrug etableret.

Området gennemskæres af 2 offentlige, ret krogede bi-
veje fra Vrads til Bryrup og fra Vrads til Fogstrup samt den
nu nedlagte banelinie Horsens-Bryrup-Silkeborg, der er erhvervet
af staten ved ministeriet for kulturelle anliggender til brug
som gang- og cykelsti (evt. ridesti) for almenheden.

Området er forbundet med videnskabelige interesser,
navnlig geologiske, men også vildtbiologiske og botaniske in-
teresser. .

I geologisk henseende er området interessant ved at
udgøre krydsningsfeltet imellem 3 strøg, som under istiden var
af særlig betydning. Det drejer sig om hovedopholdslinien
(Ussings linie) samt Salten ådal og Lystrup ådal, der i isti-
den fungerede som tunneldale for det mod vest-nordvest udstrø@-
mende smeltevand. Tunneldalens gletscherport(e) var således
igennem længere tid (adskillige tusinde år) placeret i dette
område med mindre forskydninger i østlig eller vestlig retning
alt efter israndens stilling. '

De vildtbiologiske interesser er baseret på en relativL
rig vildtbestand, idet området udgør en del af det vildtbiolo-
giske interesseområde i det midtjydske søhøjland, og det skal
nævnes, at der i området findes kronvildt, ligesom en gruppe
lodsejere specielt i dette og tilstødende områder forsøger at
ophjælpe en bestand af urfugle.

De botaniske interesser knytter sig særlig til de i
området forekommende vældenge samt til visse skræntvegetationer
(egekrat) langs åerne, hvor en naturlig vegetation flere steder
er bevaret. Desuden har de forekommende lyngarealer botanisk
interesse.

Områdets rekreative muligheder er meget betydelige,
først og fremmest som udflugtsområde for befolkningen, og
som sådan er det allerede kendt i vide kredse. Hertil kommer
at der vil kunne skabes gode muligheder for lystfiskeri og ama-
tørstudier og anden aktiv udfoldelse.

De fleste af områdets skovarealer og udyrkede arealer
er efter gældende naturfredningslov tilgængelige for offent-
ligheden. Hertil kommer den omtalte banesti. Der findes parke-
ringsmuligheder både ved restaurant Vrads Sande og Vrads Station
(togrestaurant) , og der skønnes ikke for tiden at være behov for
gennem fredning yderligere at sikre offentlighedens adgangsmu-
ligheder.

Området må udfra hidtidig fredningspraksis og natur-
fredningslovens bestemmelser anses for decideret fredningsvær-
digt. Hertil kommer, at området indgår i kerneområdet i den på-
tænkte naturpark i det midtjyske søområde.
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b. Bekendtgørelse om rejsning af fredningssag foretoges .
af fredningsnævnet i bl.a. Statstidende for den 9/9 1972,
og under sagen har - udover fredningsplanudvalget - bl.a.
Naturfredningsrådet, Danmarks Geologiske Undersøgelse og di-
rektoratet for statsskovbruget (nu skovstyrelsen) anbefalet
fredningssagens fremme.

•
c. Fredningskendelsens hovedindhold.

Kendelsen af 28/2 1975, som vedrører 38 ejendomme,
omfatter et areal på ialt ca. 328 ha. Fredningsnævnet har til-

I

kendt de til erstatning berettigede ejere en samlet erstatning
på 263.750 kr.

Ifølge de almindelige fredningsbestemmelser skal
arealernes tilstand bevares. Således må der bl.a. ikke opret-
tes nye dambrug, og fredningsnævnet har i visse tilfælde næg-
tet tilladelse til udvidelse af eksisterende dambrug. Visse
nu tilplantede, men ikke fredskovpligtige arealer må ikke gen-
tilplantes, og der er tillagt fredningsplanudvalget ret til
visse former for pleje af udyrkede arealer, bl.a.lyngarealer.

II. Overfredningsnævnets behandling.
a. De ankende.

Fredningsnævnets kendelse er indanket for overfred-
ningsnævnet af 5 af de omfattede ejere (sagens lb.nr. 2 a, 2 ~,
4, 5 og 13) - overvejende med påstand om undtagelserfra de al-
mindelige fredningsbestemmelser.

• b • Overfredningsnævnets beslutninger.

Den 3/7 1975 har overfredningsnævnet foretaget be-
a

sigtigelse og har forhandlet med de i sagen interesserede par-
ter. Herefter er følgende besluttet:

l. Fredningens omfang.
Overfredningsnævnet har i det hele kunnet tiltræde

den af fredningsnævnet besluttede afgrænsning af d~ fredede
område, som dette er vist på det nærværende kendelse vedhæf-
tede kort.

2. Fredningens indhold.
De almindelige fredningsbestemmelser:

Overfredningsnævnet har besluttet i det væsentlige
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at stadfæste de af fredningsnævnet fastsatte almindelige
bestemmelser. I spørgsmålet om dambrug har overfredningsnævnet
vel kunnet tiltræde, at nye brug ikke må oprettes, men man
har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for i fredningskendel-
sen at nægte tilladelse til udvidelse
herunder bygningsmæssige udvidelser.

De almindelige fredningsbestemmelser får herefter
f~l~ende indhold:

• De fredede arealer skal bevares i deres nuværende til-
stand med de nedenfor omtalte generelle og specielle undta-
gelser.

~ Ændringer i terrænet eller terrænformerne , herunder'
grus- og lergravning, opfyldning og planering, er ikke til-
ladt. Dog kan udnyttelse af de nævnte forekomster ske til
ejendommens eget forbrug. Endvidere kan bestående dambrug ud-
vides med fredningsplanudvalgets tilladelse efter naturfred-
ningslovens § 43.

På det fredede område må campering og teltning i~~e
ske, og camping- og beboelsesv05ne ikke opstilles. Dog må
camping og teltning af privat besøgende finde sted i umiddel-
bac nærhed af ejendo~mens bygninger.

~ De fredede arealer må ikke anvendes tillossepladser
eller til opstilling af udrangerede mas~iner, biler eller de-
le deraf. forurening af naturen ved henlæggelse af affald el-
ler andet må ikke finde sted .• ~ På arealerne må ikke indrettes motorbaner eller andre
indretninger, der medfører unødvendig·motorlarm eller anden
unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug af højttaler-
anlæg og lignende må ikke finde sted i fri luft.

~ Hotorkørsel samt kørsel med hjælpewotor må kun finde
sted på offentlige veje. Herudover kun af lodsejere og perso-
ner med ærinde på ejendommene.

,"
I

~ Master, tårne og ledningsanlæg må ikke opsættes; dog
kan fredningsnævnet tillade anlæg til lokal el-forsyning.

~ De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der
må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre
indretninger.
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Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at
der til allerede bestående land-, skov- og dambrug opføres
nybygninger eller foretages Offi- eller tilbygninger på eksi-
sterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller
større om- eller tilbygninger ikke påoegyndes, forinden
tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er god-
kendt af fredningsnævnet.

• Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybY6geri
samt om- og tilbygninger,

..

a) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres
i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der sam~i-
dig kan påp8ges anden mulighed for placering og/eller
ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig ~er-
bekostning kan modsvare det af lodsejeren ønskede, el-
ler

•
b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land-, skov-

eller dambrugsøkonomiske formål.

Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt o?før-
te helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad
ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet god-
kendelse fra fredningsnævnet. Landbrugseje~do~me, som over-
går til anden anvendelse, samt landbru6sejendommes beboelse
henhører under denne bestemmelse.

'. ~ Oprettelse af pelsdyrfarme og fjerkræfarme uden for
bestående bygninger, samt oprettelse af drivhusgartnerier og
dambrug er ikke tilladt.

§ lo. Inden for det fredede område må der ikke foretages
yderligere reguleringer af Salten og Lystrup å. Sumpede
arealer og enge ved disse åer må ikke yderligere afvandes
eller drænes.

'.
"

§ ll. Arealerne må anvendes som hidtil, således at almi~de-
lig landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer såvel
som skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsætte.
Dog må de arealer, der er afgrænset med særli6 signatur på
kortet som i dag tilplantede, men ikke fredskovpligti6e,
ikke gentilplantes. Uden for de fredskovpligtige arealer og
øvrige skovarealer, som på kortet er vist med skovsignatur,
er tilplantning eller såning med træer og buske ikke tilladt
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bortset fra de nærmeste omgivelser indtil 25 m fra eksiste-
rende bygninger. løvrigt henvises til særbestemmelserne
for de nedenfor omtalte ejendomme.

§ 12. På udyrkede arealer kan fredningsmyndighederne
uden udgift for ejerne og efter forudgående meddelelse lade
selvsåning fjerne samt efter nærmere aftale med ejerne lade
foretage anden form for pleje af udyrkede arealer f.eks.
med henblik på at bevare lyng eller anden karakteristisk ve-
getation.

§ 13. Med nedenfor nævnte undtagelser må hegn ikke op-
sættes, plantes eller såes uden fredningsnævnets godkendelse~

l. Landbrugsarealer: Nødvendige og sædvanlige hegn omkring
græsningsfolde.

2. Skove: Hegn, som tjener driftsmæssige hensyn kan opsæt-
tes uden tilladelse, når der ikke herved sker en indskrænk-
ning i de muligheder for almenhedens færdsel i den pågælden-
d~ skov, som følger af bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 55. Som hovedregel skal hegn langs skovbryn og offentlige
veje (bortset fra hegn omkring nykulturer) placeres mindst
5 m inde i skoven.

3. Udskiftning af eksisterende levende hegn med undtagelse
af de under særbestemmelser nævnte kan finde sted.

4. Omkring eksisterende havearealer kan opsætning, plantning
eller såning af sædvanligt hegn finde sted uden tilladelse.

§ 14. Veje over de fredede arealer må ikke anlægges
uden fredningsmyndighedernes tilladelse bortset fra markveje
som led i landbrugs- eller skovdrift.

§ 15. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der
efter nævnets godkendelse tilvejebringes de for almenheden
nødvendige parkeringspladser, bygninger og skilte m.v. Op-
mærksomheden henledes på, at tilladelser, som meddeles i
denne kendelse eller i henhold til denne, ikke medfører fri-
tagelse for at indhente andre fornødne tilladelser, f.eks.
fra bygnings- og zonemyndighederne.
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3. Særbestemmelser vedrørende enkelte ejendomme.

Lb.nr. l.

Lb.nr. 2 a.

1,1, ole
I
j

~'.
r,
f-
t
I Lb.nr. 2 b.

Gårdejer Jensine Kristine Due, Vrads- matr.nr.
5 ~ og 5 ~, Vrads by og sogn.

a. Det på kortet med særlig signatur viste
areal må ikke gentilplantes.

b. Den foretagne tilplantning af et areal
på 0,32 ha af matr.nr. 5 ~ (vist på kortet) skal
kunne fjernes pr. l. januar 1977 ved frednings-
planudvalgets foranstaltning.

c. Fredningen skal ikke være til hinder
for etablering af et par andedamme på ialt
ca. 1/2 td. land i den nordlige del af matr.nr.
5 ~'s østlige lod under forudsætning af, at der
ikke udføres omfattende gravearbejder.

Dambrugsejere Erik Claudi Magnussen og Rigmor
Magnussen , Vrads - ma tr .nr. 4 .9., 4 K, 4 k, 4 n,
alle Vrads by og sogn,
l ~, l~, begge Ansøgård Mølle, Vrads sogn.
3 g og 7 b, begge Vorret by, Them sogn.

a. Det på kortet med særlig signatur viste
areal af matr.nr. l ~ Ansøgård og Mølle og 4 d
Vrads by må ikke gentilplantes.

b. Uden for det under a nævnte område skal
beplantningen opretholdes af hensyn til sløring
af bebyggelsen.

Gårdejer Børge Rasmussen, Vrads- matr.nr. l a,
3 a og 5 c, alle Vrads by og sogn...... -
a. Nåletræshegnet på matr.nr. l a langs den
offentlige vej Vrads-Velling skal kunne fjernes af

I

fredningsplanudvalget, dog således at 50 m af
pilehegnet nærmest Vrads og deu del af lærkeheg-
net, som ligger indkørslen til gården på matr.nr.
l a nærmere end 50 m, kan bibeholdes.

b. Fredningen skal ikke være til hinder for
opførelsen af en løsdriftsstald på det på kortet
viste sted i den østlige del af matr.nr. l a -

"efter forudgående godkendelse af tegninger og be-
liggenhedsplan.

------------------------- - - - -----
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Lb.nr. 5.

l~•t',
,~,
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Mikala Erstad, Hellerup - matr .nr. l u, Ansø-
gård og Mølle.

Fredningen skal ikke være til hinder
for plantning af et løvtræsbrandbælte i ejen-
dommens nordskel, dog ikke længere mod øst end
den eksisterende fredskov nord herfor.

J. M. T. Jersey A/S, Hotel Vrads Sande, Bryru9-
matr.nr. l~, Ansøgård 06 Mølle, Vrads sogn.

Fredningen skal ikke være til hinder for
a. opførelsen af en østlig flØj til hotel-
komplekset - som tidligere tilladt af frednings-
nævnet.

b. etablering af et friluftsbad - som tid-
ligere tilladt af fredningsnævnet.

c. opførelse af en funktionærbolig - med
placering og ydre fremtræden, som vil kunne god-
kendes af fredningsplanudvalget og frednings-
nævnet. Denne tilladelse erstatter den af fred-
ningsnævnet meddelte tilladelse til opførelse af
en ridestald, og med den givne tilladelse er der
gjort op med byggeri på fredet areal af denne
ejendom.

d. at der i forståelse med fredningsplanud-
valget opsættes et hegn ud mod den offentlige
vej fra Vrads mod Fogstrup, således at hegnet
suppleres med en beplantning, der til sin tid
vil kunne erstatte det opsatte hegn.

e. at der ved aftale med fredningsplanudval·
get oprettes parkeringsmuligheder på ejendommen.

f. at der oprettes en lille golfbane i for-
ståelse med fredningsplanudvalget.

E~ ønsket tennisbane vil efter det op-
lyste blive placeret i parken, d.v.s. uden for
det af fredningen omfattede område.



Lb.nr. 8.

,1.
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9.

St. Hjøllund Plantage A/S- matr.nr. l ~, 5 d,
5 f, Vrads by og sogn, l c og l &, Ansøgård
og Mølle, Vrads sogn.

a. Det på kortet med særlig signatur
viste areal må ikke gentilplantes.

b. Et på matr.nr. l &, Ansøgård og Mølle
langs bivejen Vrads-Fogstrup plantet egetræs-
bælte vil af hensyn til udsigten være at opstam-
me, og kronerne udtyndes i samråd med frednings-
planudvalget, når træerne er i mandshøjde. Den
i bæltet værende fyrretræs- og rosenbeplantning
vil være at fjerne, så snart det skønnes forsvar-
ligt af hensyn til egetræernes vækst.

c. De på matr.nr. l ~, Vrads, værende
gravhøje vil uden udgift fra det offentlige være
at frilægge som vist på kendelseskortet. De på
kortet viste grænser kan ændres efter aftale
mellem ejeren og fredningsmyndigheden, rep~æsen-
teret ved fortidsmindeforvaltningen eller fred-
ningsplanudvalget. Den frilagte tilstand skal
fremover vedligeholdes, således at vedligehol-
delsespligten påhviler det offentlige ved fred-
ningsplanudvalget. Generelt gælder for friarea-
lerne, at den eksisterende lyng- og hedeurtbeVOk~
ning og den, der måtte fremkomme på de ryddede
arealer, ikke må skades eller hæmmes ved brug
af plantegifte, gødskning og lignende.

ad høj 2610.62. Højen frilægges ud mod sk0vspo-
ret, og fra friarealet hugges en sti ud til
brandbæltet langs jernbanen.

ad høj 2610.63-65. Frilægning påbydes ikke,
før fredningsstyrelsen efter prøvegravning har
konstateret højningernes fortidsmindekarakter.
I den udtrækning, der er tale om gravhøje, skal
disse frilæ6ges i skitsere t omfang og så vidt
muligt således, at højene kommer til at ligge
i en samlet lysning, så man fra hver hØj kan
se en af de andre. Den mod højene vendte side
af bakken nordøst for højene og det mellemliggen-
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Lb.nr. lo.

Lb.nr. 12.

1·0.

de areal åbnes ved væsentlig udtynding af træ- oJ
buskbevoksningen, fortrinsvis den unge bevoksning,
medens spredtstående store træer og enebærbevoksnin-
gen skånes.
ad høj 2610.66. Højen frilægges ud mod brandbæltet
langs jernbanen og ud til skovdiget, der i syd af-
grænser skovejendommen. Udsøgte store træer kan dog
bevares. I forbindelse med vedligeholdelsen ryddes
selve brandbæltet for selvsået småbevoksning, spe-
cielt bævreasp og gran.

(Fredningsnævnet har ved skrivelse af 25/2
1974 tilladt opførelsen af et enfamiliehus på matr .
nr. l b, yrads by og sogn, hvilken tilladelse opret-
holdes) .
Veteranklubbea Bryrup-Vrads- matr.nr. 9, Vrads by
og sogn.
a. Den ved ejendommen værende parkeringsplads
skal kunne benyttes af skovsøgende gæster.
b. Den ved togrestauranten opstillede iskiosk
vil være at fjerne senest den l. oktober 1980.

Dambrugerne Kar l Trærup og Svend Aage !'1adsen- ma tr.
nr. 5 ~ og 5 r, Vrads by og sogn.
a. Fredningen skal ikke være til hinder for
opførelsen af en hal på ca. 700 m2 til opdræt af
lakse- og ørredyngel samt af en bestyrerbolig i eet
plan på betingelse af, at boligen i det hele place-- .
res inden for en afstand af 25 m fra foden af dæmnin-
gen til den nedlagte jernbane, at gulvhøjden ikke
bliver mere end 75 cm højere end terrænets nuværende
niveau, således som det markeres af resterne af en
cementstøbning ved det sted, hvor huset agtes opført,
og at tegninger m.v. forelægges fredningsnævnet til
godkendelse.
b. Fredningen skal ikke være til hinder opsæt-
ning af et trådhegn langs dambrugets skel til mod-
virkning af smittefare fra andre dambrug.



,Lb.nr. 17.

Lb.nr. 18.

Lb.nr. 22.

•
Lb.nr. 23.

Lb.nr. 24.

Lb.nr. 32
a og b

ll.

Vagn Hessel - ma tr.nr. 6 c og 6 d, Vrads by og
sogn.

Det på kortet med særlig signatur viste
areal må ikke gentilplantes.
Lauri tz Søby, ma tr .nr. 6 a - Vrads by og sogn.

Det på kortet med særlig signatur viste
areal må ikke gentilplantes.

A/S Plantagen Folasmidth v/skovrider Høgsgård-
matr.nr. 7 d og 7 ~, Vorret by, Them sogn.

Fredningen skal ikke være til hinder for,
at grøfter erstattes af rørdræning, men uden udvi-
delse af dræningens omfang.

Fru Jonna Munch-Jørgensen og Ben t Arffmann - ma tr .n~
2 ~' Vorret by, Them sogn.
a. Fredningen skal ikke være til hinder for
opsætning af et læskur under forudsætning af, at
dette placeres efter nærmere aftale med nævnet.
b. Der tillades etableret en mindre andedaill.
c. Fredningen skal ikke være til hinder for,
at grøfter erstattes af rørdræning, men uden ud-
videlse af dræningens omfang.

"Ellen og Ivan Osiiers legat"- matr.nr. l f, Vor-
ret by, Them sogn og 13 ~' Velling by, Bryrup
sogn.
a. Det på kortet med særlig signatur viste
areal må ikke gentilplantes.
b. På den sydvestlige side af den offentlige
bivej Velling-Vrads skal der opretholdes et løv-
træsbælte.

Advoka t Erik Balle - ma tr .nr. 6 f, Velling by,
Bryrup sogn, og Bodil Balle, matr.nr. 6 m, samme- I

steds.
Det på kortet med særlig signatur viste

areal må ikke gentilplantes.
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Lb.nr. 36. Sv. Normark Jensen-matr.nr. 4~, Vrads by
og sogn, matr.nr. l ø, Ansøgård og Mølle, Vrads
sogn.

Fredningen skal ikke være til hinder for
bibeholdelse af et redskabsskur under forudsæt-
ning af, at der omkring dette opretholdes en slØ-
rende beplantning.

4. Erstatningerne.

rI

På det foran anførte grundlag har overfrednin6s~ev-
net afgivet erstatningstilbud, hvorved bemærkes, at man ikke har
fundet anledning til at ændre de af fredningsnævnet fastsatte
erstatninger, bortset fra hvad der følger af, at overfrednings-
nævnets kendelse ikke er til hinder for udvidelse af bestående
dambrug. Samtlige til erstatning berettigede ejere har herefter
tiltrådt erstatningerne - med de nedenfor anførte beløb.

•
Et kort, nr.2258/75, visende de fredede områder på

ialt 328 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

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

"

Den af fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fred-
ningskreds den 28. februar 1975 afsagte kendelse stadfæstes med
de ændringer og tilføjelser, som følger af foranstående, og for
de nedenfor anførte erstatninger.

Erstatningerne afholdes med 3/4 af statskassen og
1/4 af Arhus amtsfond.

Erstatningerne, som er udbetalt, er forrentede
med lo % p.a. fra den 28. februar 1975 til udbetalingsdagen.
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Liste over de enkelte fredede ejendomme,
disses ejere og tilkendte erstatninger.

VV
AV
VB
VT

= Vrads by og sogn= Ansøgård og Mølle, Vrads sogn= Velling by, Bryrup sogn
= Vorret by, Them sogn.

Lb.nr. Navn Matr.nr. Fredet
areal (ha)

Erstatning
kr.

• 2a.

.'

2b.

2c.
, "~"-
"'- 3·

.e

4.

5.

6.

Gårdejer Jensine
Kristine Due,
Vrads,
8654 Bryrup .

Damsbrugsejere
Erik Claudi
Magnussen,
Vrads,
8654 Bryrup.

Gårdejer Børge
Rasmussen,
Vrads,
8654 Bryrup.

Købmand Anker
Nielsen, Byvej 3,
8654 Bryrup.

