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Det bemærkes at der den 17/10-1978 er aflyst
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Foran'stående kendelse begæres tinglyst på de på
vedlagt~ fortegnelse nævnet ejendomme. ~endelsen begæres
tinglyst som adkomst for staten v/miljøministeriet på den i
konklusionen nævnte ejendom. Det bedes noteret, at ejendom-
men administreres af skovstyreIsen ved Silkeborg Skovdi-
strikt, adresse~ Vejlbo; 8600 Silkeborg.

Samtidig begære s nævnets kendelse af 8. april 1975

aflyst.
Fredningsnævnet for Århus amts vestlige frednings-
kre~s, ~en 16. oktober 1978.

Grathe.

INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETTEN I SILKEBORG

DJ:N 17Q~T•.1978

LYST
Det pe-.rk •• at ma-q..nr. 20 .! Gødvader 1nd~-""matr.nr. 2 a. lo Jl 0l 11 .2 Reaendal -er 1n~ -.et under 17 l! øst.,
matr.nr. 1t 0& 1'1 o a•• eJidal er ._Adr.Qa'/At undagetlunder l .! amat. samt_ _ ~ -oU er n amat I

1'!8.y. 8J)g. det under lb.nr. 46 (areal e:t _.
lyst 8011 toreløbl, adkomat•• d b'iat til l m/~trinr97~1.1! og l e Nørreakov)
af U4at)lkn1n~8app:robat10n. . o ., ør afventning

.AFLY~~t~v~,.~ •. k~l •• at 8. aprU 1975. (lyst 15/4 1975)

AfVist tav. ang. ma'tr~nr. 11 y HÅruP (lb. nr. 81 ) da dette aatr.nr.
1kke ~.re ~1Dde8 1.... tr1kJ..n.

PETER ROSLEFF
~partens rigtighed bekræfteS'



OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR. ~ ~ ~

År 1978, den 30. september, afsagde overfredningsnæv-
net følgende

kendelse

Ii sag nr. 2267/75 om fredning af arealer ved Gødvad i Silke-
borg og G jer n .kommune r. .r-

~I

Fredningsnævnet for Arhus amts vestlige frednings-
kreds afsagde den 8. april 1975 kendelse om tilstands fredning
af ca. 633 ha beliggende i Gudenådalen nordøst for Silkeborg.
Fredningen omfattede helt eller delvis 96 ejendomme tilhørende
92 forskellige ejere.

Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i henhold
til naturfredningslovens § 25 og er tillige indbragt for over-
fredningsnævnet af fredningsplanudvalget for Arhus amt og 27
ejere.

Fredningsplanudvalget har påstået fredningen udvidet,
så at en større del af matr.nr. 5 b, Skellerup by, Linå sogn,
end bestemt af fredningsnævnet inddrages under fredningen.

.....

Silkeborg kommune, der ejer 3 ejendomme under fred-
nignen, og som ikke af fredningsnævnet er tillagt erstatning,
har påstået sig tilkendt erstatning efter de samme principper,
som anvendes for erstatningsfastsættelsen iøvrigt. Kommunen
har endvidere ønsket en mindre ændring af forløbet af frednings-
grænsen over matr.nr. 6~, Gødvad by og sogn.
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" Af de 26 ankende private ejere har de 9 alene påstået
erstatningen forhøjet. De øvrige anker vedrører tillige eller
udelukkende fredningens gennemførelse overhovedet, fredningens
geografiske udstrækning og/eller indholdet af fredningsbestem-
me lserne.

Efter besigtigelse af området og møde med parter og
interesserede har overfredningsnævnet besluttet at stadfæste
fredningsnævnets kendelse med følgende ændringer:

Fredningens geografiske udstrækning •• Af fredningen udgår ca. 28 ha af de dyrkede landbrugs-
arealer i det nordvestlige hjørne, så at ingen del af følgende
matrikelnumre er omfattet af fredningen: matr.nr. 2 a, 2 ~ og
5 ~ samt 5 ~, Nørreskov by, Gødvad sogn, og matr.nr. 3 d og 3 ~,
Nebel by, Svostrup sogh.

!
I

Det fredede område udvides med ca. l ha af matr.nr.
5 b, Skellerup by, linå sogn.

- I
Afgrænsningen af det fredede område, ialt ca. 606 ha,

er herefter som vist på det kort, der hører til overfrednings-
nævnets kende Ise.

Fredningens indhold.
Offentlig adgang, stier, opholds- og parkeringsarea-

,.
1.'

I ~

l' I

ler•
Det tiltrædes, at en fredning som den foreliggende

åbner mulighed for en færdselsret m.v. for offentligheden.
Overfredningsnævnet har imidlertid fundet, at en ret

til færdsel ad og ophold på dele af matr.nr. 4 ~ og lo ~, Gød-
vad by og sogn, ikke bør bestemmes som led i fredningen. Der
er herved navnlig lagt vægt på, at den detaljerede fastlæggelse
af de arealer, der gøres tilgængelige for færdsel m.v., bør
ske som led i Silkeborg kommunes nærmere planlægning af bebyg-
gelsesudviklingen på arealerne uden for det fredede område, her-
under på de af kommunen ejede ejendomme umiddelbart uden for
fredningen, og at en færdsels- og opholdsret fortrinsvis vil
have interesse for beboerne i Silkeborg by og derfor bør sik-
res af kommunen efter reglerne i kommuneplanloven eller vejlov-
givningen og på kommunens bekostning. Endvidere findes det, at



t

I
I

i.·
I

- 3 -

værdien af at sikre offentligheden en opholdsret på Blæsbjerg
på matr.nr. 4 ~ har en sådan sammenhæng med beb~ggelsesudvik-
lingen, at en eventuel beslutning herom - der er særdeles tyn-
gende for ejeren som følge af arealets beliggenhed - ikke bør
træffes, før bebyggelsesudviklingen er mere afklaret.

Overrredningsnævnet har herefter truffet følgende be-
slutninger:

•
Fredningsnævnets beslutning om åbning af den private

vej, der fra den offentlige vej ved Gødvad fører mod syd over
matr.nr. 19 ~ og 9 ~, Gødvad by og sogn, for almenhedens ikke-
motoriserede færdsel stadfæstes. Fredningsnævnets tilsvarende
beslutning vedrørende den private vejs videre forløb over matr.
nr. 9 ~, smst., og beslutningen om udlæg af sti over matr.nr •
lo ,2" smst., ophæves. Det pålægges i stedet miljøministeriet
som ejer af matr.nr. 9 b m.fl. at etablere og vedligeholde en
stiforbindelse over ejendommen fra den nævnte private vej til
Trækstien.

t
Stien mellem kommunevejen Gødvad-Resenbro og Gødvad

Mælkevej over matr.nr. 4 b og lo ~, Gødvad by og sogn, bortfalder
og der foretages ikke ekspropriation fra nævnte matr.nr. 4 ~
til parkeringsplads og opholdsareal (Blæsbjerg). Derimod stad-
fæstes kendelsens udlæg af en 3 m' bred sti mellem Gødvad Mælke-
vej og Trækstien over matr.nr. 4 ~, Gødvad by og sogn, således
at anlæg og vedligeholdelse af denne sti - i overensstemmelse
med Silkeborg kommunes indstilling - påhviler kommunen.

-••

Stien på eng lodden under matr.nr. l ~, Nørreskov by,
Gødvad sogn, mellem kommunevejen og Trækstien flyttes til at
forløbe langs det sydvestlige skel af englodden og udlægges kun
i 2 m bredde. Det pålægges fredningsplanudvalget at opsætte og
vedligeholde hegn (uden pigtråd) langs stien, dog at opsætning
og vedligeholdelse af eventuel elektrisk tråd i hegnet påhviler
ejeren.

Den af fredningsnævnet besluttede erhvervelse af et
ca. 800 m2 stort parkeringsareal på ejendommen matr.nr. l ~ og
l ~, Nørreskov by, Gødvad sogn, stadfæstes.

Fredningsnævnet skal kunne tillade, at Silkeborg kom-
mune, Gjern kommune eller fredningsplanudvalget etablerer stier,.,
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opholdsarealer og parkeringsarealer sam,t.foretager sldl.tnin9 ved
rørende den offentlige fæ~~seJ~- og opholesret inden for det
fredede område.
De almindelige fredningsbestemmelser iøvrigt.

t e

--t -.
!
\
l
ri
I'

De almindelige fredningsbestemmelser, som er inde-
holdt i fredningsnævnets kendelse, stadfæstes med en ændring
af bestemmelserne om vandløb og om sumpede arealer og enge ved
vandløbene samt med tilføjelser dels til afløsning af de i 1954
og 1955 tinglyste fredningsdeklarationer om sikring af Gødvad
kirkes frie beliggenhed, dels om adgang for fredningsmyndighe-
derne til at foretage retablering af ældre og forladte grusgra-
ve på matr.nr. 1.2. og l ~, Nørreskov by, Gødvad sogn, og dels
hidrørende fra' kende Isens bestemmelser om. s.ær_,~ige.forhold vedrø-
rende enkelte ejendomme. Endvidere foretages enkelte redakti-
onelle rettelser.

Fredningsbestemmelserne er herefter:
l. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende,. .

tilstand, dog med de. nedenfor anførte undtagelser.
2. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, her-

under grus- og lergravning, opfyldning og planering, er ikke
tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for udnyttelse af
grus- og lerforekomster til vedkommende ejendoms private for-
brug, men opmærksomheden henledes på bestemmelserne herom i
råstofloven. Overfredningsnævnets delkendelser af 14. august
1972 og 5. februar 1974 om begrænset tilladelse til grusgrav-
ning på ejendommen matr.nr. l.!!!og 2!!., Resendal by, Gødvad sogn
opretholdes.

3. på det fredede område må campering og teltning
ikke ske og camping- og beboelsesvogne ikke opstilles. Dog må
camping og teltning af privatbesøgende finde sted i umiddelbar
nærhed af ejendommens bygninger.

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

.,

5. på arealerne må ikke indrettes motorbaner eller
andre indretninger, der medfører unødvendig motor larm eller an-
den unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug af højtta-
leranlæg o.l. må ikke finde sted i fri luft.
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6. Motorkørsel samt kørsel med hjælpemotor må kun
finde sted på offentlige veje. Herudover kun af lodsejere og
personer med ærinde på ejendommene.

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

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 landbrug opføres nybygninger, herunder
læskure for kreaturer,eller foretages om- eller tilbygninger på
eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller stør-
re om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger
med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af frednings-
nævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse~

-••
a) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væ-

sentligt omfan~ og i uheldig retning, og der samtidig kan
påpege~ anden mulighed for placering og/eller ydre udform-
ning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan
modsvare det af ejeren ønskede, eller

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomi-
ske formål.

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

9. 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 foreta-
ges noget, som kan ændre areal eller form af Gudenåen, Linå og
Nebel bæk. Normal oprensning af disse vandløb er dog tilladt.
Endvidere kan fredningsnævnet tillade, at der foretages mindre
ændringer af forløbet af Nebel bæk, såfremt normal oprensning
ved maskinkraft ellers ikke vil være mulig. Sumpede arealer og
enge ved de nævnte vandløb må ikke yderligere afvandes eller
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drænes.
ll. Der må ikke opføres broer eller andre indretnin-

ger ved åløb uden forud indhentet tilladelse fra fredningsnæv-
net.

,,
\

I
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12. Det følger af § l, at de fredede arealer må an-
vendes som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de
eksisterende landbrugsarealer såvel som skovdrift på de eksiste-
rende skovarealer kan fortsætte. Uden for eksisterende haver
og uden for de skovarealer, som på kendelseskortet er vist med
skovsignatur, er tilplantning eller såning med træer og buske
ikke tilladt.

Det pålægges ejeren af matr.nr. 9 ~ og lo ~, Resendal
by, Gødvad sogn, at opretholde og eventuelt etablere fornøden
træbevoksning af stedsegrønne træer langs vejen, således at even
tuel grusgravning ikke er synlig fra denne.

Den fredskovspligtige bevoksning af løvtræer på matr.
nr. 3 ~, Nebel by,ISvostrup sogn, skal bevares længst muligt.
Bevoksningen skal så vidt muligt som hidtil indgå i ejendommens
græsningsarealer, og underplantning må ikke foretages. Hugst
må kun finde sted efter udvisning foretaget af statens skovtil-
syn d samråd med fredningsplanudvalget.