5 a VV
5 s VV

4 d VV
4 f VV
4 k VY
4 TI VV
l e AV
l æ AV
3 g VT
7 b VT

l a VV
3 .9. VV
5 c VV

7 c VT

Svend Aage
Rasmussen,
Øverødvej 106,
2840 Holte,
Henning Rasmussen,
Egealle 70,
8600 Silkeborg

MikaIa Erstad, l u AV
Ehlersvej 7,
2900 HellerLlp.

5 n VV
5 o VV
l i AV
l v AV

J.M.T.Jersey A/S, l a AV
Hotel Vrads Sande,
8654 Bryrup.

Sigfred Løvstad,
Finlandsvej 5,
7400 Herning.

l s AV

39,19
0,03

39,22 52.000

0,16
1,90
0,92
0,76
3,94
1,48
0,28
0,99

10,43 14.000

17,52
1,68
4,34

23,54 30.000

0,14

200

2~08
8,22
1,00
2,65

13,95 3.700

6,04 5.000

14,19 o

0,14 100

I

1 _
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I

I "·e
l

;
i
l,
J,

Lb.nr. Navn Matr.nr. Fredet
areal (ha)

14.

Erstatning
kr.

7.

le
r·li ,J
\

"

8.

9.

lo.

ll.

,'ll

12.
I''.

13.

14.

15.

(16.

Julie Løvstad,
nu dødsboet ved
l) Kr. Ove Løv-

stad, Vester-
gade 4,
7800 Skive,

2) Sigfred Løvstad,
Finlandsvej 5,
7400 Herning,

3) Oluf Løvstad,
Laven,
8600 Silkeborg.

St. Hjøllund
Plantage A/S,
7362 Ha.mpen.

Zacho Nielsen
Vrads,
8654 Bryrup.
Veteranklubben
Bryrup-Vrads,
8654 Bryrup.
Them kommune,
8653 Them.

fumbrugerne
Karl Trærup,Boest
8766 Nr. Snede, og
Svend Aage Madsen,
Vester Harrild,
7371 Fasterholt.
fumbrugsejer
Alfred Busk
Sørensen,
Vrads,
8654 Bryrup
Anker Nielsen,
Byvej 3,
8654 Bryrup.
Dyrlæge Jens Otto
Jensen,
Bakken l,
7441 Bording.
Arealet inddraget
14) .

l t AV

l b VV
5 d VY
5 f VY
l c AV
l g AV

l k VY

9 VV

0,39

66,93
24,18

2,52
25,40
18,19

137,22
0,28

1,21

0,92
2,35
0,86
4,13
0,21
1,57
1,78

1,07
0,95
2,60
4,62

5,04

1,01

under 2 f VV, lb. nr.

umatriku-
leret AV
" " VYlo VY

5 Sl VY
5 r VY

3 o VY
4 g VY
4 E. vv

2 f VY

3 r VV

o

74.000

200

o

o

2.100

5.500

5.500

1.200
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i
~ ~e Lb.nr. Navn Matr.nr. Fredet Erstatning

areal (ha) kr.,
t:
l lO

e 17 . fumbrugsejer 6 c VY 0,28• Viggo Hesel, 6 d VY 0,93
Funder, 1,21 1.400
8600 Silkeborg.

18. Lauritz Søby, 6 a VY 4,13
Vrads, 8654 Bryrup. 4.900

19. Børge Mikkelsen, 7 a VT 0,91
Asklev,8653 Them. - 1.000

e 20. Svend Birk, Teb- 7 g VT 0,69
strup, 8653 Them. 800

21. Hagbart Knudsen, 7 f VT 0,72• Fogstrup,
8653 Them. 800

I ~ 22. A/S Plantagen 7 d VT 0,18ri

l, Folasmidth v/ 7 e VT 0,84
skovrider Høgs- 1,02
gård, 8680 Rye. 1.200

23. Fru Jonna Munch- 2 a VT 2,58
Jørgensen
Tage Bent Arff-
mann, Virklund,
8600 Silkeborg. 3.000

24. "Ellen og Ivan l f VY 9,03Osiier's legat" 13 e VB 4,70
, -, v/B.Christiansen, 13,73te 0sterbrogade 51,
) 2100 København 0. 16.000'·e 25. Nils Koppel, l h VY 1,66

I,. Hundesøvej 3 B,
\ e 2820 Gentofte. 1.000,
I·
I 26. Ole Fussing, 7 c VB 2,73"~' Skovmarken 6 a,"
"/,
~ 2770 Kastrup. 3·000

~

27. Ida Ho fmann, 11 d VB 4,69Dybedalsvej 9,

r
3520 Farum. 3·000

28. l g VY 0,23r Skovstyrelsetl, 8 k VB 3,89Strandvejen 863, 13 i VB 0,032930 Klampenborg, 4,15v/Palsgård skov-- distrikt,
Vester Palsgård,
7362 Hampen. o
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!e, Lb.nr. Navn Matr.nr. Fredet Erstatning
areal (ha) kr.

,,'
29. Viggo Tyrrestrup, 8 f VB 3,59

Toftbjerg Bak- 13 d VB 3,40
ke l, 6,99
8654 Bryrup. 3·400

30. Peter Christensen, 8 n VB 0,12
Hovedgaden,
8654 Bryrup. 150

31. Den selvejende 8 l VB 0,10
institution
K.F.U.M. og K. 's
kursus- og ferie-
center, Lys trup-
have, 8654 Bryrup. 100'. 32a. Advokat Erik Balle 6 f VB 5,02

.. Vestergade 14,
8600 Silkeborg. 5.000

32b. 6 m VB 5,16
Bodil Balle,
Lyngsøvænget 7,
8600 Silkeborg. 7.000

33. Forpagter Harry 6 h VB 0,80
Jensen, 6 i VB 1,14
Vesterhåb, 1,94
8654 Bryrup. 2.200

34. Hans P. Bentzen, 6 d VB 1,01

r Vesterhåb,- 8654 Bryrup. 1.200
:",,"8 35. Preben Pedersen, 6 b VB 1,49
l, Vesterhåb,

e'
8654 Bryrup. 1.800

I~

36. Sv. Normark Jen- 4 au VV 0,09sen, Salten, l ø AV 4,168635 Them. 4,25 3.300

"
ralt 327,63 ha 253. r(50 kr, ------------------- --------------~ ------------------- --------------

r
~,

Udskriftens rigtighed
bekræft::. s~

d

" 0·~,;He~"* •
J. Fisker,r_'I ~

kh.
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Ved skrivelse af 26. juni 1972 rejste fredningsplan-
udvalget for Århus amt sag om fredning af et ca. 332 ha stort
areal ved Vrads by. Ca. 91 ha af arealet er undergivet fred-
skovpligt. De ikke tilplantede arealer er alle beliggende
inden for 300 m fra de i naturfredningslovens § 47 omhandlede
skove •• I fredningsplanudvalgets beskrivelse af området, der i
sin helhed ligger i landzone,hedder det:

"Området er beliggende nord og øst for Vrads by og er
omgivet af store skovområder. Mod øst og syd ligger Velling
Skov og Snabegård Plantage, begge statssko~e, og mod nord-
nordvest grænser området op til Skærbæk- og A/S Hjøllund Plan-
tager. Mod vest ligger det allerede fredede Vrads Sande. Her-
udover grænser området mod sydvest til Vrads by og mod nord-
øst til Salten Å.

I landskabelig henseende udgør området i·store træk et
udsnit af den sydlige dalside langs Salten Å, hvori Lystrup
ådal, som en sidedal i den østlige del indbefattes. Området
er overmåde naturskønt med en lang række vide udsigter ud
over Salten ådalen, der navnlig i denne vestlige del har en
ganske særegen karakter på grund af den markante kombination
af store nåletræskove og kuperet terræn. Herudoter er området
karakteristisk ved de mange isprængte lyngpartier, som må
betragtes som en rest efter en tidligere langt større udbredel-
se. Området har, foruden sin skønhedsværdi baseret på den
store landskabelige sammenhæng, betydning ved at rumme et stort
antal meget seværdige lokaliteter, f.eks. strækninger langs
Salten Å og Lystrup Å samt Bøgelund Banke.

Arealanvendelsen i området er ret ekstensiv, idet area-

•-.•

-I
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leme for størstedelen indeholder granplantage, selvsået skov-
bevoksning og Lyng. Ind mod Vrads by findes et landbrugsområde,
som dog stort set henligger i græs. I den nordøstlige del af
området ved Salten Å og Lystrup Å er en del dambrug etableret.

Området gennemskæres af 2 offentlige, ret krogede
biveje fra Vra~s til Bryrup og fra Vrads til Fogstrup samt den
nu nedlagte banelinie Horsens-Bryrup-Silkeborg, der påregnes
erhvervet ~f staten ved ministeriet for kulturelle anliggender
til brug som gang- og cykelsti (evt. ridesti) for almenheden.

Området er forbundet med videnskabelige interesser,
navnlig geologiske, men også vildtbiologiske og botaniske inter-
esser.

e
e.•

I geologisk henseende er området interessant ved at
udgøre krydsningsfeltet imellem 3 strøg, som under istiden var
af særlig betydning. Det drejer sig om hovedopholdslinien
(Ussings linie) samt Salten ådal og Lystrup ådal, der i istiden
fungerede som tunneldale for det mod vest-nordvest udstrømmende
smeltevand. Tun~eldalenes gletscherport(e) var således igennem
længere tid (adskillige tusinde år) placeret i dette område
med mindre forskydninger i østlig" eller vestlig retning alt
efter israndens stilling.

De vildtbiologiske interesser er baseret på en relativ
rig vildtbestand, idet området udgør en del af det vildtbiologiske
interesseområde i det midtjyske søhøjland, og det skal nævnes,
at der i området findes kronvildt, ligesom en gruppe lodsejere
specielt i dette og tilstødende områder forsøger at ophjælpe
en bestand af urfugle.

De botaniske interesser knytter sig særlig til de i
området forekommende vældenge samt til visse skræntvegetationer
(egekrat) langs åerne, hvor en naturlig vegetation flere steder
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er bevaret. Desuden har de forekommende lyngarealer botanisk
fnteresse.

e
e

••

Områdets rekreative muligheder er meget betydelige
først og fremmest som udflugtsområde for befolkningen, og
som sådan er det allerede kendt i vide kredse. Hertil kom-
mer at der vil kunne skabes gode muligheder for lystfiskeri
og amatørstudier og anden aktiv udfoldelse.

De fleste af områdets skovarealer og udyrkede arealer
er efter gældende naturfredningslov tilgængelige for offent-
ligheden. Hertil kommer den forventede banesti. Der findes
parkeringsmuligheder både ved restaurant Vrads Sande og
Vrads station (togrestaurant), og der skønnes ikke for tiden
at være behov for gennem fredning yderligere at sikre offent-
lighedens adgangsmuligheder.

Området må udfra hidtidig fredningspraksis og natur-
fredningslovens bestemmelser anses for decideret frednings-
værdigt. Hertil kommer at området indgår i kerneområdet i
den påtænkte naturpark i det midtjyske søområde."

Fredningspåstanden går i hovedtræk ud på, at arealerne
skal bevares i deres nuværende tilstand, og at de skal kunne
benyttes som hidtil. Derudover er der nedlagt påstand om, at
nogle hegn fjernes af hensyn til udsigten, og åt nogle arealer,
der i dag er tilplantede, men rom ikke er fredskovpligtige , ikke
må gentilplantes.

Sagens behandling for fredningsnævnet.
Efter indrykning af bekendtgørelse i Statstidende for

den 9. september 1972 og i Silkeborg Avis for den 11. septem-
ber 1972 afholdtes det første møde i sagen den 2. oktober 1972.
De enkelte ejendomme er besigtiget, og der er forhandlet med
lodsejerne.



•

Under behandlingen af sagen har nævnet indtil den l.
oktober 1974 bestået af dommer A.F. Holm, Skanderborg, som for-
mand, amtsrådsmedlem Aage Brønd, Salten, og det kommunevalgte
medlem, maskinstationsejer Håkon Birk, Rustrup. Den l. oktober
1974 overtoges formandsposten af retspræsident A. Grathe, Århus,
og da maskinstationsejer Håkon Birk i efteråret 1974 blev for-

,
hindret i at deltage i nævnets møder, tiltrådte hans suppleant,
gårdejer Afsel Rasmussen, Sepstrup, Them, under den afsluttende
behandling af sagen.

Under sagen har Naturfredningsrådet, Danmarks Geolo-
giske Undersøgelse og Direktoratet for Statsskovbruget anbefalet
fredningens gennemførelse.

For Danmarks Sportsfiskerforening har malermester
Børge Christensen, Århus, udtalt, at foreningen gerne så, at
alle fiskerettigheder ved åløbene i området overtages af det
offentlige. Fredningsplanudvalget har oplyst, at man uafhængigt
af fredningssagen vil søge at erhverve ejendomme eller dele af
disse langs åerne ved aftaler med lodsejerne.

Museumsinspektør Georg Kunwald, Rigsantikvarens For-'
tidsmindeforvaltning, har fremsat ønske om frilægning af nogle
høje i området, hvilket fredningsplanudvalget har tilsluttet.sig
og lodsejeren erklæret sig indforstået med, jfr. nedenfor ad•e.• lb.nr. 8 •

Nævnet finder, at det område, for hvilket der er rejst
fredningssag, hører til de særligt bevaringsværdige områder i
landet ud fra såvel landskabelige som naturvidenskabelige og
undervisningsmæssige hensyn.

Følgende bestemmelser er herefter vedtaget:
A. Fredningens omfang.

Den af fredningsplanudvalget foreslåede frednings-
grænse følges med en enkelt mindre ændring omkring bygningerne
på landbrugsejendommen matr. nr. 5~ Vrads by og sogn (lb.nr.l),
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jfr. i det hele det kendelsen medfølgende kort.

B. Almindelige fredningsbestemmelser.
De fredede arealer skal bevares i deres nuværende til-

stand, dog med de nedenfor omtalte generelle og specielle und-
tagelser.

Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus-
og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt. Dog
kan udnyttelse af de nævnte forekomster ske til ejendommens for-
brug.

•e.•

På det fredede område må campering og teltning ikke ske
og camping- og beboelsesvogne ikke opstilles. Dog må camping
og teltning af privat besøgende finde sted'i umiddelbar nærhed
af ejendommens bygninger.

De fredede arealer må ikke anvendes til lossepladser
eller til opstilling af udrangerede maskiner, biler eller dele
deraf. Forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller
andet må ikke finde sted.

På arealerne må ikke indrettes motorbaner eller andre
indretninger, der medfører unødvendig motorlarm eller anden
unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug af højttaler-
anlæg 0.1. må ikke finde sted i fri luft •

Motorkørsel samt kørsel med hjælpemotor Wå kun finde
sted på offentlige veje. Herudover kun af lodsejere og personer
med ærinde på ejendommene.

Master, tårne og ledningsanlæg må ikke opsættes; dog
kan fredningsnævnet tillade anlæg til lokal el-forsyning.

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må
således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger.

Fredningen skal d06 ikke være til hinder for, at der
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til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller fore-
tages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på be-
tingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger
ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed
for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri
samt om- og tilbygninger:

~1) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsent-
ligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan på-
peges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning,
der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare
det af lodsejeren ønskede, eller

2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske
formål.

•e.e

Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte
helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer
karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse
fra fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til 'anden
anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører under
denne bestemmelse •

Oprettelse af pelsdyrfarme og fjerkræfarme uden for
bestående bygninger, samt oprettelse af drivhusgartnerier og
dambrug er ikke tilladt. Bestående dambrug må ikke udvides.

Inden for det fredede område må der ikke foretages
yderligere reguleringer af Salten og Lystrup å. Sumpede arealer
og enge ved disse åer må ikke yderligere afvandes eller drænes.

Arealerne må anvendes som hidtil, således at alminde-
lig land~rugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer såvel som
skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsætte, dog må
de arealer, der er afgrænset med særlig signatur på kortet som
i dag tilplantede, men ikke fredskovpligtige, ikke gentilplantes.
Uden for de fredskovpligtige arealer og øvrige skovarealer, som
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på kortet er vist med skovsignatur, er tilplantning eller så-
ning med træer og buske ikke tilladt bortset fra de nærmeste
omgivelser indtil 25 m fra eksisterende bygninger. I øvrigt
henvises til særbestemmelserne for de nedenfor omtalte ejen-
domme.

e,

På udyrkede arealer kan fredningsmyndighederne uden ud-
gift for ejerne og efter forudgående meddelelse lade selv-
såning fjerne samt efter nærmere aftale med ejerne lade fore-
tage anden form for pleje af udyrkede arealer f.eks. med hen-
blik på at bevare lyng eller anden karakteristisk vegetation.

Med nedenfor nævnte undtagelser må hegn ikke opsættes,
plantes eller såes uden fredningsnævnets godkendelse:

1. Landbrugsarealer:
Nødvendige og sædvanlige hegn omkring græsningsfolde.

2. Skove:
Hegn, som tjener driftsmæssige hensyn, kan opzættes

uden tilladelse, når der ikke herved sker en indskrænkning i
de muligheder for almenhedens færdsel i den pågældende skov,
som følger af bestemmelserne i naturfredningslovens § 55. Som
hovedregel skal hegn (bortset fra hegn omkring nykulturer)
langs skovbryn og offentlige veje placeres mindst 5 m inde i
skoven.

!.'t

3. Udskiftning af eksisterende, levende hegn med und-
tagelse af de under særbestemmelser nævnte kan finde sted.

4. Omkring eksisterende havearealer kan opsætning, plant-
ning eller såning af sædvanligt hegn finde sted uden tilladelse.

Veje over de fredede arealer må ikke anlægges uden fred-
ningsmyndighedernes tilladelse bortset fra markveje so~ led i.

landbrugs- eller skovdrift.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der efter

••.e
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nævnets godkendelse tilvejebringes de for almenheden nødvendige
parkeringspladser, bygninger og skilte m.v.

Opmærksomheden henledes på, at de tilladelser, som
fredningsnævnet meddeler i denne kendelse eller i henhold til
de~~e, ikke medfører fritagelse for at indhente andre fornø~~e
tilladelser, f.eks. fra bygnings- og zonemyndighederne.
c. Særlige •.forhold vedrørende enkelte ejendomme og tilfælde, hvor
lodsejeren har fremsat specielle ønsker:

•·e.
ti

ad lb.nr. 1:
Der pålægges en del af ejendommen genplantningsforbud,

jfr. kortet.
Ejeren har ønsket tilladelse til opførelse af sommer-

huse på den sydvestlige del af matr. nr. 5~, gravning af et par
andedamme på ialt ca. t tønde land i den nordlige del af matr.
nr. 5~, etablering ~f dambrug med bolig på den østlige lod af
matr. nr. 5~ og opførelse af en aftægtsbolig enten sydøst for
landbrugsbygningerne eller vest for bygningerne ved Bredlundvej8n.

Ejeren har desuden oplyst, at der ønskes opført en ny
kostald nord for de bestående bygninger •

Nævnet finder ikke at kunne imødekomme ønsket om op-
førelse af sommerhuse eller etablering af dambrug. Derimod til-
lades det ejeren at etablere de nævnte andedamme under forudsæt-
ning af, at der ikke udføres omfattende gravearbejder. Under hen-
syn til ønsket om byggeri ved de eksisterende bygninger har
nævnet besluttet at lade det på kortet viste areal o~~ring
bygningerne udgå af fredningen •

. Den på den nordvestlige del af matr. nr. 5~ foretagne
tilplantning, som på kortet er markeret med tlRyddesll, skal fjer-
nes inden den l. januar 1977 ved fredningsplanudvalgets foran-
staltning. på grundlag af en af skovrider J. Lundberg, Hedesel-
skabets 4. plantagedistrikt, foretaget vurdering tillægges der
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ejeren en erstatning på 2000 kr. til dækning af det tab, der
er-en følge af rydningen.

lb.nr. 2a:
I 1970-71 meddelte nævnet og Overfredningsnævnet i med-

før af naturfredningslovens § 47 dispensation til opførelse af
fiskemesterbolig m.v. på ejendommen, hvorom der er sket ting-
lysning. Denne tilladelse er udnyttet.

Der pålægges en del af ejendommen genplantningsforbud,
jfr. kortet. Beplantningen uden for det område, hvorpå der er
genplantningsforbud, skal'opretholdes af hensyn til sløring af
bebyggelsen.

,

Mod det sydøst for ejendommen værende dambrug er opsat
et trådhegn af hensyn til smittefaren imellem de to dambrug.

Da hegnet tjener erhvervsmæssige interesser, meddeler
nævnet tilladelse til bibeholdelse af det omhandlede hegn.

e
e.e

lb. nr. 2b:
Fredningsplanudvalget har nedlagt påstand om, at det

midter~te hegn (hvidgran) på matr.nr. 5~ fjernes, samt at der
gives fredningsmyndighederne ret til at friholde udsigten ud
for matr. nr. la fra bivejene fra Vrads henholdsvis til Fogstrup
og Velling, dog således at 50 m af pilehegnet nærmest Vrads og

~
den del af lærkehegnet, som ligger indkørslen til gården på
matr.nr. l~ nærmere end 50 m, kan bibeholdes. .

Ejeren har protesteret mod fjernelse af hegnet på matr.
nr. 5~ og desuden ønsket ret til at opføre en løsdriftstald på
den (høje) nordlige del af matr.nr. la.

Nævnet finder ikke at kunne tillade opførelse af en
løsdriftstald på det af ejeren angivne sted. Derimod vil stalden
- efter forudgående godkendelse af tegninger og beliggenheds-



,. ,

plan - kunne opføres på den af skov omgivne østlige del af matr.
nr. l~. For så vidt angår friholdelse af udsigten fra vejene'
til Fogstrup og Velling tiltrædes fredningsplanudvalgets på-
stand.

Med hensyn til det midterste hegn på matr.nr. 5~ be-
stemmes, at det kan bibeholdes, indtil det·naturligt går til
grunde.

lb.nr. 3:
Ejerne har ønsket ret til at tilplante den del af

ejendommen, som ikke i dag er beplantet, samt at anbringe en
campingvogn i skoven.