13. På udyrkede arealer kan fredningsmyndighederne
uden udgift for ejerne og efter forudgående meddelelse lade selv
såning fjerne samt efter nærmere aftale med ejerne lade foretage
anden form for pleje af udyrkede arealer, f.eks. med henblik på
at bevare en karakteristisk vegetation. Fredninysmyndighederne
har endvidere ret til uden udgift for ejeren og efter forudgåen-
de meddelelse at foretage retablering af ældre og forladte grus-
grave på ejendommen matr.nr. l ~ og l ~, Nørreskov by, Gødvad
sogn, hvis ejeren ikke ønsker at foretage retableringen og ikke
inden en rimelig tid har gennemført dette arbejde.

14. Hegn må ikke opsættes eller plantes uden fred-
ningsnævnets tilladelse med undtagelse af nødvendige kreatur-
hegn og hegn om eksisterende haver. Udskiftning af eksisteren-
de hegn kan finde sted.

15. Veje over de fredede arealer må ikke anlægges
uden fredningsmyndighedernes tilladelse bortset fra markveje
som led i landbrugs- eller skovdrift.
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16. Fredningen er ikke til hinder for, at der på matr
nr. 2 h og 2 e, Resendal by, Gødvad sogn, anlægges kirkegård el-
ler - med kirkeministeriets samtykke - opføres bygninger til kir
keligt formål.

Særlige tilladelser.
De tilladelser, som fredningsnævnet i kendelsen har

meddelt til fravigelse af de almindelige fredningsbestemmelser,
tiltrædes.

Endvidere har overfredningsnævnet meddelt følgende
særlige tilladelser:

'. på matr.nr. l E, Resendal by, Gødvad scgn, må opføres
en staklade, jfr. overfredningsnævnets sk~ivelse af 26. novem-
ber 1975 til ejeren.

Hverken fredningen eller vejb~ggelinien efter natur-
fredningslovens § 47 skal være til hinder for, at der sker gen-
opførelse på tomte~ af den ca. 16 m2 s·tore jagthytte på matr.nr.
3 q, Hårup by, Hårup by, Linå sogn~ som blev ødelagt ved hær-
værk under vejanlægget i 1972. Opmærksomheden henledes på, at
også tilladelser efter anden lcvgivning vil være nødvendige, og
at overfredningsnÆvnets afgørelse ikke giver sikkerhed for, at
disse tilladelser kan opnås.

,'. på matr.nr. 7 ~, Resendal by, Gødvad sogn, må de to
markarealer mellem kommunevejen og de hidtil tilplantede arealer
på ejendommen tilplantes i samme omfang, hvori der foretages el-
ler er foretaget afdrivning af træe~ på ejendommen, jfr. over-
fred~ingsnævnets skrivelse af 18. januar 1977 til ejeren.

Erstatningerne.
Den almindelige fredningserstatning er af frednings-

nævn~t tilkendt med 900 kr. pr. ha for arealer omfattet af na-
turfredningslovens å-, sø-,eller fortidsmindebeskyttelseslinier,
1.200 kr. pr. ha for arealer omfattet af naturfredningslovens
vej- eller skovbyggelinier og 2.000 kr. pr. ha for øvrige area-
ler - dog således at disse beløb er reduceret med ca. 33 % for
landbrugsarealer af højere kvalitet, og at der ikke er ydet er-
statning for fredskovspligtige arealer og for arealer omfattet
af kirkefredningen fra 1954/55.

Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde, at der ikke
er ydet erstatning for fredskovspligtige arealer og for arealer
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omfattet af den tidligere kirkefredning.

" Da de fredede arealer har været landzone siden ikraft-
trædelsen af by- og landzoneloven den l. januar 1970, ville
overfredningsnævnet anse det for rigtigst, at erstatningerne
ikke gradueres efter arealernes beliggenhed inden for eller uden
for naturfredningslovens byggelinier. Overfredningsnævnet har
endvidere måttet anse i hvert fald den erstatningssats, som
fredningsnævnet har anvendt for arealer uden for disse byggeli-
nier, for at være for høj.

I det foreliggende tilfælde har overfredningsnævnet
imidlertid ment at måtte tage et vist hensyn til, at fredningen
er en fortsættelse af den i 1972 endeligt besluttede fredning
ved Sminge og dermed til de i Sminge-fredningen tilkendte er-
statninger. Overfredningsnævnet har tillige konstateret, at de
erstatningsreduktioner, der kunne komme på tale, vil udgøre ret
små beløb for de fleste ejere. Endvidere har man ment i det
foreliggende tilfælde at kunne tage i betragtning, at 63 af de 8'
p~ivate ejere, 'somlfredningsnævnets kendelse vedrører, ikke har
indbragt kendelsen for overfredningsnævnet.

.-

Overfredningsnævnet har derfor fundet efter omstændig-
hederne at kunne tiltræde de satser, som fredningsnævnet har an-
vendt ved udmålingen af de enkelte erstatningsbeløb.

, .'

Med disse bemærkninger, og da 4 ejendomme er udgået af
fredningen, stadfæstes fredningsnævnets erstatningstilkendelse
over for de 59 øvrige ejere, der ikke har indbragt nævnets ken-
delse for 0yerfredningsnævnet, dog at der med 3 af disse er op-
nået enighed om ændrede erstatningsbeløb, ligesom det stadfæstes
at der ikke er tillagt miljøministeriet og Arhus amtskommune
erstatning. -.'

Af de øvrige 26 private ejere har 16 accepteret over-
fredningsnævnets erst~tningstil~ud.

For de resterende lo private ejeres vedkommende har
taksationskommissionen vedrørende naturfredning i kendelse af
8. november 1977 fastsat erstatningen i overensstemmelse med
overfredningsnævnets tilbud.

De samlede erstatninger inclusive tilkendte omkost-
ninger udgør herefter 698.550 kr. Erstatningerne forrentes med
9 % p.a. fra 8. april 1975. Erstatningerne er udbetalt.
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"
!~ Af det nævnte beløb tillige med renterne betales 75 %

af staten og 25 % af Arhus amtsråd. Overfredningsnævnet har be-
sluttet i henhold til naturfredningslovens § 33, stk. 3, at på-
lægge Silkeborg kommune at bidrage til fredningen derved, at
arealerne i kommunens eje fredes uden erstatning.

I sagens behandling har deltaget 7 af overfrednings-
nævnets medlemmer. Overfredningsnævnets beslutninger i sagen
er truffet med 6 stemmer mod l. Mindretallet har stemt for en
ophævelse af fredningsnævnets kendelse med den begrundelse, at
fredningen må anses for overflødig ved siden af den almindelige
lovgivning og urimelig over for ejerne af de berørte landbrugs-
ejendomme.

H e r e f t e-r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fred-
ningskreds afsagte kendelse af 8. april 1975 stadfæstes med de
af foranstående føtgende ændringer og således, at overfrednings-
nævnets kendelse.
l) tjener som adkomst for staten v/miljøministeriet til foran-

nævnte del af ejendommen matr.nr. l ~ og l ~, Nørresand by,
Gødvad sogn, og

2) hviler på de ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af I

fredningen som vist på kendelseskortet.

r

Deklarationerne om kirkefredning, der er tinglyst den
31. marts 1954 på ejendommen matr.nr. l ~ og 2 ! og ejendommen
matr.nr. l ~, 11 .2. og 2 ~ og den 14. maj 1955 på ejendommen matr
nr. 2 ~ og 2 ~, alle af Resendal by, Gødvad sogn, ophæves.

I

/
P. O. V ./r_

( /.)L (~= ~~(.: ( /l /-L-<-,- (: (( (.L<- \~
Benat Andersen

overfredningsnævoets forman~
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U D S K R I F T
AF

FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL
FOR

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS.

Den 8. april 1975 afsagdes i ..
F.R. 18/1972 Fredning af arealer ved Gødvad

i Silkeborg og Gjern kommuner
sålydende

K E N D E L S E:



- 2 -

Ved skrivelse af 27. januar 1972 rejste fredningsplan-
udvalget for Århus amt sag om fredning af arealer ved Gødvad.

Påstanden omfatter ialt 637 ha, hvoraf 488 ha er under-
kastet allerede gældende fredningsbestemmelser i henhold til
naturfredningslovens §§ 47 og 47a. Endvidere omfatter frednings-
påstanden umatrikulerede arealer under offentlige veje samt
jernbanearealer og arealerne, der er udlagt til træksti langs
Gudenåen.

I fredningsplanudvalgets beskrivelse af området, der
i sin helhed ligger(i landzone, hedder det:

"Afgrænsning.
Området der ønskes fredet, er ,beliggende nordøst for

Silkeborg og består af et udsnit af Gudenådal~n begrænset mod
s~d og øs~ af hovedlandevej A 15 ved Silkeborg, den bymæssige
bebyggelse ved Resenbro og grænsen for den løbende frednings-
sag vedrørende arealer ved S~inge. Mod nord følger grænsen
den øst-vestgående bivej.ved Nebel og et ejendomsskel mellem
denne vej og Gudenåen. Grænsen mod vest og.nordvest forløber
i princippet således, at Gudenådalen med tilhørende erosions-

~) dale er omfattet af fredningen.
Terrænet.
Landskabet domineres fuldstændigt af Gudenådalens

markante profil med store højdeforskelle. Således er der en
niveauforskel på 68 m ~ellem områdets højeste punkt Blæsbjerg
og engdragene langs Gudenåen. Inden for området kan terrænet
opdeles i følgende meget forskellige typer:
l. Den flade, terrassedelte dalbund.
2. Dalens~sideskråninger.
3. Erosionsslugterne i dalsiden, f.eks. dalen hvori Nebel bæk

l~ber, der ofte har meget stejle skråninger.
4. D~t jævnt kuperede morænelandsknb ovenfor' dalen.
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Dyrkningsforhold.
Den overvejende del af området er dyrket agerlan,d, men

der har dog i den sidste snes år fundet en ganske betydelig
tilplantning sted. Dette gælder specielt skråningerne, der både
som følge af terrænforholdene og den sandede jordbund er af
ringe dyrkningsmæssig værdi.

Arealerne mellem Gudenåen og landevejen sydvest for-
Resenbro er stort set udgået af landbrugsdrift og virker tem-
meligt rodede som følge af uretablerede grusgrave og·en ukon-
trolleret opfyldning med jord. Også de lave engarealer langs
Gudenåen i den nordøstlige del~af området, der tidligere an-

4t vendtes til græsning og høslæt, henligger nu for en stor dels
4ti vedkommende ubenyttede, som en følge af landbrugets formindske-

de kreaturhold.

r
II

Tilplantningen og tilgravningen er en faktor, som i høj
grad omformer landskabets karakter ved sin sløring af terræn-
formerne og spærring af udsigter, hvorfor en videre udvikling-
i denne retning må anses -for uheldig __---

Byudvikling.
Bebyggelsen i området består udelukkende af spredt be-

ta liggende landbrugsbygninger og.enkelte sommerhuse, medens den
nærmeste egentlige bymæssige bebyggelse findes i Silkeborgs
nordlige forstæder og Resenbro. Silkeborgs nuværende byudvikling
finder i det væsentligste sted mod nord, nordvest og nordøst.
Denne udvikling betinge s i høj grad af, at søerne og de store
skovområder stort set har standset byens udbygning i andre ret-

•ninger. ,Den væsentligste fredningsmæssige interesse i forbin-
delse med den nuværende og fremtidige byudvikling knytter sig
til afgrænsningen mod Gudenådålen, altså det område, der om-
fattes af nærværende fredningspåstand. Det er ved påstandens
udformning tilstræbt at tilgodese en rimelig byudvikling, sam-
tidig med at geologiske og landskabsæstetiske interesser, der
knytter sig til dalen, beskyttes mest muligt.
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Naturvidenskabelige og undervisningsmæssige interesse~.
Særligt de geologiske forhold er af betydelig inter-

esse. Herom udtaler professor Gunnar Larsen, Geologisk Institut
ved Århus Universitet følgende:

"Vedr. Gudenådalen mellem Silkeborg Langsø og Tvilum.
Det foreliggende område er omfattet af meget betydelig

geologisk interesse, idet der kan henvises både til rent viden-
skabelige og til undervisningsmæssige motiver.