Nævnet finder ikke at kunne tillade det ønskede, jfr.
de almindelige bestemmelser.

lb.nr. 4:

•e.•

Ejeren har fremsat ønske om tilplantning af brand-
bæltet langs ejendommens nordskel med løvtræer samt tilladelse
til eventuelt at opføre en tilbygning til den bestående ejendom.

Fredningsplanudvalget har modsat sig en tilplantning
af brandbæltet, hvilket nævnet kan tiltræde •

For så vidt angår en evt. tilbygning henvises til de
almindelige bestemmelser foran •

lb.nr. 5:
Den 23. november 1970 tinglystes en deklaration på

ejendommen vedrørende fredning af de arealer, der er omfattet
af nærværende sag. Siden da er en del af et hotelkompleks opført,
hvortil nævnet meddelte godkendelse den 28. marts 1974 (j.nr.. .

30/1974). Selskabet, som ejer ejendommen, har foruden tilladelse
til opførelse af en østlig fløj i tilslutning til det nye hotel-
kompleks som endelig påstand ønsket tilladelse til opførelse af
en ca. 200 m2 stor hestestald og en eller to funktionærboliger,
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etablering af swimmingpool, en reservebrønd, campingplads
og sportsfl~replads. Endvidere ønskes tilladelse til plant-
ning af juletræskulturer, indhegning og udvidelse af den
etablerede park og til at foretage fæl~!ing og fjernelse af

•

mindre selvsåede træer for bevarelse af hedelandskabet og
udsigten over terrænet~

Fredningsplanudvalget har ikke villet modsætte sig
opførelsen af en hestestald umiddelbart øst for skellet til
matr.nr. 11 under forudsætning af, at staldens endelige place-
ring og udformning forel~gges til godkendelse, samt at alle
tidligere planer og tilsagn om yderligere byggeri - bortset
fra den omtalte østlige hotel fløj - frafalaes. Udva~ge~ har
ej heller villet modsætte sig etablering af et friluftsbad med
en placering i overensstemmelse med den tinglyste deklaration... ,,~

••
e
e

under forudsætning af, at dette ikke overbygges, etablering af
en reservebrønd, hegning omkring den bestående park eller
landskabsplejen på ejendommen.

Udvalget har derimod modsat sig etablering af
campingplads, sportsflyveplads, juletræskulturer og udvidelse
af den bestående park ind i det fredede område.

Nævnet finder at kunne meddele tilladelse til etab-
lering af et friluftsbad og til opførelse af en hestestald med. ~

placering som af fredningsplanudvalget foreslået, foruden det
tidligere meddelte tilsagn om en østlig fløj ti~ hotelkomplekset.
Vedrørende forelæggelse for nævnet henvises .til de almindelige
fredningsbestemmelser. Det tilføjes, at alle tidligere meddelte
tilsagn om byggeri på ejendommen inden for fredningen her~fter
skal betragtes som bortfaldet. Nævnet kan endvidere imødekomme
ønsket om placering af en reserve brønd, etablering af et hegn
omkring den bestående park og forslaget om landskabspleje. Der



"

meddeles tilladelse til plantning af juletræskulturer på arealet
syd for adgangsvejen til hotellet.

.. .Ønsket om tilladelse til etablering af campingplads, sports-
flyveplads og udvidelse af den bestående park kan ikke imødekornmes.

lb.nr. 6:
.- . .-Ejeren har fremsat ønske om tilladelse til opsætning af en

campingvogn i sommermånederne, hvilket fredningsplanudvalget
har modsat sig.

Nævnet finder ikke at kunne imødekomme anmodningen.

lb.nr. 8:
Den 25. februar 1974 meddelte nævnet dispensation til op-

.førelse af et enfamiliehus på matr. nr. Ib Cr.nr;-61/1973),
hvorom der den 7. maj 1974 er tinglyst deklaration.

Der pålægges en del af ejendommen genplantningsforbud, jfr.
kortet.

Vedrørende et på matr.nr. 19 langs bivejen fra Vrads til
Fogstrup plantet egetræsbælte har fredningsplanudvalget påstået
dette fjernet af hensyn til den meget smukke udsigt.

Selskabet, der ejer ejendommen, har lagt vægt på egetræs-
bæltets bibeholdelse, da det er plantet for at hindre en even-
tuel ildebrands hurtige udbredelse-i området, hvor der alene er
nåletræer. Selskabet har erklæret sig indforstået med at opstam-
me egetræerne, når disse er oppe i mandshøjde, samt at foretage
udtynding af kronerne, hvor dette er påkrævet af hensyn ~il ud-
sigten. Fremover er man villig til at foretage opstamning og
udtynding i samråd med fredningsplanudvalget. Den i bæltet værende
fyrretræs- og rosenbeplantning vil blive fjernet, så snart det
skønnes forsvarligt af hensyn til egetræernes vækst.



-14-

Nævnet finder, at der til enhver tid skal sikres udsigt
fra den nævnte bivej, men under hensyn til det af selskabet
anførte findes egetræsbæltet at kunne bibeholdes under forud-
sætning af, at der efter samråd med fre~~ingspla~udvalget fore~

•
tages opstamning og udtynding som af selskabet foreslået.

Med hensyn til de på matr.nr. Ib værende gravhøje har
selskabet erklæret sig indforstået med uden udgift for det
offentlige at frilægge disse som vist på kortet. De på kortet
viste grænser kan ændres efter aftale mellem ejeren og fred-
ningsmyndigheden, repræsenteret ved fortidsmindeforvaltningen
eller fredningsplanudvalget.

Den frilagte tilstand skal fremover vedligeholdes, såle-
des at vedligeholdelsespligten påhviler det offentlige ved
fredningsplanudvalget.

•
Generelt gælder for friarea1erne, at den eksisterende

lyng- og hedeurtbevoksning og den, der måtte fremkomme på de
ryddede arealer, ikke må skades eller hæmmes ved brug af plante-
gifte, gødskning og lignende.
ad høj 2610.62. Højen frilægges ud mod skovsporet, og fra fri-
arealet hugges en sti ud til brandbæltet langs jernbanen.
ad høj 2610.63-65. Frilægning påbydes ikke, før fortidsminde-
forvaltningen ved prøvegravning har konstateret højningernes

~fortidsmindekarakter. I den udstrækning, der er tale om grav-
høje, skal disse frilægges i skitseret omfang pg såvidt muligt
således, at højene kommer til at ligge i en samlet lysning, så
man fra hver høj kan se en af de andre. Den mod højene vendte
side af bakken nordøst for højene og det mellemliggende areal
åbnes ved væsentlig udtynding af træ- og buskbevoksningen, for-
trinsvis den unge bevoksning, medens spredtstående store træer
og enebærbevoksningen skånes.
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ad høj 2610.66. Højen frilægges ud ~~ brandbæltet langs jern-
banen og ud til skovdiget, der i syd afgrænser skovejendommen.
Udsøgte store træer kan dog bevares. I forbindelse med vedlige-
holdeIsen ryddes selve brandbæltet for selvsået småbevoksning,
specielt bævreasp og gran.

~lb.nr. lo:

• Veteranbanen har ønsket tilladelse til udvidelse af
0.

restaurationslokalerne, således at gårdspladsen inddrages hertil.
Fredningsplanudvalget har ikke protesteret herimod ••• Nævnet finder, at en udvidelse må ske i overensstemmelse

med det foran under almindelige fredningsbestemmelser anførte.
Veteranbanen er indforstået med, at parkeringspladsen ved

ejendommen benyttes af skovsøgende gæster.
En ved togrestauranten opstillet iskiosk er af nævnet

krævet fjernet. Veteranbanen har i skrivelse af l. februar 1975
ansøgt om tilladelse til at bibeholde kiosken i en kortere år-
række, hvilken ansøgning er anbefalet af Them kommunalbestyrelse.
Nævnet finder herefter at kunne meddele tilladelse til kioskens

forbliven indtil den l. oktober 1980.
lb.nr. 11:

Arealerne er overtaget af det offentlige og ved at blive
udlagt som gang- cykel- og ridesti.

lb.nr. 12:
Ejerne, der driver et klækdambrug, har ønsket tilladelse

til opfør~lse af en hal på ca. 700 m2 til opdræt af lakse- og
ørredyngel og et beboelseshus i eet plan til en bestyrer. Place-
ringen er skitseret på kortet.

Fredningsplanudvalget har ikke villet protestere herimod
under forudsætning af, at beboelseshuset i det hele placeres inden
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•

for en afstand af 25 m fra foden af dæmningen til den nedlagte
jernbane, og at gulvhøjden ikke bliver mere end 75 cm højere
end terrænets nuværende niveau, således som det markeres af
resterne af en cementstøbning ved det sted, hvor huset agtes
opført.

Nævnet finder at kunne meddele tilladelse til det ønskede
byggeri på de af fredningsplanudvalget angivne vilkår samt under
forudsætning af, at tegninger m.v. forelægges i overensstemmel-
se med de foran anførte almindelige fredningsbestemmelser.

Ejerne har endvidere fremsat ønske om tilladelse til op-
sætning af et trådhegn langs dambrugets skel til modvirkning af
smittefare fra andre dambrug.

Under hensyn til den erhvervsmæssige interesse 1 opsæt-
ning af et trådhegn omkring dambruget imødekomme s anmodningen.

•
lb.nr. 13:

Ejeren har ønsket tilladelse til at udvide et eksisteren-
de dambrug med 15-16 damme.

Nævnet finder ikke at kunne imødekomme dette ønske, jfr.
de almindelige fredningsbestemmelser. Der tillægges ejeren en
erstatning på 8000 kr. for mistede.muligheder for at udvide
dambruget.

lb.nr. 17:
Der pålægges en del af ejendommen genplantningsforbud,.

jfr. kortet.
Ejeren har ønsket tilladelse til at udvide et eksisteren-

de dambrug med 4 damme samt til at fornyet bestående klækhus,
der er opført af træ. ~

Anmodningen om udvidelse af dambruget kan ikke imødekom-
mes, jfr. de almindelige fredningsbestemmelser. Der tillægges
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ejeren en erstatning på 2000 kr. for mistede muligheder for at
udvide dambruget. Fornyelse af klæk~set kan finde sted på de
i de almindelige bestemmelser anførte vilkår.

lb.nr. 18:
Der påiægges en del af ejendommen genplantningsforbud,

jfr. kortet.
~

• .lb.nr. 19:

•
Ejeren har med henblik på kreaturgræsning ønsket tilladelse

til dræning af englodden •
Nævnet finder ikke at kunne imødekomme ønsket, jfr. de

almindelige fredningsbestemmelser.

lb.nr. 22:
Selskabet, der ejer ejendommen, har fremsat ønske om, at

den eksisterende dræning med grøfter erstattes af rørdræning
og udvides lidt, idet englodden agtes benyttet til kreaturgræs-
ning.

Nævnet finder ikke at kunne.imødekomme ønsket om en ud-e
•••e

videIse af dræningen, men meddeler tilladelse til, at ,grøfterne
erstattes med rørdræning.:

lb.nr. 23:
Ejerne har ønsket tilladelse til opsætning af et læskur

til kreaturer, etablering af en mindre andesø, udbygning og rør-
lægning af den eksisterende dræning, evt. tilplantning af englod-
den med pyntegrønt samt opsætning af et vildthegn.

Nævnet finder at kunne meddele tilladelse til opsætning af
et læskur under forudsætning af, at dette placeres efter nærmere
aftale med nævnet. Det tillades ejerne at etablere en mindre
andedam. Ønsket om udvidelse af dræningen kan ikke .imødekommes,

,
l
I
I
~
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hvorimod grøfterne vil kunne erstattes med rørdræning. Nævnet
kan ikke imødekomme ønsket om beplantning eller opsætning af
vildthegn, jfr. de almindelige fredningsbestemmelser.

lb.nr. 24:

. ,

Der pålægges en del af ejendommen genplantningsforbud,
jfr. kortet.

På den sydvestlige side af den offentlige bivej Velling-
Vrads skal der opretholdes et løvtræsbælte.e·

lb.nr. 32 a og b:
Der pålægges en del af ejendommene genplantningsforbud,

jfr. kortet.

lb.nr. 33:
Ejeren har fremsat ønske om yderligere dræning af eng-

lodden.
Nævnet finder ikke at kunne imødekomme ønsket. Der henvises

i øvrigt til de almindelige fredningsbestemmelser.

e
e.
ti

lb.nr. 36:
Ejeren har ønsket tilladelse til bibeholdelse af et red-

skabsskur, der er opført i kanten af bevoksningen, samt til-
ladelse til beplantning af den ~ste del af det ubeplantede

etareal.
Nævnet meddeler tilladelse til bibeholdelse af redskabs-.

skuret under forudsætning af, at der omkring dette opretholdes
en slørende beplantning.

Ønsket om tilladelse til beplantning kan ikke imødekommes,
jfr. de almindelige f~dningsbestemmelser.

e·
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•

D. Erstatning.
" I. Nævnet finder ikke grundlag' :for at tilkende erstatning

for fredskovpligtige arealer, idet disse allerede ved bestemmel-
serne "l skovlovgivningen må anses for beskyttet mod indgreb i en
sådan grad, at fredningen ikke medfører nogen nedgan~ i .arealernes
handelsværdi.

F~r de øvrige af fredningen omfattede arealer tilkendes
erstatning efter følgende takster pr. ha, medmindre særlige for-
hold i det enkelte tilfælde begrunder en afvigelse fra taksten:

II. Tilplantede arealer, der ikke er undergivet fredskov-
pligt . 700 kr.

III. Arealer som de under II nævnte med
forbud mod gentilplantning .2.000 kr.

De under II og III nævnte takster anvend~s
også på udyrkede arealer, der ikke er tilplantet,
men for hvilke der foreligger en plantningsplan.

IV. Landbrugsarealer 1.200 kr.
Det bemærkes herved, at samtlige landbrugs-

arealer ligger inden for skovbyggelinie, samt at prak-
tisk taget samtlige arealer er af så ringe bonitet, at
selv en mindre forringelse af landbrugskonjunkturerne
vil gøre en fortsat landbrugsmæssig udnyttelse urentabel •

".

-e..
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:
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Vrads by og sogn
Ansøgård og Mølle, Vrads sogn
Velling by, Bryrup sogn
Vorret by, Them sogn

Kolonnerne 5-8 indeholder arealoplysninger overalt
anført i ha:

Kolonne 5 fredskovpligtige arealer •
Kolonne 6 ikke-fredskovpligtige skovarealer med genplant-

ningsforbud.
Kolonne 7 ikke-fredskovpligtige s~ovarealer,' der må

gentilplantes.
Kolonne 8 de arealer, der ikke må ~ilplantes.
I kolonne 9 og lo er anført størrelsen henholdsvis af

et evt. fremsat erstatningskrav og af den af fredningsnævnet
fastsatte erstatning.

I kolonne 11 "Bemærkninger" er der henvist til
afsnit C: "Særlige forhold", såfremt der er truffet særlig af-
gørelse vedrørende ejendommen.

VV =
AV =
VB =
VT =

•

e
e.e

e,
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Lb. Ejer H'3-tr. Areal Fred- Ikke fred- Ager, :!:.rstat- Tilkendt Bemærkninger
nr. nr. i alt skov- skovpligtig eng og ningskrav erstat-

omfAt- pli g- skev udyr- ning
tet af tigt kec.e
fred- areal "'orbuc. ikke arealerningen fllod foItud

~~n- mod
plant- gen-
ning plant-

ning
1. Gt.rd.ej~r Jensine 5 a VV 39,19 1,29 2,72 35,18 50.000 kr. Se under

l t:~is'tine ~UE.', "Særlige for-
l"l:'~:'s t:; I hold"
18654 E~'irup 5 s VV 0,03 0,03 + 2.000 kr. For ryåninE; 2-

I 0,32 ha.
39,22 1,29 2,72 35,21 52.000 kr.

2a :'a:nbru[Gejere 4 dVY 0,16 0,16 Se under
J:..::'ik C:i.2udi 4 f VY 1,90 0,02 1,88 "Særlige
!12r;nUssen og 4 k VY 0,92 0,92 forhold"

(i.c:r.or,;agnussen, 4 nVY 0,76 0,76
V~2d.S , l e AV 3,94 2,85 0,85 0,24 14.000 kr.

,:.3(,54 Bryrup l æ AV 1,48 0,95 0,53

! 3 g VT 0,28 0,28
7 b VT 0,99 0,99

I 10,43 3,01 1,82 5,60--t .::J IG~~:'dejer Børge
i:(:-·smus;::cn, l a VY 17,52 3,96 13,56 234.900 kr. 30.000 kr. Se under
\1"Y'~ds J 3 qVY 1,68 1,68 "Særlige
Ea54 Bryrt:p 5 c VY 4,3iJ. 0,22 4,12 forhold"

23,54 4,18 19,36
2c

, 0,14 0,14 200 kr.1.':(..8T::9.nr: .-\-Y)ke r 7 c VT Ij~~~Zs;~::l.~~-ve.J3, - I\l.....
...........J ..... '" ~ .... .1 I

'-.

•

3. ~V3lJci AJ.:;e 5 n VV 2,08 2,08 Se U11der
(d2:r'ussr:n, 5 ° VY 8,22 8,22 "Særlige
"-~-C"-'- '06 l i AV 1,00 0,04 0,96 forhold"~. __ ..... Jt.:J _ ,

V.c4n Hil te, og 1 v AV 2,65 2,65 3.700 kr.
:e~ning ~as~u3sen,

L:g"Cil2.c70,
~.,)oo Sil~<:ebcrg

i 13,95 10,87 0,04 3,01.,
I

.. :~.:..:)~ ~rsl:3.c.., l u AV 6,04 1,L9 4,55 5.000 kr. Se under;:~crt:.p J2.,;-;veJ 36, "Særlige
:~S-20Chr.rlottcn- forhold"
i1-'::'c., oS Nikala
:-.--:,stc:c., _.2'11ersvejr, 2900 Helle>up

5. b .:,:.rr.~ersey A/S, l a AV 14,19 4,02 10,17 Frafaldet, ° kr. Se under
t:.cte1 ~l?:'c..js Sar.c.e l jfr. land- "Særli[;e
(:-3;4 Er~'!'u.~ :. brugs:nin. 's forhold"

I skr. af
20/5 1974

~. t.iC':reci :"2i\~3tad, 1 s AV 0,14 0,14 100 kr. Se uncier
L. - . 5!-.J..~":'2.ncsveJ , nSærlige, ..c(' ~e:-I~1.:15 forholdl1,

l
I II I

j".J
I\l

I I

•
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Lb. 3jer lIatr. Areal Fred- Ikke fred- Ager, o Erstat- Tilkendt Bemærkninger
nr. nr. i alt skov- skovpligtig eng og ningskrav erstatning

omfat- plig- skov udyr-
tet af tigt ,orbud ikke ~ede
fred- areal od forbud arealerningen ~~n- mod

plant- gen-
~ing plant-

ning
7. Julie Lovstad, l t AV 0,39 0,39 frafaldet ° kr.nu dødsboet ved

l)iZr. Ove Lov-
stad. '/e:-;ter-I ga<i~;L,
7800 Skive

12)s~gfred Løvstad
finla:ldsvej 5,
7"-00 Herning

13)OlUf Levstad,Laven,
8600 Silkeborg

8. I St. Hj.J1lt:nd l b 'IV 66,93 49,94 2,29 12,0<- 2,68 294.650 kr. 70..000 kr. Se under "Sær-?1ante;;," o~./S, 5 d VV 24,18 2,40 21,78 lige forhold".
7::,62 Ha~1pen 5 f TV 2,52 2,52 Ved erstatnings

l c AV 25,40 22,04 3,36 fastsættelsen
l g AV 18,19 3,66 2,60 11,93 er hensyn taget

til en af :;e1-
~ skabet forelc.gt

p1antningsplan.
137,22 78,04 2,29 14,62 42,27

9. :':zcr.o Nie:.sen. 1 k VV 0,28 0,2i.J. 0,04 200 kr.i :·?:'2<'..S, a654
Lry:up

1::>.I.;,"tc>re'l.;.:lubben 9 'IV 1,21 1,21 o }:r. Se under nS:2_ ....-
l..<..··~!'_ro-" ['8;.:.s lige l-crhclcTl

Il c>c"'=L> 3~":'WD "-I_.- o • J:" -
\.0_. o ,

e
e

-
11. Them Iw:nmune,

~~
AV 0,92 o, O~ 0,84 ° kr. Se under "Sær-

8553 Them VV 2,35 2,35 lige forhold"
lo VV 0,86 0,86

4,13 o,oi 4,05
}2. :a:nbruc?rne 5 qVV 0,21 0,21 2.100 kr. Se under "S::er-,,:::,1l':,,,,!"up, Boe:>t 5 rVV 1,57 1,57 lige forhold"

8766 Nr.Sn3de, og
Sverld A~Je Nadsen
Vester narrild,
7":J71 F2sterholt

1,78 1,78
13. ]2.mbrugseJer 3 oVV 1,07 0,07 1,00 5.500 kr. Se under "Sær-

Alfred Busk lige forhold".
Scrf:nsen, 4 gVV 0,95 0,95 + 8.000 kr. For mistede
7Z'3.ds, 4 Pf'I 2,60 2,60 udvidelses-
8654 Bryrup muligheder.

4,62 0,07 4,55 13.500 kr

::'4. ;"n:~er Nielsen, 2 fYV 5,04 0,18 4,86 5.500 kr
Byvej 3,
2554 BryruJ

I Ix) 1-3r~dnu ej r:13trikule et I
I N

ob.,

1



•

Lb. Ejer Matr. Areal Fred- Ikke i"red- Ager, Erstatnings- Tilkendt Bemærkninger
nr. nr. i alt skov- skovpligtig eng og krav erstatning

omi"at- plig- skov udyr-
tet af tigt kede
i"red- i"orbud ikke
ningen areal mod i"orbud arealer

gen- mod
plant- gen-
ning plant-

ning
15. dyrlæge Jens Otto 3 r VY 1,01 1,01 1.200 kr.