Ser man på landskabsbygningen i store træk falder det
__ naturligt at skelne mellem på den ene side det relativt højt-

liggende "plateau" og på den anden side selve Gudenådalen. Pla-
teauet er et mere eller mindre bakket morænelandskab udformet
af indlandsisen under sidste istid. Gudenådalen er en landskabs-
form, hvis hovedtræk synes skabt af smeltevandet i afsmeltnings-,

tiden efter sidste istid.
Medens isen stod over Østjylland (ved Harder~ linie)

var disse midtjydske egne isfrie, og smeltevandet fra isranden,
søgte nordpå langs den nuværende Gudenådal. Smeltevandsstrømmen

c

eroderede og aflejrede. Ved erosionen frembragte s dalens stejl-,

•
skrænter mod plateauet, ved aflejringen udfyldtes dalbunden med
sand og grus, hvorved der dannedes en flad slette, der skrånede, \

•
svagt i nordlig retning. Smeltevandsstrømmen udmundede i afsmelt-
ningstidens hav, der dækkede dele af Nordjylland; på et tids-
punkt var udløbet lokaliseret i de vestlige Limfjordsegne, sene-
re blev det forlagt til Kattegat ved Randersfjord. Herved af-
kortedes strømløbet med en deraf .{ølgende sænkning af erosions-
basis. Ved begivenheder af denne type blev der i dalbundsaflej-
ringerne udskåret det sæt af terrasser, som hører til de mest
karakteri.stiske træk ved den nutidige Gudenådals form. Et andet
morfologisk træk af interesse er ~e kløfter og korte dale, der
fra hoveddalen sl~ærer sig ind i morænelandskabet. Disse kan an-
ses for at være opstået som regnkløfter i afsmeltningstidens
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vegetationsløse periode, mere eller mindre samtidig med, at
smelt8vandet strømmede gennem hove'5dalen.

Alle de her n<evnte træk i landskR.bets opri.ndelse kan i
væsentliG' grad afl::esesaf landskabets fon-n. D'.::ter derfor for
de geologiske undervisningsformål meget vigtigt, 'at den fore-
liggende landskabskombinatj.on bevares således, at man her frem-
deles kan finde emner for ekskursioner og feltkurser.

De her nævnte træk af Gudenådalens natur har selvsagt
også nogen fors~{ningsmæssig betydning selvom hovedtrækkene af
udviklingen under afsmeltningstiden allerede er klarlagt. Der-
imod "må tidligere stadier i dalens historie Rnses for helt u-
tilstrækkeligt belyst; i denne sammenhæng må nævnes, at det

..spørgsmål, hvorfor denne store dal overhovedet er lokaliseret
på dette sted, fremdeles står helt åbent. Gudenådalen kan der-
for anses for at blive et vigtigt emne for fremtidens geologiske
forskning.

Man må selvfølgelig, urtder henvisning til både det vi-
denskabelige og det "undervisningsmæssige temR, gå st~rkt ind" for,
at store, sa~~enhængende områder af dette markante daIsystem be-
vares. Det skal understreges, at i~ke mindst den betydelige størrel-

• se af det areal, fredningsbestræbelserne omfatter; gør dette om-
råde ekstra atraktivt som fremtidig naturvidenskabelig arbejds-
mark.

Netop med tanke på disse geologiske interesser må det på-
peges, at ikke blot dal strukturen selv men også dennes relation
til det omgivende moræneland.skab er af vigtighed. Det ønske, at
beskyttelsen af Gudenådalen også kommer til at omfatte en zone
af morænelandskabet ovenfor dalskrænterne, skal derfor stærkt
betones."

Historie og arkæologi.
Der fi.ndes kun få (2) synlige fortidsminder i form af

fredede grRvhøje indenfor området. Derimod har man kendskab til,
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at der på terrasserne langs Gudenåen findes bopladser fra ældre
og yngre stenalder. Disses placering og udstrækning er endnu
ikke undersøgt.

Det væsentligste elemen~ af historisk interesse er træk-
stien langs Gudenåen, der er et af de få vidnesbyrd fra perioden

i
i forrige og begyndelsen af dette århundrede, hvor åen havde stor'
betydning som færdselsåre.

Friluftsliv.
Områdets friluftsliv knytter sig i det allervæsentligste

__ til Gudenqen og arealerne langs denne.
Som nogle af de mest populære aktiviteter kan nævnes

sportsfiskeri og kanosejlads. Fiskeriretten er på så godt som
hele den del af strækningen af Gudenåen, der berøres af fred-
ningen, udlejet til Silkeborg Fiskeriforening og herigennem op-
nåelig for almenheden.

Af stor betydning er også trækstien, der på grund af sin
beliggenhed umiddelbart ved Gudenåen er meget benyttet til van-
dreture. Denne sti, der tidligere forløb ubrudt fra Silkeborg
til Randers, er i dag udslettet nogle steder. Dette gælder dog
ikke .strækningen ~ra Silkeborg til Kongensbro, der indbefatterta området, der ønskes fredet. Her er stiarealet udskilt af matrik~
len og administreres af ministeriet !or offentlige arbejder,

tt vandbygningsvæsenet. Gudenåen er på denne stræk~ing statsvand-
løb. Der føres for tiden forhandlinger 0!Il ministeriet for kul-,
tureIle anliggenders overtagelse af trækstien.

Silkeborg kommunes planer om byudvikling i området om-
, .

kring Gødvad må forventes at medføre et ~get be?ov for offent-
ligt tilgængelige stier og ?pholdsarealer i Gud~nådale~. Til
dels-med henblik på imødekommelse af et sådant behov ønskes ved
fredningen sikret adgang for almenheden til Blæsbjerg ved Gødvad
og til en sti herfra og ned til trxY.:stien."

\ n
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Ff'cdningspåstanden ~år i hovedtræk ud på, at arealerne
skal bevares i deres nuværende tilstand, idet der dog gøres
visse generelle undtagelser. Af de i påstanden n'nvnte særbe-
stemrnel~er skal særlig fremhæves påstanden om udlæg af parke-
ringsareoler af matr.nr. 4b Gødvad by og sogn ved bivejen
Gødvad-Resenbro og udlæg af opholds- .og udsi,gtsarealer på
"Blæsbjerg" af samme ejendom samt anlæg af stiforbindelse her-
fra til Gudenåen. Endvidere påstås det smalle (ca. l - 15 m)
bælte mellem Gudenåen og ,trækstien langs åens vestbred, der
hovedsagelig består af lavtliggende, fugtige engarealer, over-
taget af staten med henblik på sikring af almenhedens mulighed
for færdsel og ophold samt sportsfiskeri på strækningen, der
omfattes af fredningen.

Ved skrivelser af 20. oktober 1972 og 22. januar 1973 udvi-
dede fredningsplanudvalget fredningspåstanden med hensyn til

2overtagelse af et ca. 800 m stort areal af matr.nr. l~ Nørre-
skov, Gødvad sogn (lb.nr. 46) ved bivejen Resenbro-Svostrup til
anvendelse som p~rkerings- og rasteplads og anlæg af en sti fra
nævnte parkeringsplads til Gudenåen over matr.nr. la smst.(lb.

• nr. 36).

Fredningssagens behandlinE'
Indtil l. april 1972 bestod nævnet af dommer J. Bek,

Brædstrup, som formand, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer
Aage Brønd, og de'kommunevalg-te medlemmer, landsretssagfører
Chr. Alkjær (Silkeborg kommune) oe gårdejer Peter Sø1vsten
(Gjern kommune). Den l. april 1972 afløstes dommer Bek af
dommer A.F.Holm, Skanderborg, der l. oktober 1974 afløstes af

I

retspræsident A.Grathe, Århus. Den l. april 1974 afløstes
gårdejer Peter Sølvsten af gårdejer Vagn Korsgaard.

Efter begæring afholdt næm1et møde den 28. februar 1972
med henblik på spørgsmålet em, i hvilket omfang den igangværende
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grusgravning på den som lb.nr. 55 af fredningspåstanden om-
fattede ejendom matr.nr. 1m og 2b Rasendal by, Gødvad s08n,_.
kunne fortsætte under fredning~sagens behandling. Ved en
samme dag afsagt kendelse tillodes fortsat gravning på nær-
mere angi,me arealer af ejendommen. Kendelsen blev med en
ændring vedrørende retableringen stadfæstet af Overfrednings-
nævnet ved kendelse af 14. august 1972.

Fredningspåstanden blev bekendtgjort i Stats tidende
den 29. marts 1972 og i de lokale dagblade, og første møde

,

i sagen med de berørte lodsejere, myndigheder og institutioner
afholdtes den 3. juli 1972. På dette og følgende møder har

e
e

nævnet besigtiget de af påstanden berørte ejendoTlmleog for-
handlet med lodsejerne.

På disse møder fremkom der en del indvendinger mod
fredningens genne~førelse, og specielt stødte påstanden om

,
overtagelse af arealerne mellem trækstien og Gudenåen på en
meget kraftig modstand fra lodsejernes side. Endvidere blev
der fremsat en del ønsker om byggeri, grusgravning, beplant-
ning m.v. Efter forelmggelse for fredningsplanudvalget er
disse spørgsmål samt erstatningsspørgsmålene blevet behandlet

• på en række senere nævnsmøder •
Naturfredningsrådet har i skrivelse af 23. marts 1973

anbefalet fredningen. Det er oplyst, at den i fredningsplan-
udvalgets påstand angivne fredningsgrænse er fastsat efter
forhandling med Silkeborg kommune. Danmarks Sportsfiskerfor-
bund har i skrivelse af 30. september 1972 anbefalet, at sta-
ten overtager arealerne mellem trækstien og Gudenåen.

on:.cattedeOD'!"<.':'o de SY' knyttet silv:enUfuld e fredning.sTrlEssi.c;e
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k~rtot og lodsejerfortegnelsen.

Med fredningsplanudvBl8et er der opn1ct enighed om at
lade lb.nr. 73 og 74 samt matr.nr. 2,9.Nørreskov, Gødvad sogn
(en del af lb.nr. 38) udgå af fredningen. Endvidere har n~v-
net vedtaget at forskyde fredningsgrænsen over lb.nr. 21 til en li-

ge linje, der følger den nord1i.ge skov0rc;nse på ma tr.nr. 3g

Gødvad by og sogn, samt over lb.nr. 27 til lo ID fra ejendommens
nordskeJ.. En del af matr.nr. 5b Skellerup by, Linå sogn (lb.nr.
66) udgår ligeledes af fredningen.
2. Frednineens indhold.
p... Arealerne mellem tnekstien 2ft GudenlLel},.

Der har i nævnet været enighed om, at almenhedens in-
teresser i færdsel og ophold på de pågældende arealer ikke in-
deholder tilstrækkelig begrundelse for ekspropriation af o.realer-

~
ne. Nævnet har herved la8t vægt på, at almenhedens interesse i

sportsfiskeri fra arealerne for tiden findes tilstrækkeligt

• sikret ad frivillizhedens vej •
B. Gr1~ravarealer.

Efter fredningspåstanden skulle frednin8smyndighederne
1'- bemyndiges til at foranIediee eksisterende uretablerede erus-

gravnrealer bragt i en sådan stand, at de ikke virker sK2mmende
i landskabet. Nævnet har j.kke fundet tilstrækkeligt grundlag
for at imødekomme påstanden på dette punkt.

Nmvnet finder at måtte ,tage påstandens bestemmelser om
opholdsarealer, parkerinespladser og stiforbindelse til følge,
s11cdes at der etableres
l) par~eringsplads og opholdsareal ved Blæsbjerg samt sti herfra
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t~l trækstien ved Gudenåen,

2) stiforbindelse fra Gødvad til trGkstien og
3) parkeringsplads ved Resenbro-Svostrup-vejen og stiforbin-

delse herfra til tr::eksti.en.,
Silkeborg kommune har erklæret si.e;indforstået med at

anlægge og vedligeholde de under l) og 2) n~~1te arealer og
stier, dog med forbehold med hensyn til udgifte!,nes størrelse.

D. Alrnindeli ge f:redni.nr;sbe_stemrnelsc:r:.
De fredede arealer skal bevares i deres nuværende

tilstand, dog med de nedenfor omtalte generelle og specielle
undtagelser.ee Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder
grus- og lergravning, opfyJdning og planering er ikke tilladt.
Dog ko.n udnyttelse af de ng:;vnteforekomster s1)"etil vedlwmmendc
ejendoms private forbrug.

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 tillossepladser
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
unadig staj. Kraftig gengivelse af musik, brug af: høji~taler-
anlæg o.l. må ikke finde sted i fri luft.

Motorlcørssl.SolDt kørsel med hjælpemotor' m<i kun fi.nde

sted på ~t'" ~... . .o:!.__ C1JxJ..:Lge veJc?

ener l!l(:d 8:;rJndepå ejen(.1ornmene.
jvla ster, t~~:(T18 oS 1 Hl) li..rJ gscJ.l1l:.::s
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.Coretri.gec 011;'·" e11(;)1:"tilbygninger pA eksisteronde bY9dl1eer på

. betingelse af, e.t nybyggeri eller .større om- eller til~Jygnin-
ger iklce påbeeynd'2s, for~nd(m tt:gninger med pl2.ner og 1Jelig-

genhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.