Jensen,
E::.kken 1,
74/"'10orc5.ing

16. ..;.c~ lb.nr. 14 6 bVY den 25/ 1972 u ~gået °pinddr €letl.J- ••
under ID tr. nr. 2 i"

17. Dambrussejer 6 cVY 0,28 0,14 0,14 1.400 kr. Se under "Sær-
VigGo Hesel, lige i"orhold".
Funder, 6 d VY 0,93 0,93 + 2.000 kr. For mistede
2600 Silkeborg udvidelses-

muligheder.
1,21 0,14 1,07 3.400 kr.

18. Lauritz Søby, 6 aVV 4,13 0,21 0,36 3,56 4.900 kr. Se under "Sær-
Vrads,8654 Bry~p. lige i"orhold"

2.9. o~rge ,·;ikkelsen, 7 a~VT 0,91 0,91 1.000 kr. Se under "Sær-
hsklev,8653 Them lige forhold"

20. Svend Birk, Teb- 7 g VT 0,69 0,69 800 kr.
strup, 5553 Them

21. Eazbart Knudsen, 7 f VT 0,72 0,72 800 kr.
~()gstrup,
8S5) J:1rlr="'1

l l I- N, - \,n

e
e

- '.

!~./sPlan"'C-asen 1.2'00 -22. 7 d VT 0,18 0,18 kr. Se I1nder "Sær-
IF02.aSTJic5.th'1/ 7 e VT o,SL.. 0,84 lige forhold"skovrider Hogsgård
\8630 KJ.

! I 1,02 1,02
23. I-C'.~~ '.' "C'' J-- 2 a VT 2,58 2,58 3.000 kr. Se under "Sær-,.__ ~~~a ...... :~- ".1 .. -

j~2l"':e:1 Cf; Dont lige forhold"
j :'!':-':~c::-,.r'JAlirl:lttr ..d,
:::~::;JS:: i!-e:-:ore

----
~4, ;lI~llen Cb Ivan l ~ VY 9,03 1,36 5,21 2,116 16.000 kr. Se under "Sær-

!Oslier':: le~at"
,j,

13 e VB 4,70 4,50 0,20 lige forhold"
1.-/3. Chr:'s-:i.;:Jnsen,
!(~sterbrc =~c:o:; 51,
;:~2.00 r~C ~cr...ha:m ø

l . 13,73 5,86 5,21 2,66
I

0,67?- nIils Xoppel, l h VY 1,66 0,99 1.000 kr.~:J.
ht:r.~esCi·ieJ 3 B,
~2220 Gentofte

25. !o:.e 2'-lss.l.:l~, 7 c VB 2,73 2,73 3.000 kr.
C'. ~-..... •....... , ~- ,- a,.....hov ..a~ ...\ __ o

j277:. Kc:.::-c:'dp I---r
I l II I

I I ru
I I , 0"\

l
l



Lb. Bjer Bemærkningernr.
Matr.
nr.

0,10

Ager,
eng og
udyr-
kede
arealer

Brstatnings- Tilkendt
krav erstatning

0,5027. Ida Hofmann,
Kornvæne;et 36,
3660 Stenløse

3.000 kr11 d VB

Areal
i alt
omfat-
tet af
fred-
ningen

4,69

Fred-
skov-
plig-
tigt
areal

Ikke fred-
skovpligtig
skov

forbud
mod
gen-
plant-
ning

ikke
forbud
mod
gen-
plant-
ning

3,44

23. Direk~Jrntet for
st.atssf_ovbruget,
Strendvejen 863,
2~30 ~l~mpenborg,
v/Palsfård skov-
distrikt,
Vester Palsgård,
7362 HaDpen

l g VY
8 k VB

13 i VB
0,23
3,89
0,03

0,75

2,10
0,23
1,79
0,03

4,15 2,10 2,05

o kr

2? Viggo Tyrrestrup, 8 f VB
To:tbj<'rg Bai{!,e l 13 d VB
865[, Bryrup

3,59
3,40

1,49
0,76

1,94
2,54

0,16
0,10

• l 0,266,99 2,25 4,48

3.400 kr

3c. l'Petez: Cl?-ristensen.Hcveagnc.en,
126:54Bryrup

8 n VB

8 l VB

0,12 0,12

0,10

150 kr.

leo kr.

3?.a !aG.vcka-: '::;r:.kBallel6 f VB
I~?rk"e.:; l.:>,

~~~JkEbOrg
320 ;:;::,:: 3~.]:'e, nu 6 ID VB

~~t.. ::il !::-lle,

5,02 1,18

0,27

3,84

5,16 4,19 0,70

5.000 kr. Se under "Sær-
lige forhold"

7.coo kr. SE' under "Sær-
lige :orholdn

l .....: '-.':3.J~ : ....'_~ :,
lj,)(.o S~:,.sborg

::::: :~':':,s_....-.:---,.-ii-r"':1':":'-'--+----+---+----\----+---I----+-------+------t-------
r.::~~~~~~-~a,
i:.:5i+ 5rj ~"up

6 h VB
6 i VB

0,80
1,14 0,04

0,80
1,10

! 1,901,94 0,04

2.200 kr. Se \.mc.er "50;1'-
lige forhold"

e
e

1,.:~Y'~ P. ~entzen,
F!:~~~er_::lb,pESo S:'.J:"'ur:

6 d VB 1,01 1,01 1.200 kr.

p.:-e"?e:1. ~::d:?r2en,
Jc.'O'Ce;>r.",:)
:"F5~ 3::':·::--u~

1.800 kr.5 b VB 1,49 1,49

3,60
0,09
0,56

3.300 kr. Se under "S~r-
lige forhalc."
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Da fredningen ikke skønnes' at forringe panthavernes
stilling, og da der ikke er fremsat krav om ande~ i erstat-
ningerne fra panthavere i ejendomme, hvor der tilkendes er-
statning, vil disse være at udbetale til de i fortegnelsen
anførte ejere.

Erstatningsbeløbene forrentes med 10% årlig fra
kendeIsens dato og udredes med i af statskassen og t af Århus
amtsfond.

Kendelsen skal i medfør af naturfredningslovens § 25
forelægges for Overfredningsnævnet. Dette, fritager ikke den
lodsejer, der ønsker eventuelle indsigelser behandlet, fra selv
at indanke kendelsen for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22,
1602 København V, hvilket skal ske inden 4 uger fra den dag,
kendelsen er meddelt (forkyndt) for den enkelte lodsejer.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i oversigten an-
førte ejendomme med prioritet forud for al pantegæld og andre
rettigheder af privatretlig oprindelse.

e
e

•e

T h i b e s t e m m e s :
De i foranstående fortegnelse anførte og på vedlagte

kort viste ejendomme i Them kommune fredes som foran bestemt •
I erstatning udbetales til ejerne ialt 263.750 kr. med

renter 10% årlig fra kendeIsens dato til betali~ sker.
Erstatningerne udredes af statskassen med ! og af Århus

amtsfond med i.

Aage Brønd Aksel Rasmussen

Grathe

/Mogens Beier
sekr.
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kreds.
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Udskriftens !igtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for lrhus Amts Vestlige Frednings-

Århus, den 28. februar 1975.
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Afgørelser - Reg. nr.: 05867.00
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE Modtaget I fredningsstyrelsen

FREDNJNGSKR€DS

REG. NR. 58 b 7
8000 ARHUS C. DEN 5. maj 1982.
SAG NR. 23/1982

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06 -12 Zll77

Nævnet har d.d. skrevet således til Veteranbanen Bryrup-Vrads vi
I.N. To1strup, 8654 Bryrup:

II I akrive1se af 15.marts 1982 har Veteranbanen ansøgt om til-
ladelae til at bibeholde den opstillede iskiosk på matr.nr. 9

4t Vrads ved togrestaurationen ved Vrads station.
I~ø1ge Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976

(~;om fredning af arealer ved Snabegård plantage i Them.kommune skulle
~)iaki08ken have været fjernet senest 1. oktober 1980.

Under et møde den 3. maj 1982 har repræsentanter- for Veteran-
banen oplyst, at det af økonomiske grunde vil være ønskeligt, om is-
~osken kan bibeholdes.

I den anledning skal nævnet i medfør af naturfredningslovens
§ ,. •• ddele forlængel •• af fristen, således at kiosken skal være
fjernet aeneat den l. maj 1984.

Det tilføjea, at der ikke
, forlængelse af fristen."

kan forventes meddelt yderligere
'-/l1 .

j~
Af~ørelsen kan efter naturfrednineslovens § 58 indbringes for

overfredninGsn:8Vl1et, Amaliegade 7, 1256 Kobenhayn K., af bl.a. an::;oe~:-
ren og forskellise myndi~heder.

Kln~efristen er 4 u~er fra den dn~, nf~ørelsen er meddelt den
pagældende klBseberettigede.

En tilladelse kan ild~e udnytt'2s for udløbet af kla,::efristen.
Er ldn::.e i v:llrk~Ci t, l~an tilladel sen i1\.1:eud.nyt te s, T:1Cdf.1inllreden opret-
holdes '-if overfrcdnin.ssn:o;vnet.

Tillauels'2n bortfalder, hvis den ild~e er udnyttet inden 5 &1'.

Frednj,ngs.styrelsen.
t '·'·'"'rri r;s~ene'l.. ~. 011..
/ nI F.

lu j6';'29
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. s-g b 7

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06· 122077

8000 ARHUS C. DEN 20. auguat 1982.
SAG NR. 82/1982

Nævnet har d.d. skrevet således til Them kommune:

II I akr1vel ae ~ 27. juli har ko_unen tor Mikala KouagArcl\

ana.gt o. t1lladelae til opt.relae at en t1lbygnina pi 6 .2 til ~,

li det bestående hus pi ejenc10DUlenmatr.nr. l~ Ans" *llegArd. Vrada.

hvilken ejen40m er ollltattet Id avertredn1ngansrvnetakendel.e ~

28. aeptember 1976 oa tredning af arealer ved Snabeglrcl Plantage

i Th. ko.mune.

I den anlednina meddeler nævnet herved tor ait vedkommende

i .e4t.r at naturtredningalovens § 34. jfr. torn.vnte kendelae,
tilladel.e til det ans.gte pi vilkår, at bygeriet wtt.re. i over-

ena.t_el.e .ed de tr .. endte teiDJ.nier.",.-
Afgørelsen kan efter naturfrednineslovens § 58 indbringes for

overfrednin~::m~8vnet,Amalie.:;ade7, 1256 Kobcnhayn K., af bl.a. ansøge-
ren og forskellise myndieheder.

Klaeefristen er 4 u~er fra den due, af~ørelsen er meddelt den
pågældende klaseberetti[;ede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af kla[efristE'n.
Er }\la~e iVu:lrkE:at,}{an tilladelsen ikte udnyttes, r.Jc(1.r.linllredcn opret-
holdes af overfredninssn~~vnet.

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

'Fredningsstyrelsen.,., ,
Ju $5-29 .



TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF.06-122077

REG. NR. s-s Co 7
Til fredningsregisteret 8000 ARHUS C. DEN

til orientering SAG NR.

I%.~
5.september 1985.

85/1985

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Nævnet har d.d. skrevet således til arkitekt
L.Foldager Andersen, Ny Kirkevej lo, 8680 Ry:

III skrivelse af 9. august 1985 har De for Villy
Kristensen ansøgt om tilladelse til at opføre en til byg-. ,. 2ning på ca. 70 m til den eksisterende f.iskemesterbolig
på ejendommen matr.nr. l~'Amsøgaard, Vrads, hvilken ejen-
dom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26.
september 1976 om fredning af arealer ved Snabegård plåntage.

I de~ anledning skal nævnet herved for sit ved-
kommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. for-
nævnte kendelse, meddele tilladelse til det ansøgte på vil-
kår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med den frem-
sendte tegning med beliggenhedsplan. "

·e
•e

Atgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes tor
overtredningsnavnet, Amallesade 7, 1256 København K., at bl.a. ansøgeren
Ol t~rskelll&e myndigheder. .

Klagetristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
plsaldende klaaeberettigede.

En tilladelse kan. ikke udnyttes fer udløbet atOklagetristen.Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes .t overtredn1ngsnævnet.

Tilladelsen bortfalder. hvIs den ikke er udnyttet inden 5 Ir.

Fredningsstyrelsen.

,,,w-" 1">0:> / lJ. -~O. "



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDSa
• TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06· 1220 77

REG.Nl o 5 ~~"7 o o o Q

8000 ARHUS C. DEN
'2l. april 1986.

SAG NR.

25/1986
Til fredningsregisteret
til orientering02 9/

///-?~
~

Nævnet har d.d. skrevet således til Jette Jakobsen,
Vrads Sandevej 2, 8654 Bryrup:

"I skrivelse af 5. marts 1986 har De ansøgt om til-
ladelse til opførelse af .et havehus pi ca. 20 m2 ca. 30 meter
fra de nuværende bygninger ved hotel Vrads Sande pi matr.nr. l,!
AnsøgArd, Vrads, der er omfattet af Overfredningsnævnets .kendelse
af 28. september 1976 om fredning af arealer ved Snabeglrd Plan-

t

tage.
Sagen har været forelagt for amtsfredningskontoret til

udtalelse.
Nævnet f1nd~r i medfer af bestemmelserne i frednings-

kendelsen ikke .t kunne meddele tilladelse til det ansøgte. Det
kan dog oplyses', at nævnet vil kunne godkende en mindre tilbyg-
ning i tilslutning til de bestAende bygninger inden for skovbyg-

"gelinjen.

Atlørelsen kan etter naturfredningslovens § 58 indbringes tor
overfredninfsnavnet. Amaliegade 7. 1256 K~benhavn K •• at bl.a. ansøieren
Ol f~rskel1 le myndllheder. .

1l_lefrIsten er 4 uaer fra den dal. at,.relsen er meddelt den
pa,.ldende k1aaeberettl,ede.

1ft tilladelse kan. ikke udnyttes ter udlebet at·klagetristen.Er kl_,e lvarksat. kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holde. at overtredn1n,snavnet.

tilladelsen bortfalder. hvis den ikke er udnyttet inden' Ir.

Fredningsstyrelsen.
Iyu~!65:iq ~M . Do'!>I ,:J.. - J.~ .

,'>
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.NR.

TINGHUSET.VESTERALLE 10

TLF. 06 • 12 2077

8000 ARHUS C. DEN 14. august 1987.

SAG NR'103/1987

Nævnet har d.d. skrevet således til Them kommune:
I~ skrivelse af 5. august 1987 har kommunen anmodet om til-

ladeise til at udvide det eksisterende rensningsanlæg på ejendommen

matr. nr. 5 ~ Vrads by med et rodzoneanlæg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

28. september 1976 om fredning af arealer ved Snabegaard plantage.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medfør

af naturfredningslovens § 34, jfr. ovennævnte kendelse, den an-

søgte tilladelse på betingelse af, at der omkring anlægget op-

sættes et ca. l meter højt trådhegn, og at der uden for dette e-

tableres en slørende beplantning, bestående af hvidgran og løv-

fældende buske, således at hvidgranen fældes, efterhånden som bu-

skene gror op og får en slørende virkning. "

:Grathe

~

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 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.

Skov- og Naturstyrelsen.

si:;. -fYo



FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. N R. o~ 6 G7 " c:> o a

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06· 122077

8000 ARHUS C. DEN 29. oktober 1987.
SAG N R. l 2 l / 8 7

Nævnet har d.d. skrevet således til Them kommune,
8653 Th~~.

I III::: III •

II

I skrivelse af 28.september 1987 har kommunen for Kurt
Johansen ansøgt om tilladelse til opførelse af et maskinhus i

(41 tilslutning til det bestående enfamiliehus ved dambruget på ejen-
dommen matr.nr. 4~ Vrads, beliggende Dambrugsvej 3, Them, hvilken
ejendom: er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28.sep-
tember 1976 om fredning af arealer ved Snabegård plantage.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af natur-
fredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan og således, at tag-
beklædningen udføres af blåsorte eternitbølgeplader og sidebeklæd-
ningerne med farven merl ingrå. II

'-/t~
~ Grathe. \

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 kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

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

Skov- og Naturstyrelsen.
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REG. HR. ~'"'8 6 7
FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS 8000 ARHUS C. DEN 12 •j u li 1988.
SAG NR. 34/1988

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06·122077

Nævnet har ... ...u •u • skrevet således til Them
kommune, 8653 Them:

II

I skrivelse af l5.marts 1988 har kommunen for
Vrads Sande feriecenter A/S ansøgt om tilladelse til
etablering af et rodzoneanlæg p~ ejendommen matr.nr. la
Ansøg~rd, Vrads, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. september 1976 om fredning af arealer
ved Snabegård plantage.

Sagen har været forel~gt for Århus amtskommune,
by- og landskabskontoret, og nævnet har foretaget besig-
tigelser den 16. maj og 27. juni 1988. På sidstnævnte møde
redegjorde en repræsentant for Hedeselskabet for en ændret
placering og udformning af rodzoneanlægget i forhold til
det oprindeligt ansøgte. Det af taltes, at Hedeselskabet
skulle fremsende plan med beskrivelse for det således æn-
drede anlæg. Hedeselskabet har'den l. juli 1988 fremsendt
ny oversigtsRlan med tværprofiler og beskrivelse.

Nævnet skal herefter for sit vedkommende i
medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse,
meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at rodzone-
anlægget udføres i overensstemmelse med det den l.juli 1988
fremsendte projekt. II Mo ns i r ....

Afgørelsen ken eft r naturfredningslovens § SS indbringes
for Overfredningsn~vnet, Slotsmarken 15,:2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

~lagefri5ten er ~ uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klegeberettigede.

En tilladelse ~Bn ikke udnyttes fer udlebet ef klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret- II
holdes af Overfredning5n~vnet. I

lilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden S iJ

Skov- og Naturstyrelsen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. ~58b 7
8000 ARHUS C. DEN 23. sept. 1988.
SAG NR. 23/1988

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06·122077

Nævnet har d.d. skrevet således til Them kommune,
8653 Them:

II I skrivelse af 15. juli 1988 til fredningsnævnet
har De ansøgt om efterfølgende tilladelse til rørlægning af
ca. 70 m vandløb over matr.nr. 5a Vrads by, Vrads, der er
omfattet af Snabegård-fredningen.

Fredningsnævnet har på et møde den 19. september
1988 besigtiget rørlægningen.

Fredningsnævnet godkender herved for sit vedkom-
mende i medfør af naturfredningslovens § 34 rørlægning af en
strækning på ca. 70 m vandløb over matr.nr. 5a Vrads by,
Vrads.1I

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, afbl.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-

f~lsten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttetinden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen.



J REG. NR. 5867.00

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS 8000 Århus C. den

Sag nr l 04/9 l
2. oktober 1991.

Tinghuset . Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

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

" I skrivelse af 6. september 1991 har De søgt om til-
ladelse til modernIserIng og udvIdelse af "eventyrparken" på ejen-
dommen matr.nr. l~ og li Ansø Mølleg~rd, Vrads, der er omfattet
af Snabegård-frednIngen og en fredningsdeklaration.

•
FrednIngsnævnet har besIgtlget området den 23. sep-

tember 1991, hvor direktør 80 Engelbrecht redegjorde for proJektet .

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for SIt
vedkommende i medfør af fredningsdeklarationen og naturfrednIngslo-
vens § 34, Jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976
om fredning af arealer ved Snabegård plantage, tillader en modernI-
serIng af eventyrparken med de forbehold. der blev fremsat af amts-
kommunen. og på vilkår, at det endelige prOjekt forelægges frednings-
nævnet tIL godkendelse. "

e
e
e

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

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tIlladelsen Ikke udnyttes, medmIndre
den opretholdes af Over fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hVIS den lkke er udnyttet Inden
5 år.

Skov- og Naturstyrelsen



• FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS
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8000 Århus C, den 2o •d ec em b e r 199 l •

Tinghuset • Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

Sag nr. 132/91

Nævnet har d.d. skrevet således til Them kommune,
8653 Them:

"
I skrivelse af 14.november 1991 har kommunen for

Villy Kristensen søgt om tilladelse til opførelse af et kryo-
anlæg for oxygen på ejendommen matr.nr. l~ Ansøgård, Vrads,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28.september
1976 om fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 16. de-
cember 1991.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. førnævnte
kendelse, tillader, at der opføres et kryoanlæg for oxygen i

overensstemmelse med det fremsendte projekt. "

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 kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, ~edmlndre den opret-
holdes af Over fredningsnævnet.

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

tt Skov- og Naturstyrelsen

~ clst'0 , 'l. \1 \ l ~ ~O' O L( le

~
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REG.NR. 88b 7.00

UDSltRZFT
AF

forhandlinqsprotokollen for
Frec:lJU.Ag.Da91let for Arhu. Aat.

.:" '. Co] I to,
I - • _""'.

Den 16/3 1993 traf
Sag nr. 21/1993

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre 3 småbygninger på ejendom-
men matr. nr. 1 a m.fl. Vrads by,
Vrads, der er omfattet af snabegård-
fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Frank Mortensen.
Der foreligger ansøgning af 17. januar 1993 fra ejeren.
Bygningerne opføres i tilknytning til eksisterende
landbrugsbygninger.
Landskabskontoret har anbefalet, at der gives tilladelse til
de ansøgte bygninger.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
di~~nsation til det ansøgte.

lY!11~tU~Jø gån Jensen.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

:J.
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REG. NR. 5<"6b":l.CO

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

, ~
•• "'t, •

• """ . .....,,. ,~~!I. --, 1

Den 16. november 1994
Sag nr. 105/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
kortvarig opstilling af telte en
gang årligt til Yoga-arrangement på
ejendommen matr. nr. 1 a m.fl. Ansø
Møllegård, Vrads, der er omfattet af
overfredningsnævnets kendelse af 28 •
september 1976 om fredning af
arealer ved Snabegård Plantage,
ligesom der på are~lerne er tinglyst
en deklaration den 22. november -
1970.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Peder Larsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 5. oktober 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte på
nærmere angivne vilkår.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til for en 5-årig periode at afholde et årligt
yoga-arrangement i max 14 dage indenfor de tre sommermåneder
på vilkår,

at teltpladsen kun anvendes til opstilling af telte,
at der ikke sker nogen form for ændringer i det eksisterende

terræn,
at de ansøgte arealer efter hvert arrangement efterlades i

ryddet stand, og
at foreningen senest en måned før hvert års arrangement il

orientering giver meddelelser til Fredningsnævnet om det

, r
/ :1(/ //:~ -CC Y ~
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konkrete tidspunkt for arrangementet.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, KDmmune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening i Århus' Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen .

•



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

Modtaget I
Skov~og Naturstyrelsen

~ .~ MRS, 1996
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 11/03-96

Lise og Jan Fussing
Lykkevej 4
2920 Charlottenlund

Vedr. j.nr. 7/1996 - matr.nr. 11 d Velling by, Bryrup.

•
I skrivelse af 17. januar 1996 har De ansøgt om godkendelse af en foretaget ombygning
af en garage og opførelse af en carport i samme stil som garagebygningen på oven-
nævnte ejendom, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september
1976 om fredning af arealer ved Snabegård Plantage iThem Kommune. De har i Deres
skrivelse oplyst, at ejendommen har været i familiens eje siden 1935, og at De erhver-
vede den i 1985, samt at De derefter uden ansøgning har foretaget den pågældende om-
og nybygning, uden at tænke på den i 1976 gennemførte fredning.

Århus Amt har i skrivelse af 15. februar 1996 anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler
fornøden efterfølgende tilladelse.

Idet der allerede er bebyggelse på ejendommen, og da den pågældende om- og nybyg-
ning er udført på en måde, som harmonerer med den øvrige bebyggelse, skal Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkende det udførte
byggeri.

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. 1.

Cl'-~ -:::,"r..J ( ~ \.l~ 5.. - CSb~ \..,
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Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-52-5-749-2-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Peder Larsen, Løvsvinget 11, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 03/04-1996

Grethe Jensen
Horsensvej 38
8653 Them

Vedr. j.nr. 21/1996 - nyplantning på matr.nr. 1 ø Ansø MøIIegård, Vrads.

• I skrivelse af 13. februar 1996 har De ansøgt om tilladelse til at bibeholde en plantning
omfattende cirka 600 stk. rødgraner på ovennævnte ejendom. Tilplantningen er foreta-
get for 7 - 8 år siden.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Århus Amt har i skrivelse af 29. februar 1996 meddelt, at man intet har at indvende
mod en dispensation til opretholdelse af den pågældende tilplantning, som Amtet blev
opmærksom på i forbindelse med et systematisk tilsyn.

Da den pågældende nyplantning er beliggende mellem den tidligere Horsens-Bryrup-
Silkeborg jernbane, som nu er natursti, og granplantage, og da tilplantningen ikke æn-
drer landskabsbilledet væsentligt, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, dispensation til bibeholdelse af tilplantningen .

• KlageveiIedning

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.

Med venlig hilsen

~



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

22/07-99
Mette og Mogens Bonfils
Lystrupmindevej 26
Vrads
8654 Bryrup REb. NR S~lol· 00

Vedr. j.nr. 64/99 - opførelse af brændehus på matr.nr. 1 a Vrads by, Vrads.
Lystrupmindevej 26.

Århus Amt har den 25. juni 1999 fremsendt en ansøgning, som De har indgivet til
Them kommune om tilladelse til opførelse af et brændehus på 10,0 x 6,5 m på oven-
nævnte ejendom.

Bygningen ønskes opført som en stolpekonstruktion med tag med 37,5 grader hæld-
ning, yderst med rødt vingetegl.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juli 1999, hvor De redegjorde nærmere
for det ansøgte.

Århus Amt har anført, at man ikke vil modsætte sig det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da den ansøgte bebyggelse ønskes opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens
eksisterende beboelses- og driftsbygninger, og da det eksisterende helhedsindtryk ikke
herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
bygningen opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med projektbeskri-
veIse.

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:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-52-6-749-1-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them

"



REG. HR. 52>~1.00

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

08/11-99

Henrik Holgård
Lystrupmindevej 14
8654 Bryrup

MOdtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

~,9 NOV, 1999

Vedr. j.nr. 95/1999 - terrænregulering på matr.nr. 8 n Velling by, Bryrup -
Lystrupmindevej 14.

Den 16. september 1999 fremsendte Århus Amt en fra Dem igennem Them Kommune
indgivet ansøgning om tilladelse til terrænregulering på ovennævnte ejendom. Deres
ansøgning er begrundet med, at der ønskes en mere flad grund, mere lys i køkkenet og
at undgå vand i kælderen og mus i huset.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Huset, der er placeret således, at det er "klemt inde" mellem den offentlige bivej og det
skrånende terræn, som rejser sig cirka 2,5 meter øst for huset, ligger som det sydligste
i den klynge huse, der omgiver det tidligere Lystrupminde Savværk, nu naturskole.

Den 6. oktober 1999 foretoges besigtigelse, og De redegjorde nærmere for Deres
ønsker. Der ønskes et så stort fladt plateau øst for ejendommen, som muligt.

Århus Amt har anført, at det må anses for rimeligt at forbedre grunden omkring huset,
men der må tages hensyn til, at der ikke opstår så stejle skrænter øst for huset, at de vil
skride ned eller stå som "åbne sår".

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det findes rimeligt at forbedre grunden omkring huset ved at foretage terrænregule-
ring meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilla-
delse til, at der graves plant ud i en afstand af 4 m fra husets østfacade, bagside og så-
ledes, at udgravningen maksimalt sker 8 m fra husets sydfacade og 6 m fra nordfaca-
den, alt som vist på vedhæftede skitse, således at skrænten får en hældning 1:2. Det
er yderligere vilkår:

at jordarbejdet skal være afsluttet inden for en periode på maksimalt 3 måneder efter
påbegyndelsen

at beplantningen skal være foretaget senest 2 måneder herefter, og
at beplantningen skal ske med egnskarakteristiske buske

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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-8-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnectøgåde20,- 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them
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SKITSE
vedr. matr. nr. 8 n
Velling By, Bryrup.

Fredningsnævnets afgørelse
af okt./nov. 1999om
afgravning af skrænt.



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

25/11-99

Foreningen SRCM
Vr~rlc ~~nrlp"p; 'J_LI.

....... 1L4~U .....,IL4.1..I.~_ T -J'" I

Vrads
8654 Bryrup

REG. NR5'6tol. 00

Vedr. j.nr. 108/99 - ansøgning om tilladelse til kortvarig opstilling af telte på
matr.nr. 1a m.fl. Ansø Møllegård, Vrads.

Den 16. november 1994 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til kortvarig opstilling af
telte en gang årligt i forbindelse med yogaarrangement på ovennævnte ejendom på nær-
mere angivne vilkår.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage, ligesom der på arealerne er tinglyst en
deklaration den 23. november 1970.

I skrivelse af 25. oktober 1999 har foreningen søgt om forlængelse af den meddelte til-
ladelse fra 1994.

Fredningsnævnet har indhentet erklæring fra Århus Amt, som i skrivelse af 8. novem-
ber 1999 har anbefalet, at der meddeles en ny 5-årig dispensation på vilkår svarende til
de tidligere meddelte.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da opstilling af telte sker i nærheden af ejendommens bygninger, meddeler Frednings-
nævDets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensati,'n til for
en ny 5-årig periode at afholde et årligt yogaarrangement i maksimalt 14 dage indenfor
de tre sommermåneder på vilkår,
at teltpladsen, som vist på vedhæftede kort, kun anvendes til opstilling af telte,
at der ikke sker nogen form for ændringer i det eksisterende terræn, og
at de ansøgte arealer efter hvert arrangement efterlades i ryddet stand.

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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-749-2-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgad~Jl-'.}lOO_ ~Q~nh~vn ø

----r:>anmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Frede Bakkær
Them Kommune, Themcentret 12, 8653 Them
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Silkeborg Statsskovdistrikt
Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 77/1998 - tilladelse til delvis nedrivning og renovering af bygninger på
Naturskolen på matr.nr. 13 i Velling by, Bryrup, beliggende Lystrupmindevej 18,
8654 Bryrup.

I
~

Them Kommune har på vegne Statsskovdistriktet søgt om tilladelse til nedrivning af en
del af det tidligere Lystrupminde Savværk, som i dag fungerer som Naturskole.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. oktober 1998.

Under besigtigelsen redegjorde Anders Søsted nærmere for planerne og oplyste, at der
er tale om en tidligere savværksbygning, hvor savværket har været drevet af vandkraft,
og at bygningerne visse steder er meget forfaldne. Det oplystes, at det et planen at
bibeholde den del af bygningerne, hvor selve savene har stået, men bygningen med
turbineanlæg m.v. nedrives.

Århus Amt, Natur og Miljø, v/Jørgen Bang, anførte, at ejendommen i dag anvendes
som lejrskole, og at der ved nedrivning af den tidligere turbinebygning opnåes et åbent
areal, hvorved der gives mulighed for, at eleverne kan undervises herfra. Han anførte
endvidere, at projektet ud fra en landskabsbetragtning virker gennemarbejdet og vil
indebære, at der vil være en smuk helhed i bebyggelsen. Han gjorde opmærksom på, at
der er tale om en bebyggelse med kulturhistoriske bevaringsinteresser, men at Skov- og
Naturstyrelsens Bygningsfredningskontor har udtalt, at det næppe vil være realistisk at
genetablere et egentligt arbejdende savværk på stedet, og at der ikke vil blive rejst
bygningsfredningssag for savværket.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, ud fra en landskabsbetragtning, at det ansøgte projekt virker
gennemarbejdet og medfører, at der fortsat vil være en smuk helhed i bebyggelsen i
området.



Når henses til at den del af bygningen, som ønskes nedrevet, er meget forfalden samt
til at Skov- og Naturstyrelsens Bygningsfredningskontor har udtalt, at det næppe vil
være realistisk at genetablere et egentligt arbejdende savværk på stedet, og at der ikke
vil blive rejst bygningsfredningssag for savværket, meddeler Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte projekt.

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 videresende Ise 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:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-749-5-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Frednin sregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, e avn
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
Naturskolen, Lystrupmindevej 18, 8654 Bryrup