• Frednil1gS::-1æ~vl18tkan nægt2 tilladelse til nybYGgeri
samt om·.. og tilbygninger:

e• l) såfremt det el~si.sterend'2 helhedsindtryk herved ændres i

væsentligt omfang og i uheldig retni.ng, og d8r s3mt.i.dig
kan pApeges anden mulighpd for placering og/eller ydre ud-
formning, der funktionelt og uden. væsentlig merbekostning
kan modsvare det a~ lodsejeren 0~skede, eller

2) så:fremt det ør..skede ikke tjener rimelige J.~J.ndbrugsø:·wnomiske

form~U.

Om- og tilbygning:;r på de el{Gisten:nde l07J.:Lgt op.f:?Jrte
helårs- og sor::merlluse, h~!o.i:'vedbjgnL1L~cn i v_c:)on~J.ig .zrRd om-

• drer l{an:3.kt e r , n1:1 kun f:Lnde stod er I;er forud :i.nd.hentet goclken-

delse fra fredningsnævnet. :..Jandbrugse j endOmf'18, som overgår til

anden anvendelse, samt laudbrugsejeI1clO!Tcn18S 'hsboelse henl1;.;rer

undo~ denne bestemmelse.

Oprel:telse af pelsdyrfarme og fjed:i~"r;farI'10 udp.l1 for

bestående bygninger samt oprettelo2 af drivlpJsgartnerier og

damuruL er ikke tilladt.
Inden for det fredede rioe;et,

•som l\:an [;;udre areal elle!' form af (Tudenc'lr·;n, T-I5.~)[;, og Nebe:J. hæk.

Normal opre!1 Gl1ing er tilladt, SUml)(~dc ereaJ.er og enge ved disse

Der må ikke opf0res broer eller andre j.ndretninger



ved åløb uden forud .ind.hentet t j llade:'80: fra fredningsnævnet.
Arealenle må anvendes som hidtil, således at alminde-

lig landbrugsdrift på de ekststerende læ1dbrugsa:realer såvel
som skovdrift på dG ~~sisterende skovarealer kan forts~tte.

)

Uden for eksisterende haver samt fredskovpJigtibe arealer og
øvrige skovarealer, som på kortet er vist med s~ovsignatur,
er tilplantning eller såning med tr~er og buske ikke tilladt.
I øvrigt henvises til særbestemrnelserne for de nedenfor om-
talte ejennomme.

På 'lld.yr1'i:edearealer kan fredninGsmyndighederne uden
udgift for ejerne og cfter forudgående meddelelse lade selv-
såning fjerne samt efter nærmere aftale med ejerne lade fore-
tae;e 8.ndeTI font for l)lcje af uciyrkE'de arealer, f.eks. med 11e11.-
blik p"t at b2VPt'C' SD ){aral:teri.stisk vegetation.

Hegn m,:}il<:keo;:-)s"~tteseller pla;;rtes uden frednine;s-

n'lwnets til12.deIse med undtageIse af n0c1vE:ndige kreaturhegn

og hegn om eksisterende haver. Udskiftnlng af el{ststerende

heen kan finde sted.

Veje over de fredede arealer må ikke anl~5ges uden

fredningsmyndigheclernos tilladelse bortset .fra markvej.e som

II lcd i landbrugs- eller skovdrift.

FredninGen sl~al ikke v:::::retil hinder for, 3..t der efter
e n~Bvnets godtendelse tilvejel:::rin[;cs de for almenheden n0dvCY1CU3e

parkcrin~spladser, bycninger oe skilte ~.v.

Opm~rksomhedcn henlcdes pY, at de tilladelser, som
fredning.sr.:evnet El8ddcler i denne kende] se eller i henhold til
derm8, ikke r:18(lfcÆre:r fri tae;elr:c for at .indhente cmdre :for'n(,;dne
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Lb.nr. l. (Fredehjem~et Sølund).
Fredehjemmets bestyrelse har ønsket at udvide de eksi-

~terende institutionsbygnin~er på ejendommen, således at de
nye byenin~er placeres inden for det 2f fredni~gsp~standen om-
fattede område. En ansøgnine om tilladelse hertil er imidlertid
blevet afslået ved boligministeriets skrivelse af 26/1 1973.

Bestyrelsen har endvidere - ligesom 'ejeren af lb.nr. 2 -

gjort gældende, at skovstykkerne på lb.nr. l og 2 ikke er byg-
gelinjegivende, og at skovbyggelinjen derfor er urigtigt angi-

,e vet på det kort, som ledsaGede fredningspåstanden •

e
e

Nævnet finder, at passagen op gennem de skovbevoksede
e.realer nordøst for "Sølund"s bygninger (langs fredningsgrænsen)..
danner en adskillelse, således at skuvGtykket vest for denne

.
passage m~ betegnes som hovedsa~eligt sammenhængende med skov-
2,realet på matr.nr. 17n Gødvad, hvorimod dette ikke er tilf:~l-
det med skovstykket øst for passagen. Skovbyggelinjen er ind-
tegnet i overensstemmelse hermed på vedlagte kort.

Den private vej, der fra den offentlige vej ved Gødvad
fører mod syd over matr.nr. 19b, åbnes for ikke-motoriseret

• færdsel. I de~ anledning till~gges der ejeren en ulempeerstat-
ning på 300 kr.

Lb.nr.2.
Ejeren har anmodet om tilladelse til at etablere en

minkfarm på ejendo~llen matr.nr. 9~ m.fl. Gødvad by og sogn. Han
har anført, at han driver en minkfarm i B2kkelund, hvor den
imidlertid efterhånden er blevet omgivet af bebyggelse. I 1966
købte han derfor denne ejendom med henblik på a:t flytte mink-
farmen hertil. Han indl1entede .Silkeborg kommunes tilladelse, og
fredningsnævnet udtalte i skrivelse af 21/8 1969, at man ikke
ud fra fredningsm~ssige hensyn havde fundet anledning til at
mods~tte sie etableringen af en minkfarm på vilkår, at den blev

I
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opført mere end 150 meter fra Gudenåen. Men den 1/12 1970
It nedlagde ministeriet for kulturelle anliggender i medfør af

naturfredningslovens § 40 forbud mod den pÆt~nkte benyttelse
af ejendommen.

Ejeren har endvidere an~odet om tilladelse til på
ejendommen matr.nr. 3i og 12Q Hårup dels at udvide et eksi-
sterende sommerhus, dels at opføre et helårshus.

EndeIie har ejeren gjort gældende, at han har vundet
h~vd på den tidligere lergrav, der ligger meTIem ejendommene
lb.nr. l, 2 og 4, og som på kortbilaget er betegnet som fæl-

ee
les lergrav.

Nævnet finder ikke at kunne imødekomme anmodningen om
tilladelse til at etablere minkfarm på ejendommen i Gødvad.
For den herved skete begrænsning i ejendommens udnyttelses-

~
muligheder tillægges der ejeren en erstatning på 50.000 kr.
ud over den almindelige arealerstatning.

•
Anmodningen om tilladelse til at opføre et helårshus

på ejendommen i Hårup kan heller ikke imødekommes. Derimod
skal fredDingen ikke være til hinder for en rimelig udvidelse
af sommerhu~et på denne ejendom~ Det er dog en foruds~tning
herfor, at bygningstegninger forelægges nævnet til godkendelse,

• inden arbejdet påbegyndes •
Med hensyn til lergraven må nævnet henholde sig til

kortbilaget, der er udarbejdet på grundlag af matrikelkortet.
Nævnet har under sagen meddelt Silkeborg kommune til-

ladelse til opførelse af en transformerkiosk på matr.nr. 9~.
Den private vej, der fra den offentlige vej ved Gødvad

går mod syd (og fortsætter over ejendommen matr.nr. 9b m.fl.),
åbnes for ikke-motoriseret f~rdsel. I den anledning till~bces
der ejeren en ulempeerstatning på 1.000 kr.
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!::b.nr. 5.

Den private vej, der fører over ejendommen i retningen
nord-Ryd, sl~a:.kunne benyttes af almsnhE'clenti1. ikke·-rnotoriseret
færdsel.

tb. nr. 6.

Ejerne har gjort gældende, at de ejer en del af den holm,
der ligger i Gudenåen ud for denne ejendom og ejendommene lb.nr.
2, 3 og 13.

e•
Nævnet må henholde sig til kortbilaeet, der er udar-

bejdet på grundlag af matrikelkortet,og hvorefter holmen hører
til de 3 ejendomme lb.nr. 2, 3 og 13.

Ejeren har ønsket at opføre et enfamiliehus eller eventu-
elt et sommerhus på ejendommen. En ansøgning om tilladelse hertil
er imidlertid blevet afslået af amtskommunen.

Lb.nr. 9.

Ejeren·har ønsket at udstykke en parcel med henblik på
.

bebyggelse. En ansøgning om till~delse hertil er imidlertid ble-
vet afslået af amtskommunen •• Lb.nr. lo.

Fredningsplanudvalget har.nedlagt påstand om, at et sti-,
.• opholds- og udsigtsareal p:'ica. l ha og et parkeringsareal på

2ca. 400 m overtages af staten. Are81erne, der er beliggende p~
og ved "Blæsbjerg" - for parl\:eringsarealets vedl-commendeved vejen

.Gødvad-Resenbro - er vist på kortbilagene.
Ejeren har protesteret mod ekspropriation af de nævnte

~realer, idet han har henvist, til, at afstuelsen vil I~edf0re
betydelige ulemper for landbrugsdriften.

Da nævnet finde~, at arealerne har betydelig rekreativ
v~rdi, tages ekspropriationspåstanden til følge. For afst~elsen
o~ de de:~cn forbundne ulemper tiJ.l~cges der ejeren erstatnings-
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beløb på henholdsvis 15.000 kr. og 8.000 kr.
Udgifterne ved udstykningen af de pågældende arealer

e afholdes af det offentlige. Skatter og afgifter afholdes af
den hidtidiGe ejer, indtil den første vurderinG efter statens
overtagelse af arealet f~r skattemæssig virkning for dette.

sydøst, skal kunne benyttes af almenheden til ikke-motoriseret
færdsel for så vidt angår str~kningen fra Blæsbjerg mod sydøst.
Der till~gges i den anledning ejeren en erstatning på 2.000 kr.

Lb.nr. ll.
Der udlægge s en 3 meter bred offentlig sti til ikl~e-

e• motoriseret færdsel langs ejendommens østskel. For den med denne
servitut forbundne ulempe till~egges der ejeren en erstatning på
800 kr. .

Lb.nr. 12.

Ejeren har ønsket tilladelse til dræning af ejendo~nen
med henblik på dennes benyttelse til gartneri.

Nævnet finder at kunne imødekomme dette ønske, dog
under forudsætning af, at ejendommen ikke benyttes til drivhus-

• gartneri.

Lb.nr. 17.
Ejeren har ønsket tilladelse til at indvinde salldoP'o• grus fra ejendommen. Amtsrådet har imidlertid meddelt, at man

ikke har kunnet acceptere en i henhold til råstoflovens § 5 ind-
givet anmeldelse. Der henvises i ovrigt til foranstående gene-
relle bestemmelser.

Der udlægge s en 3 meter bred offentlig sti til ik~e-
motoriseret f'crdsel lenGs ejendo~men::,iZstlige skel fr'). den pri-
vate f~lJesvej ti~ Guden~e~. For den ~ed denne servjtut for-
bundne ulempe til12gges der ejeren en erstatning på 1.000 kr.
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Lb.nr. 18.
Frednincsplanudvalget har nedlagt påstand om, at den

skoV"vej, som fra matr.nr. {Q f0rer over e,jendommen, jfr. 1':"01"-

tet, ~bnes for ikke-~otoriseret f~rd~el. Skovvejen forløber
fra.matr.nr. 4'!J mod sydøst til eje!1doffiI!1ensøstskel, der føl-
ges ca. 250 m, og går derefter mod syd til Gødvad M~lkevej.

Ejeren har protesteret herimod, idet han har gjort
gældende, at færdselsretten må antages at medføre betydelige
ulemper, bl.a. bestående i, at publikum vil færdes i det stien
omgivende skovterræn.

Nævnet finder, at åbningen af skovvejen vil være af
betydelig værdi fra et fredningsm~ssigt synspunkt. Frednings-

..
planudvalgets påstand tages derfor til følge. Der tillægges
ejeren en ulempeerstatning på 2.500 kr.

Lb.nr. 19a.
Ejeren har påstået fredningsgrænsen ændret, således

at ejendommen 'som helhed holdes uden for fredningen.
Nævnet har ikke !r.entat lcunne im0del:om~e ejerens

ønske, men tillader tilp13ntning af den del af e:jendommcn,
der er omfattet af fredningen.

Lb.nr. 19b.
Ejerne har ønsl<et tillade1 se til eventuelt at opsætte

læskur og l~he~n på eje~dommen, der benyttes til kreaturgrTs-
ning.

Nævnet har ikke ment at kunne tage stilling til spørgs-
målet på det foreli[;gende grup..dlag,men ma, henvise ejerne til,
nGr spørgsmålet 0live1" aktuelt, at indsende ansøGning til
nævnet med n~rmere oplysning~r om skurets og hegnets placering
og om, hvilke materialer der agtes anvendt.

Lb.nr. 20.

Ejeren har oplyst, at hans s0n, inden frednincssaccn
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blev rejst, årligt gravede ca. lo læs grus på ejendommen til
e "brug ved cernentfabri1<ation, og anmodet om tilladelse til, at

,
grusgravningen forts~ttes i samme omfang.

Der er efter det oplyste' ikke indsendt ans0brning til
amtskommunen.

Ønsket om tilladelse til grusgravning til cementfabri-
kation kan ikke imødekommes.

Lb.nr. 21.
Ejeren har dels anmodet om, at den nordvestlige del af

matr.nr. 3g og matr.nr. 5Q må udgå af fredningen, dels ønsket
tilladelse til i beskedent omfang at drive erhvervsmæssig grus-ee gra\~ing fra en grusgrav ved Gudenåen.

Nævnet har vedtaget at forskyde fredningsgrænsen til en
li.nje, der følger den nordlige skovgrænse på matr.nr. 3g og
fortsætter i flugt med denne indtil skellet mellem matr.nr. ene
5~ og 6h. Fredningen skal ikke være til hinder for, at arealet
mellem fredningsgrænsen og skovgrænsen på matr.nr. 52, beplantes.
Anmodningen om tilladelse til erhvervsmæssig grusgravning kan
ikke irnødekommes.

• Lb.nr. 2~.

I forbindelse med etableringen af hovedregnvandsledning
fra området "Gødvad Nordll har nævnet godkendt en mindre ændring
af profilet af den grøft, der forbinder regnvandsledningen-med
Gudenåen, og som forløber over matr.nr. Ih og lo Resendal.

Lb.nr. 25.
Gødvad menighedsråd, der ejer ejendommen, har ønsket

tilladelse til at tilplante den nordlige del af denne.
Frednin[!;splanudvalget har mOd38.t sig, at det nævnte

areal tilplantes, idet man anser dette tor uheldigt ud fra
landskabelige hensyn.



Nævnet kan tiltr~de det af fred~ingsplanudvalget a~f0rte
og finder derfor ikke at kunne meddele den ønskede tilladelse.

Lb.nr. 26.

Ejerne har ønsket tillau81se dels til at opf3re en til-
bYGning til en eksisterende træhytte, der har en grundflade på

?ca. 30 m~, dels til at opsætte et vildthegn langs vejen.
Nævnet meddeler tilladelse til opførelse af den nævnte

tilbygning på vilkår
2l) at det bebyggede areal ikke derved overstiger cirka 60 m ,

2) at tilbygningens beliggenhed holdes bag ejendommens nuværende
(østlige) facade,

e 3) at tilbygningens højde• 4)
,

at tilbygningen holdes
den nuvæ~ende bygnings,

5) at_bevoksningen mod syd

ikke overstiger den nuværende bygnings,
i mørke udvendige farver, svarende til

og øst indenfor en afstand af 30 meter
fra huset opretholdes og fornyes, således at den til stadighed
slører huset på en efter fredningsnævnets skøn effektiv måde,
samt

6) at tegninger indsendes til frednings~ævnets godkendelse, for-
inden byggeriet påbegyndes •

• Nævnet tillader endviderc1 at der ops~ttes vildthegn,
dog at dettes nærmere placering forinden skal godkendes af nævnet.

Lb.nr. 27.
De Jydske Kalkværker A/S, der ejer ejendommen, har ønsket

fredningsgrænsen flyttet til en afstand af lo meter fra ejendommens
nordskel.

Nævnet imødekommer dette ønske på vilkår, at der oJ?ret-
r

holdes og eventuelt etableres fornøden træb8voksning af stedse-, ,
grønne træer langs vejen, således at eventuel grusgravning ikke

I
!er synlig fra denne.
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~b.nr. 29 (kirkegqrd m.v.).
Gødvad menighedsråd har ønsket tilladelse til at udvide

kirkegården og parkeringspladsen på et tilgrænsende areal, som
endnu ikke er erhvervet.

Nævnet finder ikke at kunne tage stilling til spørgs-
målet på det foreliGgende grundlag, men må henvise menigheds-
rådet til at forelægge udvidelsesplanerne for næ\met, når spørgs-
målet bliver aktuelt.

Lb.nr. 31.
Ejeren har ønsket fredningen udvidet til at omfatte hele

ejendommen.
Nævnet har ikke fundet grundlag for at imødekomme dette

ønske.

Lb.nr. 33.
Ejeren har anmodet om, at der ved erstatningsfastsættel-

sen tages hensyn til, at der på ejendommen findes grusforekomster,
som han har tænkt sig eventuelt at udnytte om 10-15 år. Der er
ikke ansøgt om tilladelse til grusgravning.

Under hensyn til usikkerheden om, hvorvidt der til sin
..

tid vil blive givet tilladelse til grusgravning, finder nævnet
ikke grundlag for at tilkende ejeren erstatning ud over den a1-
mindelige arealerstatning.

Lb.nr. 34.
Nævnet har under sagen meddelt tilladelse til ombygning

af ejendommens stuehus.

Lb.nr. 35.
:8fter ejerens anmodning bester.J!Tlern::evnet,ai..frE:dningen

skal v~re til hinder for, at ~er vert det ckFisterende 20~-

med en ti.l n-:BvnetiilClsenrlt~-:;lr1tse. Det er en for1)ds;tYlin~, ::3t

udso~nde og Ly~nin~~ns
, .~lr'f_': .)__
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36,.

I den a.nlednine;bestermnes, at fredningen ikke skal V"'3re
til hinder for opførelse af en aft~ets- eller landarbejderbolie;
umiddelbart syd for bebyggelsen på naboejendommen matr.nr. Id
Resendal, når behov herfor n'Brmere dokumenteres, oe;i øvrigt på

ee

vilkår, at bygningstegninger og den n<x;rmereplacering af byg-
ningen forelæe;ges n':Bvnettil eodh"endelse, inden arbejdet påbe-
gyndes.

Ejeren har endvidere anmodet om, at der ved erst3tnings-
fasts·"~ttelsentages hensyn til, at der findes ::;rusforekomster
-:::>8. ejendommen.

Under hensyn til, at grusforekomsterne ikke er dokumen-
teret~ og til usikkerheden OID, hvorvidt der vil blive givet til-

•
...

ladeIse til grusgravning, finder nævnet ikke at kunne tage even-
tuelle grusforekomster i betragtning ved erstatningsfastsættelsen.

Efter ejerens anmodning tillader nævnet, at de på ejen-
don~en værende ikke-retablerede grusgrave tilplantes med løv-
træer og buske.

Fredningsplanudvalget har nedlagt påstand om, at der ud-
lægges et stiareal over matr.nr. l~ Nørreskov fra den offentlige
vej til trækstien ved Gudenåen.

Ejeren har protesteret herimod, idet han har anført, at
den påtænkte sti vil forringe mulighederne for at udnytte arealet
til kreaturgræsning4

Da den omhandlede sti findes at ville have rekreativ vær-
41 di, bestemmer nævnet, at almenheden skal have ret til ikke-moto-

riseret færdsel ad et 3 meter bredt areal fra det nordvestlige
hjørne af matr.nr. la Nørreskov langs ejendommens nordskel til
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trækstien. Stien holdes farbar ved fredningsplanudvalgets foran-
staltning. Hvis engarealet ønskes bel1.YL;tettil græsning for lØD--

gående kreaturer, skal der opsættes normalt kreaturhegn mellem
stien og den øvrige del af arealet. Ejeren kan efter samråd med

}

fredningsplanudvalget etablere et vandingssted ved stien. Der
tillægges ejeren en erstatning på 7.000 kr. for de med færdsels-
servitutten forbundne ulemper, herunder til dækning af udgifter-
ne ved etablering af hegn og vandingssted.

Lb.nr. 38.
Efter ejerens ønske udgår matr.nr. 2c Nørreskov af

fredningen.
ee Lb.nr •..22.

Ejeren har under sagen oplyst, at han havde påtænkt
at grave grus på ejendommen. Amtsrådet har imidlertid senere
afslået en ansøgning om tilladelse hertil.

Nævnet har godkendt etableringen af et regnvands-
bassin på matr.nr. 2e Nørreskov.

Lb.nr. 40.
Ejeren har under sagen oplyst, at han havde påtænkt

ta at grave grus på ejendommen. Amtsrådet har imidlertid senere
afslået en ansøgning om tilladelse hertil.

Lb.nr. 43.
I overensstemmelse med en af fredningsplanudvalget

nedlagt påstand bestemmes, at den på kortbilaget viste fred-
skovpligtige bevoksning af løvtræer på matr.nr. 3.§; Nebel skal
bevares længst muligt. Bevoksningen skal så vidt muligt som
hidtil indgå i ejendommens græcningsarealer, og underplantning
må ikke foretages. Hllgst m~ kun finde sted efter udvisning fo-
retaget af statens s~ovtilsyn i samråd med fredningsplanudvalget.
For denne rLldighedsindskrC2nkning til1';:;ggesder ejeren en erstat-
ning på 2.000 kr.
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tb. nc. 4.').
"'"'.~ -. ~-.._-~--:;'~,...-

I~ft(~r ejerens anmodning tillader 1VD'vllet, at et areal
p~~ ca. ]. l1a af deil ikl-{e-træbevol~S8d(;,ijstligedel af matr.nr. la
Nebel tilplantes.

Fredni.ngen skaJ. ikke være til hinder for, at d:~r J. til-
knytning til ejendommens bY8ninger, men på den sydli~e side af

vejen opføres en løsdriftstald på ca. lo x 40 meter og en stak-
2lade på ca. 200 m •.Dog skal bygningstegninger og beliegenheds-

plan forelægges nævnet til godkendelse, inden arbejdet påbegyn-
des.

Ejeren har ønsket tilladelse til at dræne den ved Guden-
åen belif,gende englod, der er en del af matr.nr. 2~. Nævnet ha1'
imidlertid ikke set sig i stand til at meddele denne tilladelse.

Lb.nr. 4q,.
Et ca. 800 m2 stort areal i det nordøstlige hjørne af

ejendommen ved vejen Resenbro-Svostrup afstås til staten til
benyttelse som offentlig parkeringsplads, jfr. kortet. I den an-

,..
ledning tl.llægges der ejeren en erstatning på 800 kr. Udgifterne
ved udstykningen afholdes af det offentlige.

Lb.nr. 47.
Ejeren har ønsket tilladelse dels til at opføre en til-

bygning til det eksisterende beboelseshus på ejendommen, dels til
at opføre en dobbeltgarage med redskabsrum. For den sidstnævnte
bygnings vedkommende er tegninger forelagt D!.BVnet.

Nævnet bestemmer, at fredningen ikke skal være til hin-
der for, at der opføres en tilbygning og en garagebygniIlg som
ønsket. For til-bygningens vedkolillnendeer det en foruds~tning,
at bygningstegning med angivelse af facadens udsecmdC? og de uclven-
dige farver forelægges nævnet til godkendelse, forinden arbejdet
påbegyndes.



Lb.nr. 51.
Ejeren har ønsket tilladelse til'i stedet for et eksi-

sterende redskabsskur, der agtes nedrevet, at opføre et nyt
redskabsskur med carport med en. samlet grundflade på ca. 30 2m •

Nævnet meddeler tilladelse hertil, dog at tegnineer med
angivelse af materialevalg samt beliggenhedsplan må forelægges
nf8vnet til godl(endelse, inden arbejdet påbegynde s.

Lb.nr. 52.
Ejerne har ønsket tilladelse til at bibeholde et i 1968

uden dispensation fra åbye;gelinjen opført sommerhus (børne- og
gæstehus), beliggende ca. 100 meter syd for ejendommens byg-ee ninger i skovbrynet ved åen.