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Hans Pedersen
Mattrupladegårdsvej 10
Krondal
8766 NI. Snede

Modtaget i
Skov- og N atul'phr"elsen
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Vedr. j.nr. 111/1998 - etablering af put and take-sø på matr.nr. 6 a og 6 d Vrads
by, Vrads, beliggende Dambrugsvej 9, 8654 Bryrup.

Den 30. november 1998 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om
tilladelse til at etablere lystfiskersø m. v. (put and take) på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. december 1998.

Århus Amt, Å og Eng, oplyste, at projektet er en del af en naturgenopretning, som
ønskes gennemført i området. Det er således planen at stoppe vandtilførslen, således at
dambruget ophører. I stedet er det hensigten at sløjfe nogle af dammene og i stedet
etablere en lystfiskersø på cirka 4050 m2• Andre damme vil blive fyldt op, og på nogle
af dem, vil der blive etableret en parkeringsplads på cirka 1850 m2• En del af
klækkeribygningen vil blive fjernet, medens et foderhus og en gammel fiskemesterbolig
bibeholdes. Der vil ikke blive behov for yderligere bygninger. Det vil være Amtet, der
skal forestå jordarbejdet og fjerne et stemmeværk på ejendommen. Under besigtigelsen
rejste Århus Amt, Natur og Miljø, det spørgsmål, om der ikke, uanset modstridende
bestemmelser herom i fredningskendelsen, bør etableres slørende løvbeplantning foran
parkeringspladsen med henblik på at skjule denne.

Der var enighed om, at dette var en god ide.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite tilkendegav under besigtigelsen, at man
ikke har indvendinger mod det ansøgte under forudsætning af, at der etableres tilstræk-
keligt med parkeringspladser.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte findes at kunne indpasses i landskabet, og da det samtidig er en del af et
naturgenopretningsprojekt, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at det gennemføres i overens-
stemmelse med det under besigtigelsen tilkendegivne samt på vilkår, at der etableres
slørende beplantning i form af 3-rækket løvhegn, bestående af birk, ask og pil, placeret



foran parkeringspladsen, som nærmere indtegnet på vedhæftede kort.

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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-7-98)
Århus Amt, Å og Eng, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
Dansk Dambrugerforening, Vardevej 10, Postboks 306, 7400 Herning
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Sandgade 12
8900 Randers

Fax 8643 6777

Them Kommune
Teknisk Forvaltning
Them Centret 12
8653 Them

Åbningstid: 09-15, fred. 08-14.

Den 28. marts 2000

Vedr. j.nr. 093/1999 - Tilladelse til etablering af nyt sommerhus på matr.nr.
2 f Vrads By, Vrads, Dambrugsvej 5,8653 Them.

Den 16. september 1999 fremsendte Århus Amt en fra Them Kommune modtaget
ansøgning, hvor der for Peter og Karen Stoffregen er søgt om dispensation til at
opføre et nyt sommerhus på ovennævnte ejendom. Sommerhuset skulle opføres
som erstatning for et eksisterende ældre hus.

Ejendommen ligger indenfor det område, som er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 28. september 1976 om fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Nævnet foretog besigtigelse den 6. oktober 1999, hvor Peter Stoffregen redegjorde
nærmere for projektet. Århus Amt tilkendegav, at man ikke kunne anbefale at der
blev meddelt dispensation til det ansøgte. Som begrundelse herfor henviste amtet
til det ansøgtes størrelse og de store glaspartier mod syd. Det blev under besigti-
gelsen aftalt, at Peter Stoffregen skulle udarbejde ændrede bygningstegninger og
fremsende disse til Århus Amt til godkendelse.

Den 14. januar 2000 fremsendte Peter Stoffregen reviderede tegninger over pro-
jektet til Århus Amt. Amtet fremsendte disse tegning til Fredningsnævnet ved
skrivelse af 15. februar 2000.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte i henhold til de reviderede bygningstegninger fremstår som egns-
typisk, og således ikke strider mod intentionerne i Snabegård-fredningen meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til op-
førelse af det ansøgte sommerhus. Dispensationen er betinget af at det ansøgte ud-
føres som beskrevet i ansøgningsmaterialet af 14. januar 2000. Nævnet har ved
afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om udskiftning af en ældre udtjent ejendom.

Klagevej ledning

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



-2 -

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Dan-
marks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væ-
sentlig interesse 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 op-
sættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Peter Stoffregen, Bakkevej 22, 8654 Bryrup
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, G.nr. 8-70-51-8-749-
7-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle
26, 8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brab-
rand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
pet kommunevalgte medlem af Nævnet, Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
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Vedr. j .nr. 10/2000 - projekt for naturgenopretning ved Bøgelund Dambrug,
Dambrugsvej 3, 8654 Bryrup.

Den 14. februar 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt et projekt for
ændring af kilder m. v. på Bøgelund Dambrug, der er omfattft af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. september 1976 om fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. april 2000. Det blev oplyst, at det er tan-
ken, at skabe et nyt vandløb gennem det eksisterende dambrug samt etablering af en ny
Put & Take sø. Her ud over skal to mindre damme opretholdes som leveringsdamme til
Put & Take søerne. Den eksisterende Put & Take sø skal opretholdes. Kanalerne i det
eksisterende dambrug nedlægges. Det blev anført, at der egentlig ikke er tale om etab-
lering af en ny Put & Take sø, men derimod om en udvidelse af den eksisterende. Ved
gennemførelse af projektet vil der opnåes nogle miljømæssige forbedringer, og projek-
tet vil indebære et mere naturligt åsystem end det eksisterende dambrug. Under besigti-
gelsen drøftedes en fremtidig parkeringsplads i forbindelse med Put & Take søen, og
Århus Amt, der er positiv indstillet over for projektet, anførte, at parkeringspladsen
bør placeres sydøst for det eksisterende maskinhus. Det oplystes endvidere, at der på
parkeringspladsen ønskes opstillet en transportabel toiletvogn.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det ansøgte vil medføre en række miljømæssige forbedringer, og da det ansøgte med
de foreslåede ændringer ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at dambruget fremover får en udformning, som vist på vedhæftede over-
sigtskort.

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.
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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:

Kurt Johansen, Bøgelund Dambrug, Dambrugsvej 3, 8654 Bryrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-1-00
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Them Kommune
Them Centret 12
8653 Them
Att. Kurt Møller

28/07-00

Vedr. j.nr. 70/2000 - ansøgning om tilladelse til etablering af primitiv lejrplads
ved Vrads Station i forbindelse med Bryrupbanestien.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 5. juli 2000 fremsendt en fra kommunen på vegne
Silkeborg Statsskovdistrikt modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af primitiv
lejrplads ved Vrads Station .

Projektet er oplyst at være en del af opprioriteringen af Bryrupbanestien, og lejren vil
indgå i det net af lejrpladser, der er placeret ved Bryrupbanestien.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Det er oplyst, at den primitive lejrplads ønskes udstyret med 3 shelters, en bålplads,
bord og bænke samt et formuldningstoilet.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 12. juli 2000.

I forbindelse med besigtigelsen af arealet oplystes det, at der ønskes etableret en rampe
for kørestolsbrugere ved en eksisterende trappe. Rampen vil blive gravet ind i skræn-
ten, og det stiareal der fører hen til selve lejrpladsen, vil blive befæstet med grus. De
ønskede shelters og det ansøgte formuldningstoilet vil blive opført i rundtømmer med
tag af græs/lyng. Der vil stort set ikke blive ryddet nogen del af den eksisterende be-
plantning, og Silkeborg Statsskovdistrikt vil levere brændet til bålpladsen.

Under besigtigelsen erklærede såvel Them Kommune som Danmarks Naturfrednings-
forenings lokalkomite, Århus Amt, Natur og Miljø og Bryrup- Vrads veteranbane sig
meget positive over for det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Således som den primitive lejrplads ønskes anlagt og under hensyn til den påtænkte pla-
cering af lejrpladsen, som vist på vedhæftede kort, og bag slørende beplantning, har
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, besluttet at meddele
tilladelse til det ansøgte, således som det fremgår af den fremsendte ansøgning.

Klagevejledning
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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 hilse:q

~

Kopi er sendt til:

Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg
Veteranbanen Bryrup-Vrads, Lystrupmindevej 16, 8654 Bryrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-749-6-00)
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, .)
8600 Silkeborg
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, Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
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TIL DRIENTERING

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

09/01-01

Peter Stoffregen
Bakkevej 22
8654 Bryrup

Vedr. j.nr. 121/00 - matr.nr. 2 f Vrads by, Vrads, Dambrugsvej 5, 8654 Bryrup.

Den 27. oktober 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til udvidelse og oprensning af et eksisterende vandhul på oven-
nævnte ejendom samt til placering af overskudsjord på en tilstødende ejendom,
matr.nr. 3 q Vrads by, Vrads, ejet af Mogens Bonfils.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. november 2000.

På mødet var De repræsenteret ved Mette og Mogens Bonfils.

Mogens Bonfils redegjorde nærmere for ansøgningen og bemærkede, at han ikke har
indvendinger mod, at overskudsjorden placeres på det af ham ejede areal.

Århus Amt anførte, at det er amtets opfattelse, at projektet indebærer en biotopforbed-
ring, og at projektet ikke medfører forringelse af levestederne. Det vurderes endvidere,
at projektet ikke vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de
arter, der er beskyttede gennem EF-habitatområde nr. 49. Amtet kan således anbefale,
at der meddeles tilladelse på nærmere angivne vilkår.

Danmarks Naturfredningsforening erklærede sig enig med Amtet. Man var umiddelbart
betænkelig ved at der ville ske opfyldning af bl.a. en mose, men efter konkret besigti-
gelse var man enig i, at projektet alene medfører en forbedring.

Them Kommune fandt, at projektet lød fornuftigt.

Fredningsnævnet bemærkninger og afgørelse:

Da projektet indebærer en biotopforbedring og ikke skønnes at medføre forringelser af
beskyttede områder, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på vilkår:

1. Hældningen af vandhullets bund og bredder må ikke være større end 1:5, og med
en største afgravet dybde på op mod ca. 2 meter.

2. Det opgravede materiale udspredes i et jævnt og ikke for tykt lag på de arealer, der



er skraveret med rødt på vedhæftede kort. Det opgravede materiale skal placeres
på en sådan måde, at skråningen ned mod mosearealet bevares, men med en
svagere hældning, således at skråningen afsluttes ca. 5 meter inde i det nuværende
moseareal.

3. Vandhullet etableres uden øer.

4. Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs i/ved vandhullet. Der må
ikke opsættes andehuse samt andet hegn end kreaturhegn ved vandhullet.

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:

Mogens Bonfils, Lystrupmindevej 26, 8654 Bryrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-749-11-00)
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
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REG.NR. 58lo7.e50
TIL ORIENTERING

_ FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 70 00

13/12-01

Århus A..11lt
Naturforvaltningen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 110/2001 - etablering af læskur på matr.nr. 6 f Velling by, Bryrup.

ej Den 22. november 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en ansøgning om
tilladelse til etablering af læskur på ovennævnte ejendom, der ejes af Jørn Klausen,
Svinsbjergvej 42, 8654 Bryrup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Læskuret skal benyttes som ly for får og kreaturer, der skal afgræsse hedelyngen på
stedet. Der ønskes etableret et læskur på 3 x 4 meter og 2 meter højt. Tre af skurets
sider beklædes med brædder og den fjerde side er åben. Skuret kommer til at fremstå i
mørk brunlig farve, og taget beklædes med sort tagpap. Skuret placeres på et plateau
bevokset med ældre skovfyr.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til det an-
søgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da læskuret placeres hensigtsmæssigt på arealet, og derfor ikke findes at stride mod
fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 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.

Ild:



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for el
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:

Jørn Klausen, Svinsbjergvej 42, 8654 Bryrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-5-01)
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Frede Bakkær, Højagervej 26,8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
fil ORIENTERING

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

14/05-02
Hans Pedersen
Mastropladegårdvej 10
Krondal
8766 Nørre Snede

REG.NR. 5861.00

Vedr. j.nr. 24/2002 - ansøgning om tilladelse til helårsstatus i en gammel
fiskemesterbolig samt opstilling af campingvogn på matr.nr. 6 c Vrads by, Vrads,
beliggende Dambrugsvej 9, Vrads, 8654 Bryrup.

Fredningsnævnet har den 28. februar 2002 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning
om tilladelse til helårsstatus i en gammel fiskemesterbolig på ovennævnte ejendom.

De anførte, at helårs status ønskes, da De finder det nødvendigt for hele tiden at føre
opsyn med Put & Take søen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 24. april 2002.

I forbindelse med besigtigelsen, og som tidligere oplyst af Århus Amt, var der på grun-
den opstillet en campingvogn.

Under besigtigelsen anmodede De om tilladelse til bibeholdelse af campingvognen på
ejendommen og anførte særligt, at campingvognen benyttes som toiletvogn for de besø-
gende til Put & Take søen.

På baggrund af at De under besigtigelsen oplyste, at De alene på nuværende tidspunkt
ønsker en afklaring af, hvorvidt der kan opnåes helårsstatus vedrørende fiskemester-
boligen og først senere vil fremkomme med et projekt vedrørende ombygning af ejen-
dommen, tilkendegav Fredningsnævnet, at dette ikke henhører under Fredningsnævnets
kompetence, men derimod under Århus Amt. Fredningsnævnet vil derfor ikke tage stil-
ling til spørgsmålet om helårsstatus.

Vedrørende den opstillede campingvogn fastholdt Århus Amt under besigtigelsen kra-
vet om, at denne fjernes.

Them Kommune tilsluttede sig dette. Det blev særlig anført, at det ifølge fredningen er
ulovligt at opstille campingvogne permanent på grunden. Endvidere blev det anført, at
toiletfaciliteter kan etableres i de eksisterende bygninger, hvorfor campingvognen ikke
er nødvendig for driften af Put & Take søen.

Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 15. april 2002 meddelt Frednings-
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nævnet, at de tilslutter sig Århus Amts vurdering af sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 ikke må opstilles
campingvogne på det fredede område, finder Fredningsnævnet ikke at kunne meddele
tilladelse til det ansøgte. Fredningsnævnet lægger endvidere vægt på, at der er mulig-
hed for at etablere toiletfaciliteter i andre af de på grunden liggende bygninger.

De pålægges herefter at fjerne campingvognen inden den 1. september 2002.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er: e\
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.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-6-01)
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Agner Thulesen, St. Bredlundvej 10, 8654
Bryrup
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

26/11-02

Them Kommune
Them Centret 12
8653 Them

Vedr. j.nr. 114/02 - opførelse af udestue til eksisterende beboelse på matr.nr. 3 o
m.fl. Vrads by, Vrads, beliggende Dambrugsvej 3, Vrads, 8654 Bryrup.

• Den 7. november 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor der søges om tilladelse til at opføre en 12 m2 stor udestue til
ovennævnte ejendom, tilhørende Kurt Erik Johansen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snapegård plantage.

Den eksisterende bolig er indrettet med 105 m2 beboelse i stueplan og med en kælder
på 105 m2. Terrænet er stærkt skrånende, og kælderen mod nordvest er derfor fri af
terræn. Udestuen ønskes opført som en slags overdækning af en eksisterende veranda
mod nordvest ned mod ejendommens put and take sø og tilhørende bygninger.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse udtalt, at det ansøgte ikke findes at medføre
ændring af de fredede arealer s tilstand.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da udestuen opføres som en slags overdækning af en eksisterende veranda, og da
udestuen opføres ned mod ejendommens øvrige bygninger og anlæg, findes det ansøgte
ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet 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
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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:

Kurt Erik Johansen, Dambrugsvej 3, Vrads 8654 Bryrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-9-02) •
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Agner Thulesen, St. Bredlundvej 10, 8654
Bryrup
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT TIL ORIENTERING
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

Peter Stoffregen
Bakkevej 22
8654 Bryrup

10/12-02

Vedr. j.nr. 107/2002 - ansøgning om tilladelse til ændring af status fra sommerhus
til helårsbeboelse på ejendommen matr.nr. 2 f Vrads by, Vrads, beliggende Dam-
brugsvej 5.

•
Den 28. oktober 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til ændring af status på ovennævnte ejendom fra sommerhus til
helårsbeboelse. Subsidiært har De ansøgt om en personlig tilladelse til at helårsbebo
nævnte ejendom.

Ejendommen er købt i 1995 og ved afgørelse af 28. marts 2000 meddelte Frednings-
nævnet tilladelse til at det eksisterende ældre sommerhus blev udskiftet til et nyt som-
merhus. Sommerhusets beboelsesareal blev i den forbindelse udvidet fra 58 m2 til 129
m2.

Ejendomme er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1976 om
fredning af arealer ved Snapegård plantage.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 4. december 2002.

Under besigtigelsen oplyste De, at De om få år går på pension, og derfor ønsker at bo
på ejendommen helårligt. Da De fik tilladelsen til at bygge det nye sommerhus, som nu
står færdigt, troede De, at De ville være omfattet af "pensionistreglen" , hvorefter en
ejendom kan beboes helårligt når man har ejet den i 8 år .• De anførte endvidere, at helårsstatus på ejendommen ikke vil bidrage med øget uro i
området, da begge naboer til ejendommen driver "Put and Take"-virksomhed. Endvi-
dere henviste De til, at ejendommen tidligere har haft helårsstatus, og at De ikke øn-
sker, at områdets karakter ændres. De har derimod ført meget af naturområdet tilbage
til det oprindelige.

Århus Amt, Natur og Miljø, har protesteret mod at ejendommen ændrer status fra som-
merhus til helårsbeboelse, ligesom meddelelse af en personlig tilladelse ikke kan anbe-
fales.

Århus Amt har særlig anført, at områdets karakter derved ændres væsentligt, både
landskabeligt og naturmæssigt, samt at det vil medføre risiko for præcedens for yderli-
gere bebyggelse i området.

Yderligere har Amtet anført, at tilladelsen til nyopførelse af sommerhuset, blev givet
under forudsætning af, at ejendommen alene skulle benyttes som sommerhus. Såfremt
ejendommen får helårsstatus, giver dette endvidere mulighed for en udvidelse af
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ejendommen efter planloven, op til 250 m2. Erfaringsmæssigt giver overgang til e
helårsbeboelse ønsker fra ejers side om udvidelse af ejendommens bebyggelse.

Them Kommune har anbefalet, at der gives en personlig tilladelse til helårsbeboelse,
idet kommunen særlig har bemærket, at helårsbeboelse ikke giver øget uro i området.
For at undgå ændring af områdets karakter ved helårsbeboelsen, anbefalede kommu-
nen, at der opstilles betingelser for den personlige tilladelse, bl.a. forbud mod udvi-
delse af sommerhusets beboelsesareal.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ejendommen har siden fredningens gennemførelse i 1975/76 haft status som sommer-
hus. Ved fredningens gennemførelse var der dambrug på naboejendommen med til-
knyttet fodermesterbolig som helårsbeboelse. Fredningsnævnet tager udgangspunkt i
forholdene på tidspunktet for fredningens gennemførelse.

Den 28. marts 2000 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til etablering af et nyt og stør-
re sommerhus på ejendommen, som erstatning for et ældre udtjent sommerhus. Under
hensyn til, at der ikke er ændrede forhold for ejendommen siden tilladelsen blev givet,
og under hensyntagen til at en eventuel tilladelse vil kunne skabe præcedens for områ-
det, meddeler Fredningsnævnet afslag på det ansøgte.

Af de samme grunde findes der ej heller grundlag for at meddele en personlig betinget
tilladelse.

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.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-7-02)

~ _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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
S1.!ppleantenfor det kommunevalgte medlem af Nævnet, Asger Rasmussen, Tømmervej
24, 8653 Them.
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them .
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•
Afgørelse

i sagen om ændring af status fra sommerhus til helårsbolig for
en ejendom ved Vrads i Them Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 10. december 2002 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50 afslået at dispensere fra fredningen af arealer
ved Snabegård Plantage til ændring af status fra sommerhus til helårs-
beboelse for ejendommen matr.nr. 2f Vrads By, Vrads, beliggende Dam-
brugsvej 5, 8654 Bryrup. Ansøgeren har påklaget afgørelsen til Natur-
klagenævnet.

Ejendommen, der er på ca. 5 ha, er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 28. september 1976 om fredning af arealer ved Snabegård
Plantage. Fredningens § 8 anfører: "Om- og tilbygninger af de eksiste-
rende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væ-

• sentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forudgående ind-
hentet godkendelse fra fredningsnævnet."

Ejendommen ligger inden for et område, der er omfattet af Århus Amts
regionplans retningslinje 2.4 naturområde, retningslinje 2.7 spred-
ningskorridorer og retningslinje 2.8 internationale beskyttelsesområ-
der. Ejendommen ligger desuden i landzone og inden for skovbyggelinjen.

Ansøgeren har købt ejendommen i 1995 og fik i marts 2000 tilladelse af
fredningsnævnet til at udskifte et ældre sommerhus (en tidligere land-
arbejderbolig fra 1847) med et ny sommerhus. Beboelsesarealet blev i
den forbindelse udvidet fra 58 m2 til 129 m2• Det gamle landarbejderhus
har været anvendt som sommerhus siden begyndelsen af 1970'erne.

mailto:nkn@nkn.dk
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Them Kommune har oplyst, at sommerhuset ligger på en lille sydøstvendt
skråning ned mod et lille vandhul, som er blevet oprenset af ejeren ef-
ter tilladelse fra amtet. Huset er nybygget i løbet af 2001 efter til-
ladelse efter planl~ven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens.
Ejendommen ligger i den øvre del af Salten Ådal mellem Lystrup Å og na-
turstien ad den nedlagte Bryrupbane. Huset kan på grund af nåletræsbe-
plantninger kun ses fra Dambrugsvej og fra højdepunktet Svinsbjerg
umiddelbart nordvest for Velling Skov. Det tidligere sommerhus var et
ældre landarbejderhus. Det nyopførte hus har et grundareal på 82 m2 med
en udnyttet tagetage på 47 m2, der efter kommunens opfattelse falder
harmonisk ind i omgivelserne, men huset bør ikke udvides yderligere. I
området ligger der 3 dambrug, hvoraf 2 har helårsboliger. 2 af dambru-
gene har put and take med tllhørende trafikbelastning af området. •Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 4. december 2002. Her an-
førte ansøgeren, ·at sommerhuset ønskes anvendt til helårsbeboelse, når
ejeren om få år går på pension. Da tilladelsen til udskiftningen af hu-
set blev givet i 2000 antog ansøgeren, at ha~ var omfattet af "pensio-
nistreglen" i planlovens § 41, hvorefter en pensionist, der ejer en bo-
lig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen
til helårsbepoelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Hel-
årsstatus på ejendommen vil ikke bidrage til øget uro i området, da
begge naboer driver put and take -virksomhed. Ejendommen har tidligere
haft helårsstatus, og ansøgeren ønsker ikke, at områdets karakter æn-
dres. Meget af naturområdet er ført tilbage til det oprindelige.

Århus Amt havde indstillet til fredningsnævnet, at der blev meddelt af-
slag på ansøgningen, herunder også til meddelelse af en personlig til-
ladelse. Amtet har særlig anført, at områdets karakter derved vil æn-
dres væsentligt, både landskabs- og naturmæssigt, samt at det vil med-
føre risiko for præcedens for yderligere bebyggelse i området.

•
Yderligere har amtet anført, at tilladelsen til nyopførelse af sommer-
huset blev givet under forudsætning af, at ejendommen kun skulle benyt-
tes som sommerhus. Hvis ejendommen får helårsstatus, vil det give mu-
llghed for en udvidelse af ejendommen efter planloven, op til 250 m2•

Them Kommune har anbefalet, at der gives en personlig tilladelse til
helårsbeboelse, idet kommunen særlig har bemærket, at helårsbeboelse
ikke giver øget uro i området. For at undgå ændring af områdets karak- ~

,....,,1
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ter ved helårsbeboelsen har kommunen anbefalet, at der opstilles betin-
gelser for den personlige tilladelse, bl.a. forbud mod udvidelse af
sommerhusets areal.

•

Fredningsnævnet har bemærket, at ejendommen siden fredningens gennemfø-
relse i 1975/76 har haft status som sommerhus. Ved fredningens gennem-
førelse var der dambrug på naboejendommen med tilknyttet fodermesterbo-
lig som helårsbeboelse. Fredningsnævnet har taget udgangspunkt i for-
holdene på fredningstidspunktet. Den 28. marts 2000 har fredningsnævnet
meddelt tilladelse til etablering af et nyt og større sommerhus som er-
statning for et ældre udtjent sommerhus. Under hensyn til, at der ikke
er ændrede forhold for ejendommen, siden tilladelsen blev givet, og at
en eventuel tilladelse vil kunne skabe præcedens for området, har fred-
ningsnævnet meddelt afslag på det ansøgte. Fredningsnævnet har af samme
grunde heller ikke fundet grundlag for at meddele en personlig tilla-
delse.

Klagen

Klageren har bl.a. anført, at den nærmeste naboejendom på Dambrugsvej 3
kun ligger 120 m væk. Det er en helårsbolig med en industrihal på ca.
500 m2• Ejeren driver put and take - virksomhed. Dambrugsvej 1 er en ny-
ere helårsbolig og diverse industribygninger med tilhørende dambrugs-
virksomhed. Naboen til den anden side på Dambrugsvej 9 (nr. 7 findes
ikke) er også en put and take - virksomhed med diverse mindre bygnin-
ger. Der ligger ikke andre sommerhuse på vejen. Ans~gerens ejendom har
været beboet siden 1847, så ejendommen har været en naturlig del af om-
rådet i over 150 år. Denne type ejendomme med et mlndre jordtilliggende
er egnstypiske og en naturlig del af lokalområdet. Heraf er de fleste
af ejendommene løbende blevet renoveret eller erstattet af tidssvarende
huse og fortsat bevaret som helårsboliger. Klageren ønsker evt. kun at
få en personlig tilladelse til anvendelse af huset til helårsbeboelse i
sin levetid o~ er villig tll tinglysning af en klausul om, at huset ik-
ke må udvides yderligere.

Klageren har endvidere indsendt et notat udarbejdet af advokatfirmaet
Kaalund & Partnere. Det anføres heri, at anvendelsen af huset til hel-
årsbrug intet ændrer i negativ retning hverken ved det landskabelige
eller naturmæssige. Tværtimod er der fra ejerens side i samarbejde med
amtets biologer udfoldet store bestræbelser på at forbedre de landska-
bellge og naturmæssige værdler l området.
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Det forekommer også selvmodsigende, at amtet efter at have overtaget 2