Nævnet meddeler tilladelse hertil på vilkår, at den
eksisterende bevoksning omlu"'inghuset bevares og udvides med
en slørende bevoksning mod åen.

Lb.nr._ 53.

Der meddeles tilladelse til en mindre udvidelse af et
eksisterende vandhul.

Lb.nr. 54.
Nævnet har under sagen meddel t tilladelse til opsæ-t-

ning af vildthegn på træstolper og med en maksimal højde af
1,40 meter langs ejendommens skel mod matr.nr. 5d (lb.nr. 55)

fra den offentlige vej til Gudenåen.

Lb.nr. 52,.

Ved kendelser af 28/2 1972 og 27/6 1973 meddelte n~vnet
tilladelse til fortsat gravning af' grus og sand på ejendommen.
Kendelserne blev med enkelte wndringer stadfæstet af Overfl"'ed-

forlig af 28/~ 1973 blev der tillalit den entreprenør, d8T fore~
tog grusgravning IX1. c,)cndom;r18Il,C::r1 erctatlling p::i.5.52.0 kr. fo~:"'
fJytnint:;a.f waskiner m.v. 3,},Il(:1 ejc"t'enSO];] cY1tr('::;):::"'8n~Jl'on .rn:c
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E,jeren (kil' '-/{1;;,ke-c t i11a~eli:;e "til opførel~e af en ny be-

boelsesbygning i ovcrensst€OiTlrnetse med en næv:pet iorela2;t tegning
[,iedbeliggenhedsplan •

Nævnet har under sagen meddelt tilladelse hertil på vilkår,
at der a!lvenclestagmateriale med dæmpet farve i rødt, brunt eller
sort.

Lb.nr. 58.
Nævnet har under sagen meddelt tilladelse til udvideJ.se af

et eksisterende helårshus i overensstemmelse med en nævnet fore-
lagt tegning •

.hb•Tll:.59,'

Ejeren har ønsket; tilladelse til at opføre et nyt bebo el-
seshus i ejendomll}ensnordlige hjørne.

Nævnet har ikl{e ment at kunne meddele den ønskede tilladelse •

Lb.nr. 62.
Ler ~neddeles tilladelse til etablering af en ø ·til .::ender

i en dam beliggende nord for ejendommens bygninger.

Lb.nr. 63.
Ejeren har ønsket tilladelbe til opførelse af et beboelses-

hus ved vejenp

N~vnet har ikke ment at kunne jmødekomme dette ønske.

Efter ejer'E:nsønc,lceer e jcrld orrJTIensbygnJl1.g0I' og (.:11del af
matl~.nr. 5b udgået af fredningen, således at denne omfatter matr.nr.
ene l~, lf, li, 11, 32 og 7b samt den del af matr.nr. 5b. som er

-'

beliegendp nordøst for det hegn, som fra sydøst mod nordvest pas-



serer nordøst om bygningerne, herunder den del, som li.gger SydØ0t
for vejen Resenbro-Sminge.

Ejeren har endvidere ønsket tilladelse til at tilplante
en del af det af fred.nj.:ngenomfattede omrade med nåletræer, at
opsætte et vildthegn ved. c.et eksisterende levende hegn mod åen
Og aL etablere bure til fasaner og ænder.

Nævnet finder ikke at kunne meddele tilladelse til til-
plantning eller til etablering af fasanbure. Derimod tillades
det ejeren at plante et vildtheen med en bredde af højst 3 meter

tt regnet fra masterækken og at etablere andebure ved søen på matr.
nr. 5b under forudsætning af, at træværk og tagbeklædning holdes

e j. mørke (ikke grønne) farver.
e

L"Q.:..Qf.69.

Ejeren har ønsl~et t.illadelse til et opføre et beboels9s-
hus ejendornmen, men har ikke rettet henvendelse ti.l amt.sk:HIl-
munen herom.

Nævnet har herefter ikke ment at burde tage stilline
til spørgsmålet.

Lb.nr:.-13 og 74.

• Efter ejernes ønske er ejendommene udgået af fredningen.

Lb.nr. 75.
Ejeren har ønsket ti.llad("!lsetil at opføre et helårshus

samt til at plante en hwk langs vejen.
Nævnet finder ikke at kunne meddele tilladeJ.se til op-

førelse af det nævnte hus. Derimod tillades det ejeren at plante
en h~k langs vejen under forudsætning af, at ejeren drager omsorg
for, at hækkens ll"{-jdE- 1~1,G komroer til at c·,,-erstj.g8 l fneter.

e til
hc.r f'I"'l"l ,..,+ t j": -LJ 'j" -.] .ce +l'l :Cl: U~l "·:---i,]r"lt..JJ_ .......J) v v .~ _.cut- __ J V ..... 'J ..\.J....:>v ..y,;.. )....... Tl'-D.tr. D.1."'. l
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IJ ~) ~ .. t l.' l; '7:~.
-. .. - _.... _ r.o, ... l...-....

opf~Jl'GSen tilbygning til ceboelsesbYf)d.ll.'::;8c p~i ejenJ.oil1:ilQt;.i

overensstemmelse med forelagte tegninGer og bes1;:rlvelse under

i'orud.sc:rtnil1g af, at dor anvendes tilsvarende' mc:.terialer og

farver, som er anvendt til den eksisterende bYGning.

Lb.nr. 82_~-~-
Ejeren har ønslcet tilladelse til at opføre et helårshus

e på ejendommen9 men n,-"'3vnethar i1-;:kement at J\.unn8 rnedd.::;le tilla-

edeIse he:r:'til. ~fter at dette var meddelt ejeren, har denne C:ln-

søgt amtskommunen om tilladelse til at opføre et sommerhus, men an~
søgningen er blevet 2fslået.

Ejerne har ønslcet til18.delse til at opføre to :fritidshytter

P~t e J endommeYl•

Nævnet h:?.l' il{lce ment at kunne meJ.dele Lill3.delse hertil., Lb.nr. 92.
Ejeren har ønsket tilladelse til at opføre et st'Qy-r8 h81-

2.rS:1Usi stedet for ele eksisterende bygni.nger p~ ejendommen.

Rævnet har ikke llient at kunne tage stil1in3 til spørgsmålet

på det foreliggende grundlag, me~ m~ 11envise ejeren til at indsende

ansøgning til næ'Jnet, når sYJ.cgc::ltllet:; 1.JJ..i. "'J G'r al-:tuelt.

Lb.nr. 95.------
Ejeren har ønEket at o-pf'/Jre t: t 00i11Jl1erhus på ejendommen, men

en ansøgn.i.ng um tilladelse herti.l 2r blevet aJsl~lct at' ardSLOITllTlU!l.en.

Et på ejendommen opstillet skur s.\ml i',jerncs inden den l.

august 1975.

Lb.n-e. 97.e ~ __

En 3.J ejeren fremsa t illll'1odnine om till ad.eJ.::;etil at til-



plante ejendommen ln10dekomn10S.

e Ti'. Ers.ta-LT15!2.i3.·

I. Nævnet f:i.nder j k1<;:egrundlaG for at tillcendc erstatni.D';

cH S~:le 211 erede:; ve c). testel.TLmel i.: c ('~

ne i skovlnVGivntn:;~n m~ anse3 for bsckyttet ~od indgreb i en 5~-

dan grad, at fredniljgen il:ke medfører nogen lled138ngi arealernes
handelsværdi.

For de øvrigs af fredningen omfattede arealer har n~vnGt
ved erstatnjngsfnsts~ttelsen som udgan~spunkt anvendt følgende

ti takster pr. ha:

•e II. Arealer in9:~.J..2.I de i natul'freclr:ingslovens § 47a og

§ 53 omhandlede b~sJ::.Yi~.ef:)lt!l.,i~r (150 meter i'ra søer og offent-

lige vandl~b, 100 meter fra jordfaste fortidsmindeL): 900 kr.

--meter fr8 slwv, 15u meter fra laflc.1eve;j, jfr. natur·fredninGslo-lcr. s

0. 4',7).0 1200 l-r:J >. •

2.000 kr.

Største delen af d.E: fredede ar'ealer er nf f o.r",rlO l i:..,v:;. S

• ringe bonitet. For de landbrugsarealer, der er af hejeie kvalitet,

er erstat:1.:LnGen fastsat til ca. to treJ.jeclelG ::J.f de b:::'l00 , so~

anvendelsen af de ovennævnte takster viJle føre til. Be~ru~delscn
• horfor er, at disse arealer selv under forringede landbrugskon-

junkturer ve.nskeligt J\an t;rmltes anvendt ti l 8nclre forr.l:...l e::c1Ion,l"

brug, og at fred.ningcH deri'or her m1 anses for et mindre f(l)lelic;t

hele fredningsomr~dct er beli~ge~de i landzon8. ~J.a. pL



• '. l"::.U.

udl1)n,telse af sten, grus og 8.nclrG naturiG·:cel~O!ll.::-c:~r, og ruvne t

har som fzJ.gc hero.f i~cLe fundet grundle.g for at yde erstatn.ing

lov trcic1te i kl'aft de11 l. oktobel' 1972 med vir.~i1ing fra den :3.

fe b.cuar S3,11111G år, medens fl'e<.1111ngssCls;en som nJ:;vnt ble IT bekcndt-

e gjort den 29. lIlar1~,S1972.

e

,
•

•

De af .fredningGpåsta:nden omfattede e,jendon:une er 8nført

i efterfølgende fortegnelse, hvor der ved hver en;;:elt oj{)ncloro

er angivet det areal i ha, der omfattes uf :frecL."'1i:ngen, og .som er

vist Då kortet (kolon~ne 4).
I kolonne l og ~2 E:r a:nfort 1b ..Y:.UDr(; og e,it~nlO..vne$ .l. ko-

10nne 3 matr.nr.e, hvor de store bogstaver efter matr.nr. Jngiver
ejerlav og sogn:

G ::: Gødvad by og sogn.
N = Nørreskov by, Gøctv8.d sogn.

R ::: Ret3endal by, Gød-'lad sogn.
E _. IJårup by, Linå DOgn.

SN _. Skel18rup Nygårdej Linå sogno

Q = Sl<ellerup bv Lin[l, sogn.u .. ,
NS = Nebel by~ Svostrup sogn.
Kolonnerna 5·-7 Jndeholder a:CBaloplysning()r' cveral t anført

i hG.:

KolonnE:: 5 fredskovpligtige ar(?Fl.ler o

.Kclorm0 6 arealer onfat';~0t af l18.turfrednine;slovens § 4·7a

53.
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Ko lom..lG 7 a7.'08.1C' :1."' omfe.. ttet 8.:[ na tu r:C.('(;'dn:L:1L :':,].0\/ CL'"! C § , )

."~ { f"

evt. frzmso. t crstatnir.:.,?:::.l::r2.v og ~:f den af frcdnin~s!~~::,vnet f3Si.>

E: s~frc~t der er truffet c~rlig nfgsrclse
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l I l I l
I Bemæry.ningerLb. i Ejer Matr. ..real 1 Fred- Beskyt- Bygg_- Er::..at- , Tilkendt

alt om- skov- telses- linier nings- erstat-

Inr. I nr. fattet af pl1g- linier (skov, krav ningI fredning tigt (å, sø, lande-

I I areal fortids- vej) Iminde) I

! I I
l. Fredehjemmet ~I14b G 0,59 0,59 163.400 kr~ 9.800 kr. ISe under "Sær-

Sø1und, 2 19a G 6,75 0,66 5,38 I i lige forhold II

Gødvad ~æ1kevej! 19b G 0.83 o 00 ° 60
I

+ 300 " I For ulemper
i

Silkeborg I 8,17 1,25 5,98 10.100 kr. I ved vej
,

I i Se under "Sær-2·1 Pelsdyravler I ge G 9,79 I 0,00 2,00
II O.Pedersen, 11e G 1,05 0,70 200.000 1.. _ I 24.300 kr. i lige forhold II ,

I Bskkellliid,
I 111 G 0,13 0,13 "1+

I

l 50.000 " For begræns-Silkeborg I lløG 0,03 0,03 Ininger 1 ud-
I

l7h G 0,17 0,00 i nyttelsesmu-I l7k G 1,48 0,00
I I I ligheder
i 31 H 1,38 0,58 1+ l. 000 II ,For ulemper
I i 122 H 1,60 1,60

l
.,ved vej

l ,
I 2,00 75.300 kr. I

I 15,63 3,04 I :
3. i Silkeborg 9f G I 0,37 :

l, kom:nune 17g G 5,00 , 0,80 I

171 G 2,76 0,80 o kr. I
I
I 18'0 G 1,00 0,93
I l8e G ° ol ° ol
I 9,14 0,94 1,60

I
4. : Silkeborg

I
17b G l 0,80 0,80 ° kr.

\ konmune 20a G 0.25 ° 25
! 1,05

I
1,05

I I l
I I

!

Il !
, I I I I

l I VI
I I-'-

I ! iI -. I I

l I- . I I.
5. Staten vi 5g G 0,29 0,29

Mi1jøministe- 5n G 0,04 0,04 ° kr. Se under
riet, 6m G 0,16 0,16 "Særlige
København 6u G 0,01 0,01 forhold"

9b G 2,92 0,20
17d G 0,51 0,10
17f G 0,30 0,30
17r G 0,04 0,04

4,27 1,14

6. Helga Skov, 81 G 0,92 0,92 2.100 kr. Se under
Søren Skev, 8s G 0,07 0,07 "Særlige• Jens Skov og 9i G 0,99 0,82 forhold"
HoliZer Sk.)v, I 9:n G 0,03 0,03
Rønnealle 79, 2,01 1,84SilkeboT/;

7. Leo Seilested 9h G 0,50 0,22 45.000 kr. , 750 kr. : Se underI• r:ielsen, "Særlige
Plantagevej 32, forhold 11

Silkeborg

8. Leonard. :'anona, 9k G 0,27 500 kr. I
Go::r:\'adl';i21kevej6. I
Silkeborg

9. Bjarne Dalgas 9n G 0,26 30.000 kr. 500 kr. I Se underGcdvac. rr ~l:<evej 8 i "Sæ::-ligeS::.:"ketorG I forllold",
10. G.ir:iejer Carl 4b G 13,30 0,54 11,00 15.000 kr. I Se underJespersen, I 4m G 0,03 0,03 I "SærligeGi'd-,,-ad 33.kke 88'1 l

Sill:eb~r6 I forhold"

I
VI

I N
l
I
I

l



Lo., Ejer
nr. ;

I

lo. Gårdejer Carl l
Jespersen fortsat

I
I
I

I
I Matro
I nr.

I

Area.l ialt
omfattet af
fredning

Beskyttel-
seslinier
(å, sø,
fortids-

I minde

I ,
Bygge. :Ersta ••dngs-' Tilkendt :Bemærl'.uinger
linier krav erstatning
(skov, :
lande-
ve

Fred-
skov-
plig-
tigt
areal

13,33 11,00

kr.! For afståelse
;af ca. 1,04 ha
:og ulemper

II 'For ulemper
! ved sti.:-------,

kr.:

+ 23.000

I 0,57

I
,+ 2.000

40.000

11.
800

Radioforhandler
Knud P.An~e~sen,
Gø:ivad Bakke 85,
Silkeborg.

iloe G,log G

i
I

0,65
0,02

0,58
0,02

0,67 0,60

12.000 kr. kr., Se under"sær-i lige Forhold"
" I For ulemper

____________ Ived sti
kr.l

600

+

1.400

l

12. Husejer P.F.
'\'lUrtz
G.:JdvadMælkevej
Sil:'<eborg

:
~12f G
,121 G

12, -
I

0,64
0,04

0,64
0,04
0,680,68

55.000 kr.
-I

600 kr. Se under
'"Særlige
'forhold"

13. 'Lar.dmand Svend
'1. Rasmussen,
Godvaj Bakke 84,

,Silkeborg.••
7b G

160 G
16e G

4,37
0,50
0.01

0,36
0,01

2,75

4,88 2,75

145.000 kr. 6.000 kr. i

lÅ. ,Silkeborg kom-
loune o kr.l 6b G

I 6h G

l
il~~ g
15d G

J15h G
13ht H
I
I
I

0,84
2,83
0,12
0,02
p,57
0,02
0,03

0,37

0,02
0,57
0,02
0,03

0,82 '
2,35
0,12

4,43 3,29l
'1

0,64

'."v:

15.' Gårdejer Vig80
Lange,
Godv2.d Y.:zlkevej

I l es, Silke borg

i
; 17a G
I 17i G
I 17s G

17t G

:6. i:arry Joh=.nsen,' 7a G
I Juls~vej 72,

Silkeborg

3,13
5,16
0,12
0,17

2,32
2,70 2,40
0,12
0,17
5,31 I 2,40

2,35

0,98 2,12
0,10
2,10 4,75
2,70 4,33
0,13
0,16
6,17 ,,11,20
1,56 2,44
0,20 0,04
0,13
0,01

1,90 2,48
0,00 0,51

0,80 0,34

8,58

2,35

• :.7., ::-':urerme:stzr
:Srling Dencker,
G:JQ-:ad:1xlkevej
3, Si2.keborg

•
4e G
4n G
7d G
7e G
7g G
7h G

3,10
0,10
7,59
7,03
0,13
0,16

18,11
:3. Ingeniør He~~ing

S. Jer.sen,
:;.dV3G. l':::;lkeye,j
l8 f Silke bor:~

lod G
loe G
10h G
10i G

8,30
0,24
0,13
0,01

8,68
-~ C~r. Skorsten-_ -:

t...."..:.c ,

c:.;;G.·:~d Ki:"kevej
1. Silke t.~1"1'

2b G 0,51

:? :~:h~.2~G:~~en-
.... ~23rj,

2;S··.~R2.. OJ.::;cn

3,! S 1,82

9.500 kr.

2.800 kr.

300.000 kr. 20.000 kr. Se under "Sær-
lige forhold"

+ 1.000 " For ulemper
ved sti

21.000 kr.

150.000 kr. I 9.800 kr. Se under "Sær-
lige forhold"

+ 2.500 " For ulel!l;Jer
ved sti

12.300 kr. I

50.000 kr. 600 kr. Se under :'Sær-
lige ::or~old "

10.000 kr. 2.500 kr. Se under "S"Br-for l)s lige forhold"
habrpart

'-',
.;>.

e,

j



I I I I I I II

Inatr.
\ l l

ErstatningJ

i

i I BemærkningerL~.l .2jer I Areal 1 alt IFred- Bes~yttel- Bygge- Tilkendt
,r.' I nr. o:'1fa"ttetaf skov- Iseslinier l1~ier krav I erstatning

I
I

I I fredl'11ng ,pl1g- (å, sø, (skov, I
I It1!!t fertids- I lande- II minde) 1 'l~j)I are3.l

I I I I
l I ISe under "Sær-20. :Bce1~!Dand Ejner 6k G 8,<12 1,70 I 5,0:;

I
9.700~IadEen, 6v G oH 0.14 kr·1lige forhold"

;Gødvad l"1:Elkevej I 8,56 I 1,84 I 5,0:; I:7, Silkeborg I i I i
Glrdejer Henning! l I i I :21. 19 G 1,65 1,65 I

I I I IE!~dsga3.rd. I :;e G 2,50 I 2,50 I 45.800 kr. I Se under nSær-
I IC::id".-2.c.;:-.~1~:2vej I 3g G I 6,02 I

! 2,20 ! lige forhold"
Si, Sili{E'D0!'g , 50 G 10,27 2,40 5,59 l

! 50 G

lIz R
9a R

12b R
1120. R
I
I

22.L~åa Hulgaard,
).rn2.t:vej S,
8270 :i".Jo~er[.

110b G
110k G
I

0,25 0,25
0,09

16,59
1,72 1,30
0.08 0,08

39,17 4,03

8,52 1,62
0,25 0,25
8,77 1,87

10,87 1,88
0,23 0,15
0,01 0,01
2,02 1,74
0,32 0,32
5,74
1,10 1,10

20,29 5,20

1,62 1,55
0,42 0,42
1..55 1.50
3,60 :5,47

2,20 o,~o
0,01 0,01
1,90 1,60
c.o4- 0.c4
4,15 2,05

8,55

I

I 0,09
:10,45
I 0,42

122,90

l

I
-\

i 2,:;9
, I

i 2,:;9

10.000 kr. I
I

e•
2;. Henry og Gunnar

::a:::--stens,
IGJdvad ~~2~e~ej
11, Si11-;:eborg

'

Id G
20 G
2e G
5k G
5p G
Ih R
1.2. R

2,72 I

l
:::: I

32.100
I
Ikr. 'I Se under "Sær-
lige forhold"

211. :r. \,T. EJds"trup
2..:L::.: ..::.:';:c~:~_

3.500 kr. I
i

61 Gøx G
')bH

0,e6

la G
In G
3a G
31 G

G.:-ivad. E.:.!"'i ':_1::1s-
:'-.':' -J / .s': .-1~:-]1:3-:

;. C::l::::;:; ..... **3.3-
.:. ..... .:::..::~,
:-:?:'2:-c.b I.:..::dv'3j___ 2-,. 3L~:C:::""'; ... _

....I..:-.. I.loCo.'?,
~'>rs:'.:.:aie 21,
S:*lkeco:-,r,
~.:<'.:r ·~:o-::.€,

Is R, '0.>

l..- f"::S H.J.ld.

1,65

6.000 kr. Se ~,der nsffir-
lige forhold II

10.300 kr. Se under "Sær-
: lige forhold"

2'" -, - T" :: :yc.:::~? 90 R 0,08• ~: =- J_~-/ ~r~(;?:', lea R 0,30
".2.~~::': SV2.1"'rien 3, lod R 0,03

."_z~.;.,;.::; C. loe R 0,0:;
0,44-----------

:_::.l~.~c:'
. :;t;cr la R 8,96.~. .

-' ::::-; :- 2a R 8,4.6
::~':'.:'~-.ial-iej 3, 100 R 0,3.1-
::.' ...\_:015 ~lc R 0.03

17,79
. _"_ ..l ~:?:,j.J- 2e R 0, :>1-. - .~-:::.'-~

. )~~3::"::':::', 2~ R 0.44
=':::~::orb 0,45

0,20
0,03

0,10

x)
3,01 0,02

0,23 0,10

350.000 kr.

500 kr.' Se under "Sæ::-_
lige forhold."

I

7 Qi1'-'_1,86
0,34
0,,03

3,01 0,02

o kr".
x) kirk~f:,ed-

nL1C:
Se W1-:i;:- ',~:: ....-
liGe =~:'::Jld"'

0,01
O I. ,x)

fU..,.

10,14.

0,45

x) kirkefred-
14.800 kr. ning



,-;j •

r.r.
I Areal iaIt
! Ci:lf3:ttet af
: fredIling
I
I

i
Fred-
~;(Ov-
plir;-
....i ,.......l"
...-t:>'"
arc2.J.

I
I
I '
EeSkyttel-!
Iseslinier. ,
I (å, se;, I

1
11'ortid.G-
::inde)

3YG~9-
liruer
( -'.~..
\ .;:l.k ..... ~ ,

lar...:\_-
vej)

I

l::::-staminss-
krav
I

Tilkendt
I erstatning
i

Ee=rknint;cr

30. o kr. I x) kirkefred-
ningDagny Andersen.

G:ldvad Y.~rkevej
7, Silkeeorg.

Ir R
2f R

0,07
1,05

I

0,07 I
1,o5x)

1,12 1,12 !

0,32 900 kr. Se undsr "8::;:--
lige fo::-i:ol( 'l

31. G~rceJ2~ ~f~3r
C~~-:~~.s;€~ :
Gcc..v3d Kirkr..-
....:-.] 3, S'!"_ .-:....ccrg._---_-..:.._------------------.,-----------

5a R 1,34 0.51

32. G~rj2jer CLr.
O~esen,
l~:;c.·..-nd Ki;"'~·~evej
4 .. E::'l.l-::'?·.Jor;____ o --:. _

33~ G~rc~~er :r:k
Hlr:r:e r·...l"(, ,

G-~civa.d X::"rl:8vej
0, Sllzce:c:-e

lk R
11. R

5,43
4,41

1,76
0,08

3,15
4,25

7.300 kr.

7,40

le R
19 R
liR

9.84 1,84

7,52
1,91
1.73

10.600 kr. Se undor "3:-'~-
lige f'Jr:l~:d"

8,80
2.21
2,21

11,16

Ib R
Ib N
1fN

38,66
3.67
0,16

3,67
0,16

'31,48 1.139.250
kr.

34.400 kr. Se under "Sær-
lige fornold"

31,4842.49 3,83

Frafaldet o kr. i
I
I
I

Se under "S:Br-
lige forhold"

35.. Z.Ejor~~-Jar-
.;encen,
:JlZ:-res~cv .?akke
Le :S:Si3.;':2t~rg

., ..... ~-:~r_~je:·:; ••
?:.2; 5'"'":1; -
-...iC3"';:-'}":',~:'~1 17,
:_:_ .. t'),~-- .