dambrug i området og nedlagt disse har givet tilladelse til etablering
af 2 put and take - søer, som må antages at have medført en betydelig
større trafik til området end tidligere.

Advokatfirmaet har endvidere henvist til, at Århus Amt i 1993 har til-
ladt, at beboelsen på matr.nr. 1u Ansø Møllegård, Vrads, der ligger i
det samme område, kunne anvendes til helårsbeboelse, selvom huset i en
årrække ikke havde været anvendt hertil. Der er ikke faktiske eller
retlige forhold, der adskiller den foreliggende sag fra sagen fra 1993,
ligesom Naturklagenævnet i en afgørelse af 21. januar 1997 har meddelt
tilladelse til ændret anvendelse af et sommerhus til helårsbeboelse i
Hadsund Kommune, jf. bilag ll. •Med hensyn til risikoen for præcedens har advokatfirmaet anført, at der
ikke skal etableres yde~ligere en helårsbeboelse, da boligen allerede
er opført, og de fysiske rammer for udnyttelsen af ejendommen ændres
ikke. Der kan desuden efter fredningskendelsen ikke gives tilladelse
til nye bebyggelser i området.

Besigtigelse

Naturklagenævnet har den 21. august foretaget en besigtigelse af ejen-
dommen og har afholdt møde med sagens parter.

Afgørelse

I sagens behandling har deltaget Naturklagenævnets la medlemmer: Lars
Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Peter
Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Jens Stef-
fensen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

•
Fredningen af arealer ved Snabegård Plantage indeholder et generelt
forbud mod yderligere bebyggelse, dog med den undtagelse, at der i til-
knytning til allerede bestående land-, skov- og dambrug kan opføres ny-
bygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende byg-
ninger efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Formålet med
fredningen er bl.a. at hindre, at der opføres bebyggelse, der lkke er
påkrævet af hensyn til udøvelsen af egentlig landbrugsdrift.

Som undtagelsen fra det almindelige bygge forbud er formuleret, gælder
den kun for nybygninger eller om- eller tilbygninger på eksisterende
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bygninger på land-, skov- og dambrugsejendomme. Opførelse af andet byg-
geri vil kræve en egentlig dispensation fra fredningen, jr. naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1. Efter denne bestemmelse kan der meddeles
dispensation fra en fredning, hvis det ansøgte ikke strider mod fred-
ningens formål.

Ændret anvendelse af et sommerhus til helårsbeboelse sidestilles efter
praksis med nyopførelse af et helårshus.

Inden for et fredet område bør der ligesom i andre 'naturområder udvises
særlig tilbageholdenhed med at tillade nye helårsbeboelser. Det må her
bl.a. indgå i vurderingen, at et helårshus generelt medfører en større
belastning af området, ligesom grunden til et helårshus typisk vil
fremtræde mere markant i relation til et omgivende naturområde end om-
givelserne ved et fritidshus.

Et flertal på -6 af Naturklagenævnets medlemmer finder efter en konkret
vurdering af forholdene på stedet - hvor der navnlig lægges vægt på, at
huset ligger i et fredet naturområde med kun få helårsbeboelser (den
nærmeste i en afstand af 120 m) - ikke, at der bør gives dispensation
til helårsanvendelse. Det forhold, at det tidligere hus på stedet op-
rindeligt var opført som helårshus, kan under disse omstændigheder ikke
føre til et andet resultat.

Et mindretal på 4 medlemmer (Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andre-
asen, Anders Stenild og Jens Vibj erg) finder efter omstændighederne,
herunder at der tidligere har været et helårshus på stedet, at der bør
gives tilladelse til ændring af sommerhusets status til helårsbeboelse.
Mindretallet stemmer derfor for at ændre fredningsnævnets afslag til en
dispensation.

Efter flertallets stemmeafgivning går Naturklagenævnets afgørelse her-
efter ud på, at Fredningsnævnet for Århus Amts afslag af 10. december
2002 stadfæstes.

på Naturklagenævnets vegne

Karen Paabøl

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82 Eventuel retssag til prø-
velse af afgorelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, sth. 1.
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Den 21. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 109/04 - ansøgning om forlængelse af midlertidig tilladelse til
atholdelse afyogaarrangementer på matr.nr. 1a m.fl. Ansø Møllegård, Vrads, Vrads
Sandevej 2-4, 8654 Bryrup.

Den 16. november 1994 og den 25. november 1999 meddelte Fredningsnævnet 5-årige tilladelse til
kortvarig opstilling af telte en gang årligt i forbindelse med yogaarrangement på ovennævnte
ejendom på nærmere angivne vilkår. G .nr. 105/94 og 108/99).

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. september 1976 om fredning af
arealer ved Snabegård Plantage, ligesom der på arealerne er tinglyst en deklaration den 23.
november 1970.

Fredningens formål er at bevare de fredede arealers tilstand.

I skrivelse af 25. oktober 1999 har foreningen søgt om forlængelse af den meddelte tilladelse fra
1994.

Fredningsnævnet har indhentet erklæring fra Århus Amt, som i skrivelse af8. november 1999 har
anbefalet, at der meddeles en ny 5-årig dispensation på vilkår svarende til de tidligere meddelte .• Fredningsnævnets afgørelse:

Da opstilling af telte sker i nærheden af ejendommens bygninger, meddeler Fredningsnævnets
formand i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til for en ny 5-årig periode at
afholde et årligt yogaarrangement i maksimalt 14 dage indenfor de tre sommermåneder på vilkår,
at teltpladsen, som vist på vedhæftede kort, kun anvendes til opstilling af telte,
at der ikke sker nogen form for ændringer i det eksisterende terræn, og
at de ansøgte arealer efter hvert arrangement efterlades i ryddet stand.

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.

mailto:post@aarhus.byret.dk


.' 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.

• Med venlig hilsen
~ ---E'e::::::;:;.,.--

Per Holkmann Olsen
-

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-749-4-04)
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/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,8600
Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt,
Det amtsrådsvalgte medlem afnævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Agner Thulesen, St. Bredlundvej 10,8654 Bryrup
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them.

•
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8654 Bryrup

SCANNET
TIt: 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.bvret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 7. juli 2005.

Vedrørende journal nr. 177/2004- ansøgning om tilladelse til opførelse af fritidshus på
ejendommen matr. nr. 6a, 6c og 6d Vrads By, Vrads, beliggende Dambrugsvej 9,8654
Bryrup .• De har gennem Them Kommune ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af et fritidshus
på ovennævnte ejendom.

Husets grundareal er oplyst til 96 m2 og det er oplyst, at huset vil blive bygget af canadisk fyr eller
cedertræ i rumtømmer og pålagt græs tag.

Ejendommen er tidligere dambrug med status af erhvervsejendom med ret til at drive lystfiskersø.

Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. september 1976 om fredning af
arealer ved Snabegård Plantage.

Fredningsbestemmelserne angiver blandt andet følgende:

"§ 1: De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand med de nedenfor omtalte generelle
og specielle undtagelser

§ 8: De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure,
boder eller andre indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående land-, skov- og dambrug
opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse
af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer
og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet kan nægte at give tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger,

a) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang 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
lodsejeren ønskede, eller

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land-, skov- eller dambrugsøkonomiske formål"•
~oo 1-12l\' l·L -::>"JOS"
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Fredningsnævnet har tidligere i 1998 meddelt tilladelse til etablering af lystfiskersø på det
nuværende dambrug.

I 2002 meddelte Århus Amt afslag på en ansøgning om helårsstatus på ejendommen. Ligeledes
meddelte Fredningsnævnet samme år afslag på ansøgning om at opstille en campingvogn på
ejendommen under henvisning til, at det var muligt at indrette toiletfaciliteter i andre af de på
grunden værende bygninger, ligesom opstilling af campingvogn var i strid med fredningskendelsen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. april 2005, hvor De redegjorde nærmere for
ansøgningen. De oplyste i den forbindelse, at put & take lystfiskeri et ikke vil blive fortsat, men at
De dog, hvis Fredningsnævnet ikke meddeler tilladelse til det ansøgte, vil udnytte ejendommen
kommercielt.

Them Kommune oplyste i forbindelse med besigtigelsen, at man støtter det ansøgte, idet det vil
være hensigtsmæssigt at få ryddet op på ejendommen samtidig med, at der vil være mere fredeligt
omkring ejendommen, hvis put & take søen bliver nedlagt.

•
Them Kommune har endvidere over for Århus Amt oplyst, at kommunen, såfremt der meddeles
tilladelse til det ansøgte, vil stille krav om dels et forbud mod drift af fiskesø og forbud med
helårsbeboelse på ejendommen, dels om at de eksisterende bygninger fjernes og området i øvrigt
genetableres i henhold til Fredningsnævnets anvisninger herom.

Århus Amt, Natur & Miljø, fremkom under besigtigelsen med en vurdering svarende til, hvad amtet
har anført i brev af 30. marts 2005 til Fredningsnævnet. Heri er det anført, at et fritidshus på
ejendommen vil medføre ændringer i områdets tilstand, og at nybyggeri af et fritidshus med deraf
følgende aktiviteter vil være i strid med fredningsbestemmelserne. Amtet har desuden henvist til
risikoen for præcedens i området. Der er efter amtets opfattelse afgørende forskel på at opretholde
en erhvervsejendom, der ikke må udvide eller omlægge sin virksomhed væsentligt, og på at give en
ny tilladelse til opførelse af et fritidshus. Uanset at der måtte være æstetiske forskelle - typisk til
fritidshusets fordel - ville der være tale om at give en tilladelse, der næppe nogen sinde vil kunne
ændres, begrænses eller tilbagekaldes.
Amtet har derfor anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler afslag på det ansøgte.

Amtet har yderligere henstillet, at bygninger der ikke henhører under det på ejendommen lovlige
bygningsareal kræves fjernet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i et brev af 15. april 2005 til Fredningsnævnet
erklæret sig enig i det af Århus Amt anførte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Såfremt ejendommen ændrer status fra erhvervsejendom med drift affiskesø til fritidsstatus med
opførelse af fritidshus og deraf følgende aktiviteter, vil dette efter Fredningsnævnets opfattelse
medføre en betydelig ændring i områdets tilstand.

Herefter og henset til formulering affredningskendelsens bestemmelser, særligt §§ 1 og 8, har
Fredningsnævnet besluttet at meddele afslag på det ansøgte.

Bygninger der ikke henhører under det på ejendommen lovlige bygningsareal skal fjernes inden 1.
november 2005.



Alagevejledning,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.

Klageherettigede 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.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-749-6-04)
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 v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Agner Thulesen, 8t. Bredlundvej 10, 8654 Bryrup
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them
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Den 1. april 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-4, Ansøgning om tilladelse til etablering af
fauna passage ved Ansø Dambrug ved Salten å, Them Kommune.

Århus Amt har søgt om tilladelse til at etablere en faunapassage ved Salten Å beliggende ved Ansø
Dambrug. Åen forløber på stedet mellem ejendommene matr. nr. 3g og 3h Vorret By, Them.
Førstnævnte matrikel tilhører Ansø Dambrug og er omfattet af fredning. Dambruget har adressen
Ansøvej 35,8654 Bryrup.

Ansø Dambrug ligger i den øvre del af Salten Å, der er en del af Gudenåsystemet.

I dag er der ved Ansø Dambrug et stemmeværk ved dambrugets indløb. Stemmeværket er udført
med en fisketrappe, der ikke vurderes at være passabel for alle arter i vandløbet. Fisketrappen
nedlægges i forbindelse med anlægget affaunapassagen, og arealet fyldes op med sten/jord.
Stemmeværk, indtag til dambruget og frisluse bevares uændret.

Jævnfør Århus Amts Vandkvalitetsplan 2001 har det høj prioritet, at der skal skabes passage for alle
arter af fisk og smådyr, der findes i vandløbet, således at der er passage til de ca. 17 km højt
mål satte vandløb, der findes ovenfor Ansø Dambrug. Op til Ansø Dambrug er der skabt passage.

Faunapassagen ønskes etableret som et slynget stenstryg i vandløbet nedenfor den nuværende
opstemning på dambruget. Faunapassagen etableres med en længde på ca. 80 m. Stryget anlægges
med naturligt forekommende stenarter med en størrelse som håndsten. Der udlægges enkelte eller
grupper af kampesten for at sikre strygets stabilitet og for at skabe variation og strømlæ. Evt.
suppleres med udlæg af gydegrus.

Stryget er planlagt opført i samme kote som den nuværende op stemning, således at der fortsat sikres
vandtilførsel til dambruget. Stryget skal kunne føre vandløbets fulde vandmængde.
Med etableringen af faunapassagen forventes, at alle fiskearter i vandløbet kan passere dambruget.

Der er i ansøgningen henvist til projektbeskrivelse, godkendt af amtet den 19. december 2005.

mailto:post@aarhus.byret.dk


• Fredningen
Den sydlige side af vandløbet på strækningen, hvor faunapassagen ønskes etableret, udgøres af
ejendommen matr. m. 3g Vorret By, Them. Denne ejendom ligger inden for fredningen af arealer
ved Snabegård Plantage, Them Kommune, Overfredningsnævnets kendelse af28. september 1976.

Fredningens formål er at bevare arealerne i den tilstand de var i på fredningstidspunktet (kendeisens
§1).

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om terrænændringer (§2) gælder, at ændringer af
terrænformerne, herunder grus- og lergravning, opfyldning og planering, ikke er tilladt. Bestående
dambrug kan udvides med Fredningsnævnets tilladelse.

Endvidere må der ikke foretages yderligere reguleringer af Salten Å og Lystrup Å. Sumpede arealer
og enge ved disse åer må ikke afvandes eller drænes yderligere (kendeisens §1O).

• Amtets vurdering
Fredningskendelsens § 2 omfatter et forbud mod terrænændringer. Bestemmelsen omhandler
primært et forbud mod indvinding af råstoffer samt opfyldning, planering og lignende tiltag, der
skæmmer landskabsindtrykket og kan forringe vilkårene for dyre- og planteliv. Dette er ikke
tilfældet med det ansøgte projekt.

Hensigten med fredningskendelsens §lOer efter amtets vurdering, at der ikke må foretages
yderligere udretning af vandløb i det fredede område. Bestemmelsen er ikke tiltænkt at forhindre
naturforbedrende projekter som det aktuelle. Det konkrete projekt vurderes således ikke at være i
strid med hensigten med §§ 2 og 10.

Det er amtets vurdering, at etablering af en faunapassage på stedet ikke er i strid med fredningens
formål, idet projektet er til gavn for både biologiske og landskabelige hensyn.

Faunapassagen ønskes etableret inden for Habitatområde nr. 48 (Salten Å, Salten Langsø mv).
Salten Å er desuden både ovenfor og nedenfor projektområdet omfattet af Habitatområde nr. 49

• (Sebstrup Sande, Vrads Sande mv.).

De naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget, der potentielt kan påvirkes af vandindvindingen er:
"Vandløb med vandplanter" og "Bæklampret" . Påvirkningen af udpegningsgrundlagets øvrige
naturtyper og arter anses for usandsynlig eller af underordnet betydning.

Det vurderes, at der ved etableringen vil sikres en god bevaringsstatus for naturtypen "Vandløb med
vandplanter", idet der skabes en vandløbsstrækning med godt fald over grus og stenbund og med
sekvenser afhøller og stryg. Ligeledes sikres god bevaringsstatus for arten "Bæklampret", idet der
skabes passage for de arter afvandløbsdyr, der gennemfører vandring, herunder denne art.

Projektet vurderes derfor ikke at være i strid med områdets udpegning som habitatområde.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling.

•



• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Afgørelsen træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Nævnet kan tiltræde amtets indstilling, hvorefter etablering af en faunapassage på stedet ikke er i
strid med fredningens formål, idet projektet vil være til gavn i både biologisk og landskabelig
henseende.
Nævnet finder endvidere af de af amtet angivne grunde, at der sikres en god bevaringsstatus for
såvel vandløb med vandplanter som for Bæklampret, og at projektet ikke kan anses for at være i
strid med områdets udpegning som habitatområde.
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l tilladelse til det ansøgte
projekt.

Klagevejledning,i{. 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 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 §e 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,
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

~ CJ
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalm. 8-70-51-3-749-2-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyre1sen, 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 Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Agner Thulesen, St. Bredlundvej 10, 8654 Bryrup
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
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Den 30. november 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.16- ansøgning om tilladelse til opførelse af
madpakkehus på ejendommen matr. nr.8ft Velling By, Velling.

Silkeborg Kommune har fra Silkeborg Statsskovdistrikt modtaget en ansøgning om tilladelse til at
opføre et madpakkehus ved "Den Grønne Plads", matr. nr. 8ft Velling By, Velling, beliggende ved
Lystrupmindevej.

Madpakkehuset rar et bebygget areal på 30 m2 og opføres med stolper og facader af sortmalet
træværk og med sadeltag beklædt med sort tagpap.

Fredningen
Det ansøgte ligger inden for fredningen af arealer ved Snabegård Plantage, Overfredningsnævnets
kendelse af28. september 1976.

Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i deres nuværende tilstand.

Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må bebygges
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.

Ifølge kendeisens § 15 skal :fredningen dog ikke være til hinder for, at der efter nævnets
godkendelse tilvejebringes de for almenheden nødvendige parkeringspladser, bygninger og skilte
mv.

Kommunens vurdering
Madpakkehuset placeres på en eksisterende rasteplads og udføres af enkle materialer, der i
udformning og farver er tilpasset de omgivende skovarealer. Bygningen vil efter kommunens
vurdering ikke skæmme i området

Kommunen kan på den baggrund anbefale en tilladelse til det ansøgte.

Natura 2000
Byggefeltet ligger i et område, der er udpeget som EF habitatområde nr. 49 (Sepstrup Sande, Vrads
Sande, Velling Skov og Palsgård Skov). Området er endvidere udpeget som EF
fuglebeskyttelsesområde (området syd for Silkeborg).

bis - \21-oc2:)0 C\-tu l



.~" Vdpegningsgrundlag for EF habitatområde nr. 49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og
Palsgård Skov):

'·10961 Bæklampret (lampetraplaneri)
I
1318 Oamflagermus (Myotis dasycneme)

1355 Odder (Lutra lutra)

1393 Blank seglmos (Orepanocladus vernicosus)

1
1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)

2310 Indlandsklitter med lyng og visse

2330 Indlandsklitter med ~bne græsarealer med sandskæg og hvene

3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
I

3160 Brunvandede søer og vandhuller

3260 Vandløb med vandplanter

4010 V~de dværgbusksamfund med klokkelyng

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130 Enekrat p~ heder, overdrev eller skrænter

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder p~ mere eller mindre sur bund

6410 Tidvis v~de enge p~ mager eller kalkrig bund, ofte med bl~top

7110 * Aktive højmoser

1

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod p~ v~dt sand eller blottet tørv

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (h~rdt) vand

7230 Rigkær

9120 Bøgeskove p~ morbund med kristtorn

9130 Bøgeskove p~ muldbund

9190 Stilkegeskove og krat p~ mager sur bund

9100 * Skovbevoksede tørvemoser

91EO *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld



Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er: Hvepsevåge, stor hornugle, isfugl,
sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade.

Madpakkehusene opføres på eksisterende p-pladser og ikke indenfor de habitater, som
udpegningsgrundlaget omfatter. Bygningerne er afbegrænset størrelse, og aktivitetsniveauet på
arealerne vurderes ikke at stige væsentligt som følge af opførelsen. Kommunen vurderer på den
baggrund, at etableringen ikke vil indebære en forringelse af levevilkårene for de arter, som
udpegningsgrundlaget omfatter, eller af de beskyttede naturtyper.

Området omkring pladserne indeholder arter, der er omfattet af EF habitatdirektivets bilag IV (stor
vandsalamander, spidssnudet frø, flagermus). Det ansøgte vurderes ligeledes ikke at ville berøre
disse arters yngle- og rasteområder.

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne),
naturbeskyttelseslovens § 16 (åbeskyttelseslinie) og byggetilladelse. Kommunen er indstillet på at
meddele tilladelse, såfremt Fredningsnævnet kan godkende projektet.

Det ansøgte kræver efter kommunens vurdering ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17
(skovbyggelinie), idet madpakkehuset opføres på et areal, der er omgivet af skov. Ifølge
vejledningen om naturbeskyttelsesloven gælder bestemmelsen ikke byggeri og anlæg inde i skoven,
uanset om det kan ses udefra.

Arealet er omfattet affredskovspligt. Skov- og naturstyreisen har den 12. marts 2007 meddelt
tilladelse til det ansøgte efter skovloven.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Fredningsnævnet kan tiltræde Silkeborg Kommunes vurdering hvorefter det ansøgte ikke findes at
have betydning for det af habitaterne beskyttede.
Det ansøgte findes endvidere ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeles tilladelse til opførelse af madpakkehus som ansøgt.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86og §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 afklagen, før gebyret er modtaget.

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.



, Tillfldelsen 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,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
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 lokaIkomite vI Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans
By
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Søvej l, 8600 Silkeborg
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 Den 12. januar 2010. 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.156 ansøgning om tilladelse til nyt udhus, Svinsbjergvej 40, 
8654 Bryrup. 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et udhus på ejendommen 
matr. nr. 6m Velling By, Velling, med adressen Svinsbjergvej 40, 8654 Bryrup. 
 

 Beliggenhed: 
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Fredningen 
 
 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Snabegård Plantage, Overfredningsnævnets 
kendelse af 28. september 1976. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må bebygges 
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. 
 
Om- og tilbygning af de eksisterende lovligt opføre helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra 
Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt 
landbrugsejendommes beboelse, henhører under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om en ejendom, der i BBR har sommerhusstatus og er bebygget med en bolig fra 1877 
på 80 m² (bruttoetageareal) med stråtag, samt en carport på 25 m² fra 1970 og med ydervægge af 
træbeklædning. 
 
Det ansøgte omfatter nedrivning af carporten og opførelse af et muret udhus med stråtag, ligeledes 
med bebygget areal på 25 m². Udhuset mures i lecablokke, der pudses og males i samme farve som 
sommerhuset, taget udføres med stråtag som sommerhuset. 
 
Kommunens bemærkninger 
Der er tale om en udhusbygning med samme størrelse som hidtil, og med en udformning, der i 
højere grad end hidtil er tilpasset ejendommens bolig. Kommunen har derfor ingen indvendinger 
imod en tilladelse til det ansøgte i forhold til fredningen. Det ansøgte er efter kommunens vurdering 
ikke i konflikt med fredningens formål. 
 
Da bygningen ønskes udført med stråtag, skal der holdes en afstand på minimum 10 m fra skel. 
Hvis bygningen ønskes opført på eksisterende sokkel, er afstanden 6-7 m. Hvis denne placering 
ønskes fastholdt, skal der tinglyses byggeretslige skel. 
 
Ansøger har oplyst, at udhuset ønskes flyttet til en afstand af 10 m til skel. Hvis ikke dette kan lade 
sig gøre i forhold til fredningen, vil der blive tinglyst byggeretslige skel. 
 
Kommunen har ingen indvendinger imod, at udhuset rykkes til en afstand af 10 m fra skel. 
 
Ansøgning med bilag er vedlagt kommunens indstilling til Fredningsnævnets behandling. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder at kunne tiltræde kommunens vurdering, hvorfor der i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
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 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. 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, 
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 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse pr. mail fremsendt til: 
Jens Michael Larsen, Svinsbjergvej 40, 8654 Bryrup, { HYPERLINK 
"mailto:jmlarsen@dadlnet.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, { 
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, { 
HYPERLINK "mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }
og Poul Erik Thystrup, samme, { HYPERLINK "mailto:poul.erik.thystrup@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Mikala Erstad Bruun e-mail: pho@domstol.dk
Ansøvej 41 tlf. 40143099 
8654 Bryrup 
 
  
 Den 6. november 2011. 
 
Vedr. j.nr. FN 2011.85, ansøgning om tilladelse til inddragelse af gæstehus til beboelse samt til 
opførelse af carport på ejendommen Ansøvej 41, 8654 Bryrup.  
 
Silkeborg Kommune har den 22. juni 2011 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
“Udtalelse vedrørende ansøgning om tilbygning til bolig samt ny carport, Ansøvej 41, 8654 Bryrup 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at foretage en tilbygning til boligen på ejendommen 
matr. nr. 1u Ansø Møllegård, Vrads, med adressen Ansøvej 41, 8654 Bryrup, samt opføre en ny carport. 
 
Beliggenhed:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Snabegård Plantage, Overfredningsnævnets kendelse af 28. 
september 1976. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.  
 
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at om- og tilbygninger til eksisterende lovligt opførte helårs- 
og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, kun må finde sted efter forud indhentet 
godkendelse fra Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt 
landbrugsejendommes beboelse, henhører under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 

mailto:pho@domstol.dk


Det oplyses i ansøgningen, at ejendommen har et grundareal på ca. 6 ha, som ikke er omfattet af landbrugspligt. 
Ejendommen har en bolig på 159 m² og udhus på 24 m², der anvendes som gæstehus. Mellem gæstehuset og boligen 
ønskes en mellemgang på 5 m² inddraget til beboelse, så de 2 bygninger sammenbygges. Bygningerne er i forvejen 
sammenbygget i tagkonstruktionen (stråtag). Carporten på 16 m² placeres ved indkørslen og fremstår som en åben 
træbygning. 
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen har ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte, idet der er tale om byggeri af begrænset omfang, 
og idet placeringen ikke giver landskabelige gener. Det ansøgte er efter kommunens vurdering ikke i konflikt med 
fredningens formål. Kommunen har besigtiget og vedlægger fotos. 
 
International naturbeskyttelse 
Ejendommen ligger inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34 (Skovområde syd for Silkeborg) og inden for EF-
habitatområde nr. 49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov). 
 
Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, må der ikke meddeles tilladelse eller dispensation til projekter, der kan skade det 
internationale naturbeskyttelsesområde, herunder områdets udpegningsgrundlag (arter og naturtyper). 
 
Det er kommunens vurdering, at der er tale om byggeri af så begrænset et omfang og placeret i tilknytning til den 
eksisterende bebyggelse, at det internationale naturbeskyttelsesområde ikke vil blive påvirket. 
……………” 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder i det hele at kunne tiltræde kommunens vurdering og meddeler derfor i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet 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. 
 
 
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 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
 
Denne afgørelse er pr. post fremsendt til:  
Mikala Erstad Bruun, Ansøvej 41, 8654 Bryrup 
og pr. mail til: 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, 
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, 
teknisk@silkeborg.dk
Helene D. Clausen, samme, hdc@silkeborg.dk
Poul Erik Thystrup, samme poul.erik.thystrup@silkeborg.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 6. februar 2017 

 

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

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

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

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

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

Fredningsnævnets afgørelse 

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

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klagepor-
tal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

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

Den 15. maj 2018

FN-MJØ-26-2018. Omdannelse af nedlagt dambrug til okkerfældningssøer, vandløb, moser og enge

Fredningsnævnet har den 8. marts 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
tilladelse til at omdanne et nedlagt dambrug på matr.nr. 1æ Ansø Møllegård, Vrads, 4f, 4k og 4n Vrads By, 
Vrads og 3g og 7b Vorret By, Them, Ansøvej 35, 8654 Bryrup. Ansøgningen er indsendt af en af ejendom-
mens ejere Kristoffer Quist Nielsen og Silkeborg Kommune. 

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1976 om fredning af arealer 
ved Salten Ådal, der er en tilstandsfredning. Der må ikke ske ændringer i terrænet eller terrænformerne, 
herunder opfyldning og planering. Der må ikke foretages yderligere reguleringer af Salten og Lystrup å. Sum-
pede arealer og enge ved disse åer må ikke yderligere afvandes eller drænes.

Silkeborg Kommune har oplyst, at det nedlagte dambrug ønskes omdannet til natur med enge, vandløb og 
lavvandede søer til okkerfældning. Okkermængden i Salten å og nogle tilløb ønskes reduceret, for at 
rentvandsfauna og fisk kan leve i Salten å på strækningen nedstrøms Ansø dambrug. Salten å er meget påvir-
ket af okker på flere delstrækninger især i den øvre del. DTU Aqua og Natur og Miljø, Silkeborg kommune har 
gennemført elbefiskninger af Salten å systemet, der viser en ringe fiskebestand. Den okkerfældning, der 
hidtil er sket i dambruget, ophører, hvis hele Salten å´s vandføring ledes uden om det nedlagte dambrug. For 
at sikre at okkermængden er på et niveau, hvor fisk og rentvandsfauna kan leve og trives i Salten å, ønskes 
dambruget derfor ændret til et okkerfældningsanlæg med stort naturindhold. Med projektet sikres fri passa-
ge for fisk og rentvandsfauna gennem hele anlægget. Vandføringen gennem okkerfældningsanlægget æn-
dres fra de nuværende 265 l/sek., der har været godkendt til dambrugsdriften, til 90 l/sek. Indløbet anlæg-
ges som et stenstryg, hvor vandet siver gennem stenstryget. Fisk og rentvandsfauna, der drifter eller van-
drer, fanges dermed ikke i okkeranlægget. Okkerfældningsdammene anlægges, så de får et naturligt udseen-
de. Der udlægges grus og stenstryg mellem okkerdammene, for at opløst jern kan iltes og efterfølgende ud-
fældes i dammene. Stryg anlægges, så der er fri passage for fisk og smådyr gennem hele anlægget. Gammelt 
bundslam oprenses fra de damme, hvor vandet løber igennem, og placeres i en dambrugsdam og tildækkes 
med rent jord for at undgå en næringsstofbelastning af vandet og den omkringliggende natur. Dambruget er 
i sin tid anlagt ved, at dammene er udgravet, og den opgravede jord er placeret som en høj midt i dambruget 
og mellem dammene og i volde langs med kanalerne. Jorden herfra anvendes til tildækningen af damme og 
kanaler for at genoprette det oprindelige landskab. Alt anlægsarbejde forsøges udført ” tørt” i etaper, så der 
først lukkes vand på, når gravearbejdet er afsluttet. Alle okkerfældningsdamme får varieret anlæg mellem 
1:2 og 1:10 og fligede kanter. Stenstryg ved afløb fra dammene regulerer vandstanden, der anlægges med et 
vandspejl på 50-70 cm.

Silkeborg Kommune har videre anført, at der også søges om, at der gives mulighed for mindre justeringer 
under arbejdet, hvis der stødes på flydesand, særlige pyritholddige lag, større gamle dambrugsrør mv. Efter 
at anlægsarbejdet er gennemført, opmåles hele anlægget, og der tinglyses en deklaration, der giver kommu-
nen pligt og ret til at vedligeholde anlægget. Der tinglyses adgang til at deponere oprenset sand fra sandfang 
på eksisterende vej i området.  

Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at en mosaik af eng, mose, vandløb og lavvandede okkerfældningssø-
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er vil passe mere naturligt ind i landskabet end de eksisterende dambrug, og at der vil opstå et mere natur-
ligt terræn og landskab.

Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, at området er beliggende i EF-habitatområde nr. 48 ”Salten Å, 
Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Da der er tale om et dambrugsom-
råde, findes der ikke naturtyper på udpegningsgrundlaget indenfor projektområdet. Der er i området sand-
synligvis odder, flere arter af flagermus, spidssnudet frø og stor vandsalamander, men projektet vil ikke på-
virke naturtyper eller beskyttede arter negativt.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Kristoffer Quist Nielsen, Rigmor Otzen Magnussen, Silkeborg Kommune ved Aage Ebbesen, Kirsten 
Primdahl og Margrete Christiansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev 
gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Salten Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der med sin naturgenopretning har en positiv indfly-
delsen på naturen, landskabet og 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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Kla-
gegebyret 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 stør-
relsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

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

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Arne Lund,
3. Kristoffer Quist Nielsen,
4. Rigmor Otzen Magnussen,
5. Poul Christian Tage Kjær,
6. Miljøstyrelsen, København,
7. Silkeborg Kommune, EJD-2017-02355,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
15. Region Midtjylland,
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16. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 18. september 2018

FN-MJØ-105-2018. Lovliggørelse af tag

Fredningsnævnet har den 8. august 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om lovliggørelse af et pandepladetag på matr.nr. 1e Ansø Møllegård, Vrads, Ansøvej 35, 8654 Bryrup. Ansøg-
ningen er indsendt af ejendommens ejer Kristoffer Falk Quist.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation, men at meddele dispensa-
tion til en sort tagbeklædning. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1976 om fredning af arealer 
ved Snabegård Plantage, der er en tilstandsfredning. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således 
ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede 
bestående land-, skov- og dambrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisteren-
de bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden teg-
ninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan næg-
te at give tilladelse til nybyggeri og om- og tilbygninger, hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres 
i væsentligt omfang 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 lodsejeren ønske-
de, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land-, skov- eller dambrugsøkonomiske formål. Om- og 
tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karak-
ter, må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Det gælder også landbrugsejen-
domme, som overgår til anden anvendelse, og landbrugsejendommes beboelse. 

Fredningsnævnet meddelte den 15. maj 2018 dispensation til på ejendommen at omdanne et nedlagt dam-
brug til okkerfældningssøer, vandløb, moser og enge.

Silkeborg Kommune har om ansøgningen oplyst, at ejendommens ejer har anført, at det i forbindelse med 
renovering af den gamle fiskemesterbolig var påkrævet at foretage en fuldstændig renovering, da den var i 
så ringe stand, at stort set kun spær og ydermure kunne genbruges. Det er tilstræbt at få et så harmonisk 
hus som muligt, der passer ind i omgivelserne med søer, skov og hede og med respekt for husets formgiv-
ning og natur. Taget er et pandepladetag i Aluzink, der med over 2-3 år patinerer og bliver mat, og hvor zin-
kudtrykket er inspireret af den lokale kirke i Vrads. 

Bebyggelsen før og efter renoveringen er illustreret ved følgende billeder:

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er på 7,9 ha. Den er ikke noteret med landbrugspligt. 
Den ligger i et unikt landskab med høj oplevelsesmæssig værdi. Det er et stort og øde hede- og plantageom-
råde med et gennemgående ensartet udtryk og samtidig afsondret fra omverdenens tekniske anlæg. Områ-
det er geologisk interesseområde, hvilket betyder, at byggeri og anlægsarbejder, der slører landskabet eller 
forståelsen for landskabets dannelse, så vidt muligt skal undgås. Der er få ejendomme i Salten Ådal, og ejen-
dommenes tage er kendetegnet ved mangfoldighed, der spænder fra sort fibercement (Vrads Station), rødt 
tegltag, stråtag, sort tagpap, eternittag (sort og grå) og lignende. Det kan ikke afvises, at ejendomme i områ-
det i gammel tid har haft pandepladetag i lighed med Vrads Kirke, men det er ikke umiddelbart en tagtype, 
der i dag er særlig karakteristisk for området. Ejendommen ligger meget eksponeret i landskabet fra gl. jern-
bane (Naturstien), men dette må også antages at være gældende fra bakketoppene Bøgelund Banke, Svinsb-
jerg og Velling Kalv. Det er kommunens vurdering, at det nuværende pandepladetag påvirker landskabet 
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betydeligt mere end det tidligere stråtag. Selv når taget bliver mere mat i farven (lys grå) indenfor 2-3 år, vil 
det fortsat påvirke landskabet mere end det tidligere stråtag, der var patineret med landskabets vegetation. 
Kommunen vurderer endvidere, at taget fortsat efter 2-3 år vil tilhøre de lyseste tage i området, idet største-
delen af de meget få ejendomme i området har sort tag, ældre grå eternittage eller stråtag. Taget vurderes 
dog at ville være mindre synligt end et rødt tag. 

Bebyggelsens synlighed i 
landskabet er illustreret på 
følgende måde:

Silkeborg Kommune har yderligere anført, at ejendommen er nabo til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34 
”Skovområde syd for Silkeborg” og ligger indenfor habitatområde nr. 49 ”Sepstrup Sande, Vrads Sande, Vel-
ling Skov og Palsgård Skov” i et område med få bebyggelser. Udskiftningen af taget anses ikke at kunne på-
virke habitatområdet, hvorfor det vurderes, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter 
eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for H45. Det vurderes endvidere, at der ikke er strengt 
beskyttede arter, der kan påvirkes af det ansøgte.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. september 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Kristoffer Falk Quist med Helle Damgaard Jørgensen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn 
Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen. Det kunne i konstateres, at huset var hvid-
kalket. Det blev oplyst, at taget blev skiftet sidste sommer. De havde sendt sagen til Silkeborg Kommune som 
en anmeldelsessag og var ikke klar over, at de skulle have fredningsnævnets godkendelse. De har ryddet 
meget op på ejendommen, hvilket fredningsnævnet bør tage hensyn til. Der er andre ejendomme i området, 
der har ståltag. Det var kommunen, der fjernede så meget beplantning, at huset er særligt eksponeret i land-
skabet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der efter en konkret vurdering kan meddeles lovliggørende dispen-
sation til husets hvide vægge, men ikke til taget. Det skal enten udskiftes til stråtag, et matsort tag eller ma-
les i en matsort farve, hvorved der kan ske lovliggørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Snabegård Plantage betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
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det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det er således fredningsnævnets opfattelse, at bygningens 
ændrede ydre fremtræden er en væsentlig ændring både i relation til bygningen og landskabsoplevelsen.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation til pandepladetaget, da det er fremmedartet i landskabet og 
medfører en væsentlig ændring i oplevelsen af landskabet. Det kan ikke føre til et andet resultat, at der 
eventuelt måtte være andre tag i fredningen, der har ståltag, da de i givet fald ikke er baseret på dispensa-
tionsafgørelser fra fredningsnævnet, og da fredningsnævnet har lagt vægt både på de konkrete forhold på 
ejendommen og hensynet til at undgå en uheldig præcedens. Det kan heller ikke tillægges betydning, at der i 
øvrigt er sket en anerkendelsesværdig oprydning på ejendommen. 

Fredningsnævnet kan dog meddele lovliggørende dispensation til taget, hvis det males matsort.

Lovliggørelsen i form af den anførte maling af taget eller udskiftning til et matsort tag eller et stråtag skal 
være sket senest den 1. august 2019.

Fredningsnævnet meddeler efter en konkret vurdering lovliggørende dispensation til husets hvide mure.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

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

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Arne Lund,
3. Kristoffer Falk Quist,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2018-02425,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 5. november 2020

FN-MJØ-118-2020. Drivhus, forlængelse af carport, pergolaoverdækning, terrasse, ændring af gavl, udven-
dig facaderenovering, ændring af hakkehus og ændring af kombineret værksteds- og garagebygning

Fredningsnævnet modtog den 21. september 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et drivhus, forlænge en carport, opføre en pergolaoverdækning, etablere en terrasse, ændre en gavl 
og udføre facaderenovering på matr.nr. 1e Ansø Møllegård, Vrads, Ansøvej 35, 8654 Bryrup. Ansøgningen er 
indsendt af ejendommens ejer Kristoffer Falk Quist. Der blev samtidig ansøgt om at ændre det eksisterende 
hakkehus og den kombinerede værksteds- og garagebygning på matr.nr. 1æ Ansø Møllegård, Vrads, Ansøvej 
33, 8654 Bryrup. Ansøgningen er ligeledes indsendt af Kristoffer Falk Quist som ejer af bygningerne, men 
med fuldmagt fra Rigmor Magnussen, som ejer ejendommen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet i det hele at meddele dispensation. Begrundelsen for afgø-
relsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1976 om fredning af arealer 
ved Snabegård Plantage. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men der er tale om en tilstandsfred-
ning. Terrænændringer er ikke tilladt. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres 
bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående 
land-, skov- og dambrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygnin-
ger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med 
planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte at give 
tilladelse til nybyggeri og om- og tilbygninger, hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsent-
ligt omfang 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 lodsejeren ønskede, 
eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land-, skov- eller dambrugsøkonomiske formål. Om- og tilbyg-
ninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, 
må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Det gælder også landbrugsejendom-
me, som overgår til anden anvendelse, og landbrugsejendommes beboelse. 

Fredningsnævnet meddelte den 15. maj 2018 dispensation til på ejendommen at omdanne et nedlagt dam-
brug til okkerfældningssøer, vandløb, moser og enge (FN-MJØ-26-2018).

Fredningsnævnet traf den 18. september 2018 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til 
et pandepladetag i zink og om at meddele lovliggørende dispensation til en hvidkalkning af huset. Der kunne 
ske lovliggørelse af taget ved at male det matsort. (FN-MJØ-105-2018). 

Silkeborg Kommune har oplyst, at det er gavlen mod nordøst, som ændres. Den rejses til lodret svarende til 
gavlen mod sydøst. Drivhuset/orangeriet placeres, så det kun er synligt lokalt nær boligen. Det bliver på 20,4 
m2 og opføres i kraftig douglasfyr med glasfacader. Carporten forlænges to meter bagud, så den graves ind i 
den bagvedliggende skrænt. Den vil på grund af bevoksning ikke være meget synlig. Der udføres en pergola-
overdækning med to meter mod ankomstbakken. Terrassen etableres i tilknytning til boligen i ubehandlet 
lærketræ uden rækværk. Den erstatter en eksisterende fliseterrasse med samme beliggenhed. Huset og 
carporten facaderenoveres med listebeklædning med ubehandlede trælister, der kommer til at fremstå na-
turlig grå i løbet af en årrække. Det eksisterende tag bliver matsort som tidligere påbudt. Det vil bidrage til, 
at bebyggelsen falder bedre ind i omgivelserne.
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at hakkehuset og værksteds- og garagebygningen forandres, idet ho-
vedformerne dog bevares. Konstruktionerne opgraderes til gældende standarder. Facaderne vil få samme 
udtryk som boligen. Taget bliver matsort. Der isættes nye tagvinduer i hakkehuset for at få bedre arbejdsfor-
hold. Der vil i forbindelse med facaderenoveringerne blive ændret på vindueshullerne, så der bliver mulighed 
for lidt mere lysindfald samtidig med, at bygningerne vil kunne aflåses. Ansøgeren har efterfølgende supple-
rende oplyst, at der ikke er tale om en væsentlig ombygning af bygningerne, idet renoveringen kun omfatter 
ny facadebeklædning og eventuel udskiftning af enkelte spær og eventuelt en forstærkning af de eksisteren-
de spær. Det eksisterende tag males sort som boligen. Bygningerne skal anvendes til henholdsvis udhus og 
værksteds- og garagebygning, da der nu kun er en mindre garagebygning på ejendommen.  

Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen er på 7,9 ha. Den er ikke noteret med landbrugs-
pligt. 

Silkeborg Kommune har endelig anført, at ejendommen er nabo til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34 ”Skov-
område syd for Silkeborg” og ligger indenfor habitatområde nr. 49 ”Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling 
Skov og Palsgård Skov”. Kommunen har omtalt sin vurdering i FN-MJØ-105-2018, hvorefter det ansøgte ikke 
vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, eller bilag IV-ar-
ter.

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at det anbefales, at der meddeles dispensation til det an-
søgte på matr.nr. 1e Ansø Møllegaard, Vrads. Kommunen har om de øvrige forhold udtalt, at hakkehuset og 
værksted- og garagebygningen har haft en funktion i tilknytning til det tidligere dambrug og fortsat skal fun-
gere som ejendommens udhus- og garagebygning til diverse redskaber til ejendommen. Der er tale om 
renovering af den eksisterende bebyggelse.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. oktober 2020. I besigtigelsen delt-
og endvidere Kristoffer Falk Quist, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Ingolf Gribsholt. 

Forholdene på matr.nr. 1e Ansø Møllegård, Vrads blev gennemgået. Gavlændringen og terrassen var udført, 
og den udvendige facaderenovering var påbegyndt. Det træ, som bruges til facaderenoveringen og terras-
sen, skal ikke behandles og bliver hurtigt gråt. Pergolaoverdækningen placeres ved hoveddøren. Danmarks 
Naturfredningsforening havde ikke indvendinger mod projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil 
blive meddelt dispensation. 

Forholdene på matr.nr. 1æ Ansø Møllegård, Vrads blev gennemgået. Det blev præciseret, at bygningernes 
areal ikke udvides. De får samme træbeklædning som beboelsesbygningen med matsort tag. Der er tale om 
en landbrugsejendom med landbrugspligt, og bygningerne skal alene anvendes til brug herfor. Det er dog 
muligt, at det tidligere hakkehus på sigt skal anvendes til hobbyvirksomhed. Fredningsnævnet tilkendegav, at 
der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Snabegård Plantage betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Drivhuset placeres tæt på huset og overstiger ikke størrelsen for drivhuse, som sædvanligvis tillades i fred-
ninger. Pergolaoverdækningen placeres op ad huset. Terrassen i træ erstatter en tilsvarende terrasse i sten 
og overstiger størrelsesmæssigt ikke terrasser, som sædvanligvis tillades i fredninger. Den allerede gennem-
førte ændring i en af gavlene gør huset mere harmonisk, og bebyggelsernes ydre udtryk er bedre tilpasset 
omgivelser med den planlagte træbeklædning. På den baggrund og da de ydre bygningsændringer i øvrigt 
ikke medfører større ændringer i bygningernes ydre fremtræden, meddeler fredningsnævnet dispensation til 
drivhuset, pergolaoverdækningen, terrassen, facadeændringen, facadebeklædningerne og ændringerne i 
hakkehuset og værksted- og garagebygningen, som således ikke medfører nogen negativ ændring i oplevel-
sen af fredningen.

Det er nødvendigt med en afgravning for at gennemføre ændringen i relation til carporten. Denne terræ-
nændring sker bagved carporten og er ikke i øvrigt synlig fra omgivelserne. Fredningsnævnet meddeler her-
efter og på baggrund af en konkret vurdering af forholdene på ejendommen også dispensation til carportens 
forlængelse.  

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
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efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

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

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Arne Lund,
2. Kristoffer Falk Quist,
3. Rigmor Magnussen,
4. Miljøstyrelsen,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2020-02619,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 31. maj 2022 

 

FN-MJØ-034-2022. Antennemast ved Vrads Station 

Fredningsnævnet modtog den 6. maj 2022 Silkeborg Kommunes udtalelse om muligheden for at opsætte en 
antennemast på matr.nr. 9 Vrads By, Vrads eller matr.nr. 10 Vrads By, Vrads.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 28. september 1976 om fredning af arealer ved 
Snabegård Plantage. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev som baggrund for frednings-
sagen bl.a. anført, at området i landskabelig henseende var overmåde naturskønt med en lang række vide 
udsigter over Salten ådalen.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Master, tårne og ledningsanlæg må ikke opsættes, dog kan fredningsnævnet tillade anlæg til lokal elforsyning. 

Fredningsnævnet har i nyere tid behandlet to sager om antennemaster. 

Fredningsnævnet meddelte den 27. maj 2013 dispensation til, at TDC kunne opsætte en telemast på 36 meter 
indenfor fredningen af Tunø. Fredningsnævnet bemærkede indledningsvis, at telemasten ville virke skæm-
mende ved den landskabelige oplevelse. Det fremgik imidlertid af fredningsbestemmelserne, at masteføring 
til teleforsyning skulle være tilladt efter fredningsnævnets forudgående tilladelse, og det var fredningsnæv-
nets opfattelse, at der ved en stillingtagen til et projekt nødvendigvis måtte tages hensyn til den teknologiske 
udvikling og den sædvanlige udformning af telemaster. På den baggrund og da det efter sagens oplysninger 
måtte lægges til grund, at der på Tunø var et stort behov for forbedring af teledækningen, og at der ikke kunne 
peges på et mere egnet sted for telemastens placering, kunne fredningsnævnet godkende telemasten (FN 
2013.28). 

Fredningsnævnet traf den 27. april 2021 afgørelse om ikke at meddele dispensation til at opsætte en anten-
nemast på 48 meter indenfor fredningen af arealer ved Laven. Det fremgik af fredningsbestemmelserne, at 
tårne, master og ledningsanlæg kun måtte opsættes efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. 
Master til lokal elforsyning krævede dog kun fredningsnævnets godkendelse for så vidt angår masternes pla-
cering. Fredningsnævnet anførte, at det var fredningsnævnets opfattelse, at en mast af den ansøgte størrelse 
var fremmedartet i fredningen og ville medføre en betydelig negativ ændring i oplevelsen af fredningen, her-
under udsigten fra Himmelbjerget. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at masten blev placeret skjult 
bag beplantningen, da denne kunne fjernes (FN-MJØ-037-2021).  

Silkeborg Kommune har oplyst, at kommunen ønsker en afklaring af, om fredningsnævnet vil være sindet at 
meddele dispensation fra fredningen, hvis det viser sig at være den bedst mulige placering ud fra en landska-
belig betragtning og en betragtning om, hvordan der placeres en eller flere antennemaster, der påvirker de 
fredede områder mindst muligt som helhed. I forbindelse med den statslige strategi for bedre mobildækning 
i Danmark er Vradsområdet blevet en del af frekvensauktionen i 2019. Det betyder, at der indenfor et nær-
mere defineret område skal etableres én eller flere master, der skal give en dækning på minimum 700 – 900 
MHz. Frekvensaftalen medfører, at der nu er en forpligtelse til at finde en løsning indenfor det definerede 
område. Kommunen arbejder med flere løsninger, men oplever at det er vanskeligt at finde en god placering, 
da landskabsinteresserne er meget udtalte i området. Kommunen oplever, at det er vigtigt at placere en mast, 
så den som helhed påvirker landskabet mindst muligt, hvor det visuelt uforstyrrede område nord for Vrads er 
særdeles vigtigt. I forbindelse med arbejdet har TDC forespurgt, om det kunne være en mulighed med en 42 
meter høj antennemast syd for Vrads By i kombination med en 42 meter høj antennemast ved Vrads Station. 
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Det er kommunens foreløbige vurdering, at en 42 meter høj mast syd for Vrads er den løsning, der påvirker 
området mindst, men den kan ikke stå alene, da den ikke giver den fornødne dækning. En 42 meter høj mast 
i Vrads by vil medføre en omfattende påvirkning af området, og kommunen ser derfor gerne en anden løsning.  

Silkeborg Kommune har videre anført, at Vrads Station er indenfor et værdifuldt og intakt kulturmiljø. Vrads 
Station beskrives bedst som en tidslomme med stationsbygning og kørende tog med mange besøgende. Den 
eksisterende bebyggelse og området har følgende udtryk: 

    

Silkeborg Kommune har yderligere anført, at ejendommen er nabo til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34 
”Skovområde syd for Silkeborg” og ligger indenfor habitatområde nr. 49 ”Septrup Sande, Vrads Sande, Velling 
Skov og Palsgård Skov” i et område med få bebyggelser. Antennemasten vil ikke medfør en negativ påvirkning 
af arter eller naturtyper, der er på områdernes udpegningsgrundlag. Det vil heller ikke påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 25. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Søren Thomsen. Endvidere deltog Veteranbanen Bryrup-Vrads ved Finn Johansen og 
Paw Nielsen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev 
gennemgået. Veteranbanen Bryrup-Vrads udtrykte stor betænkelighed ved projektet særligt med henvisning 
til områdets historik. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Snabegård Plantage 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. 

Der er i fredningen forbud mod opsætning af master bortset fra til lokal elforsyning. Selvom der i forvejen er 
et teknisk anlæg i form af jernbanen med tilbehør og høje træer i området, kan det derfor ikke medføre, at 
der kan opsættes en så markant antennemast i kernen af det landskab, fredningen skal beskytte mod bl.a. 
master.  
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Fredningsnævnet finder således efter den konkrete udformning af fredningsbestemmelserne, at det er i strid 
med fredningens formål at opsætte den ønskede antennemast i fredningen, og fredningsnævnet kan derfor 
ikke meddele dispensation.   

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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.  
 
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. 
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Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Søren Thomsen, 
2. Veteranbanen Bryrup-Vrads,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2022-01653, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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