Iø R 1,85

2,63
25,27

le R
-.1; ~;

19 N
3,17

33,84 2,11
__ 9.::.·;;.0...:4r- --=°2'~0:...4'___. _

37,~5 2,15-------

43.8cc kr. ~!? t:.r...Cte~ ns~ :"'-
lJ..,~$" is:"':.:': ....::: J

.... 7 .eGO ~ Fer C1::"':::..c::.. .. ;;
50 ~3:0 ~~L" a:- ')3 :.:' :. '-~~

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

:
3L. ~.~2c~ar L3~se~,

G"c.vad K:rksvej
3 .. Silr:e::org

27,SG

18~7oo kr.2.::: N
2d. N

1;,23
7,2?

17,12.

6,34
3,50
0,08 0,08

20,25

15.2cc kr. Sl3 cr.lder .fS~:r_
lige fo:-hcld ,.

... '- \. .:::.:- ~
._'';::3 :';l,

"' ....:..,;eci ~~_!4:& e.j
--1 Sl.ll~::':;rg:

2a :r

9,92 0,08 - :.:;;'"J, ....-

;",:-. .::;:,;' ~J~r :J :~;-:O:1
X:..€:~t;:-l ..
..~-' - :- - - :; ..._:.-' ... '-' ..::....) 1

__--22~.::--:::.,~--------------.----------------------------------------l

5,13
2,90
8,03
6,70

.,?,):;l2"'1~-~- ej 12,
2'::..;: Gr=q_.....;: :le

2e N
So ~:

11.000 i<r. Se under "Sær-
lige fortlold.!I

4,40 225.000 k:-. , 9.900 l:r., Se und~r 'l~::,r_
lige fort.::},.:·~

3,40t.-':". "-:::~ :1::..... = :,::cr:,",~~
:"~"":;~ ::~.7" M ~~' j.,:,

3d. ;,S 4,08

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

50.000 kr. tr.2oo kr.

il.So 1,~.7oo kr. Se U:1j·~r I'S::r_
l~ge ~::rr .:::':i <I

+2.oc,: F:>T'.-_ .....:~:·j·-
~:;.:;.':!.::~. -~.

._---'- ----._-------~

14.27 2,00

~/cJ.r.. _~l., •

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



,

!
Lb.! Ejernr.,

Il Matr.
I nr.

I
BeSkyttel-!
sesllnler I
(fl., sø,

I fort1~s- !,minde)

I II ,

Bygge- ! Erstatningsl
linier I krav I(skov,
la~~e- !ve_i) :

I
ITilkendt I Bemærkninger

erstatning

l
Areal i alt
omfattet at
fredning

Fred-
skov-
plig-
tigt
areal

44.1Anders G.Nielsenl 3g NS
l Nebelgårdvej 28,
i -Grauba11e

45.;Karen Thomsen, I
Nebelgårdvej 25,1
8642 Grauballe I

I I
, I

I '
\ j

46. i Gunnar S.Vester-1'holm I
;Svostrupvej 19, II

'Silkeborg
I

I
I

la NS
le NS
2a NS21 NS

ld N
le N

:~7. ;A.H. Jørgensen, ! lh N
r'ilrreskovBakke, I'Silkeborg

4.3. i:'inidarmerIb 113a R
Stæhr, 13f R
Svostrupvej 7,
Silkeborg

2,80 7,48 9.000 kr.10,28

13,28
0,03
4,83
0,01

3,70 8,98
2,83

56.000 kr. I 15.200 kr. Se under "Sær-
:lige forhold"
I

0,03
1,80

0,01

800 n

5,50 0,04 11,8118,15
5,17 I l'3,78 1050.000 kr.

+

I

17.200 kr.6,17
9,47

0,03
5,20

15,64 8,95 18.000 kr.5,23

1,54 .1,06 1.800 kr.

34,23 5,56 3,15 6,06 l 200.000 kr. 33.800 kr.
o,}3 0,33 ,,

34,56 5,56 3,48 6,06

2,00 2,00 1.900 kr.
0,11 0,11
2,11 2,11

'1 Se under "Sær-lige forhold"

49. Gårdejer Jer..sp.1
J~nse~Veng, IGødvad KirKevej
3, Silkebo_r....g'--_i-i ---'"j------------r-----:------------'--------------

1

4a R
4b R

- - ----,
i ! I

I
I iI

I
50. Chauffør Kai N. 13d R 0,36 I I 0,36 400 kr.

I
I IPetersen, I I ISvostrupvej 12, , I

,
ISilkeborg I I II !

5I. E1-n:ontørM. I 13c-R 0,09 I 0,09 I !Frafaldet I o kr. i Se under "Sær-I IPedersen, I ,
I I

I I l lige forholdu

R0dager Alle 107, ,
! !Rodo·.re I l,

l
, ISe under "Sær-52. C2.r:d.:ned.Flem- 6c R I 0,56 , I 0,56 I

25.000 kr. I 7.300 kr.
ming M.Chr1sten- 6d R 0,05 0,05 j lige forhold"
se:l cg Birte 7c R I 0,65 I 0,65 , l ,

I I
,

IC~ristensen, 7e R I 0,03 i 0,03 , ,
I .'Svostrupvej lo, llb R 0,54 0,54

I \S5.1keborg lldR 0,15 , I 0,15 I I13b R 5,46
I

3,47 0,62
I13e R 0,02 I 0,03

•
• 7,47 5,48 0,62

0,94 0,940,06 0,06
14,67 , 2,55 1"-,12
15,67 2,55 1,00 12,12

12,46 '.4,12 ! 1,79 5,100,02 0,02
12,48 ! 4,12 ! 1,81 5,10

I
I
I

I,

I

15.400 kr. 'Se under "Sær-
Ilige forhold"

53. G~rdejer ~sger
Lunde,Svostrupvej 5,
Sil:<eborg

2d R
21 R
7a R

:100.000 kr.

54. Ee~ry Carstens,
Gødvad Nu:lkevej
11, Silk€borg

7b R
7d R 9.500 kr. Se under "SÆr-

lige forhold II

l
I



,

I l
,

I i
I, I !

Tilkendt ILb_: Ejer Matr. Areal ialt Fred- Beskyttel-,Bygge- I Ent.tning1 Beæærkninger
nr. nr. onllattet af skov- sesli~~er 'linier i krav erstatning \I fredning pl1g- (å, sø, I (skov, I

! ,
, tigt forti,~s- Ilande- I
, areal minde :ve.1) I ,

55. Gårdejer Henry 1m R 8,50 7,90 I 20.000 kr.1Se under "Sær-
Klode, 2b R 15,59 13,98 I !llge forhold".
Resendalvej 13, Sd R 1,91 I 1,57 0,34 I 'Erstatningen
Silkeborg Se R 0,03 I 0,03 'fastsat u.h.t.I I c

56. Lærer Bent Klode,i
Halvorsmindevej "3 B, Hjørring ,

I
I

26,03
ly R 0,30
2e R 3.82

4,12

8b R 0,538e R 6,56llaR 3,0712a R 1,20
11,36

liR 1,00 Frafaldet

1,60 , 22,22

400 kr.,
! 3,82

, 0,12

0,12

57. Slagter Benno
Brønd,
Svostrupvej 3,
Silkeborg

3,76
:100.000 kr.
I0,73

0,35
1,08 3,76

e•
5c. L::.:!geK.Leth-

Sorensen,
Adelgade 50,S1;:anderborg

grusgravningw-
retten.

18.600 kr. Se under "Sær-
I lige forhold"

o kr.,Se under "Sær-
lige forhold"

59. Diakon Peter
Liisberg,
S;,ærbækvej 38,
R~senbro,Silke
borg.

In R
ltR
lu R

12e R

7,83 2,92 0,08
0,06 0,06
0,40 0,40
1,27 0.58
9,56 3,96 0,08
0,16 0,1260. Ee:'lry Klode,

?f'se::dalvej13,
Silkeborg

læ R

14.700 kr.:Se ~~der "Sær-
'lige forh01rl"

200 kr.

61. Kroejer Sam I Id REyde,!Sto:;rbækvej 34, I
Sllkebcr? I

I

52. G?rdejer K.Viggo lp RH'Jrnbøl1, lq RSvostrupvej 4, Iv RSilkeborg lx R8a R8d R• 63. Kaj Sørensen, 4ae SV<:::1gvede-Jejen4, 5g SSil%eborg

e 64. Vig60 Jensen, 19 SDytdalen 6,
SilkeborG,;('').';dJol~,"lsen
og
Gudrun Johnsen

,- Harry B.Jensen, Ih So,.
Eci!"'upvej 27,
S5.1!(ebore:

j,
0,05 0,05

0,92 0,920,85 0,850,02 0,020,29 0,2913,73 2,40 8,390,03 0,03
15,84 4,51 8,39

1,60 0,900,59 0,29
2,19 1,19
1,10 0,60

i,
100 kr.

20.000 kr. Se under "Sær-
lige forhold"

3.100 kr. Se under "Sær-
_lige forhold"

1.500 kr.

1,03 0,73 1. 300 kr.

!
~ f

-~ ----~--------------....



;~:I Ejer Matr. Areal ialt Fred- Beskyttel- Bygge- Erstatnings-e nr. omfattet af skov- seslinier linier krav
fredning plig- (å, sø, (skov,

tigt fort~~s- la~~e-I areal ,minde ve:\
66. I

l Hedvig Narie Ib SN 0,23 0,23 90.000 kr.
I Kristensen, 1f SN 1,15 1,15
! Smingevej 27 C, 30 S 0,52 0,52i Silkeborg. 5'6'S 4,79 0,78
l 7b S 0,14 0,14

11 SN 0,55 0,55
11 SN 0,93 0,93

8,31 4,30
57. Hans Rasmussen, 7g S 1,38 0,58Smingevej 11, 2d SN 0,87 0,87

, Silkeborg 3d SN 0.61 0,61
2,86 2,06

Tilkendt Bemærkninger
erstatning

Iseunder "Sær-
~ig~ forhold"

I
I

13.900 kr.

3.500 kr.

68. Svend A Sørensen' 8e S o 62 5.900 kr.

,
~ I

, ISmingevej 52, I 9d S 0,67

I
Silkeborg Iloe S I 1,01 I I I

I I I12e S o 61 I, I 2 91 I ' I
59. 'Ejendomshandler I 8a S I 0,18 I I 900 kr. ISeunder "Sær-

: S. Holck Ha:J.sen,I 9b S 0.30 I 11ige forhold 11

! Ole Rømersgade I I
I

58. Århus C. 0,48 I II

70. i ~1ichael Pedersen 3d S 2,00 l I
I

1,55 i I ,
I 15.000 kr. I 9.500 kr. II !'!øllegt\.rdsvej59 loa S 4,01 I I 2,54 I \

1 Silkeborg 12b S 0,48 l. I 0,48 I
I I

! 13d S 011 . I 0.11 I i I, I I
! 6,60 . 4,68 , I

I :

n. ,Arbejd~!:l(;.nd
D(}:J,
r':011egår:"svej:Sill,ebor.:;- .

G. 114
57 j-o

I

S 0,15 300 kr.

\.)1

72. Agner Nørgård, 3a SN 0,97 0,97Eårupvej 31,
Si1~,~corg'

,
73. 'Udgået
74. Udgået
75. Papirarbejder

Villy Christen- ,lab SN 0,03 0,03
sen, 'lae SN , 0,05 0,05• Scir:gevej 6, lad SN 0,10 0,10
Silkeborg 2z SN I 0,23 0,23

2æ SN 0,18 0,18
2ø SN . 0.24 0,24

0,83 0,83
-rS. Landæand i<:r.Olsen,l H 1,80 1,80e Sk:::rbr.JKve.j 72,

S:'l:c?:Jortt..,..,
""-(;:15 Kr. Olsen,. ,.
S}:3rbre~vej 72, 3a H 6,94 4,34 2,60
S:_' ke :orr:r

78. :=:r:tr~D!'e:lJrA. 3e H 0,96 0,83 0,13C.5-:€:--~'3.rc. Voldby, 3es H 7,90 6,07 1,83
S:~sr::~lcn?J 122, 8,86 6~90 1,96R.t?-':E:~ ..b:"o .......;i 1 ;':.:;bar~

7). ~::itn :·10 g:r: s:::n, llh H 2,15 1,17 0,98
'::'--:-:::-:::t:ve ~ 7S, I5e H 0,47 0.39 0,08
~~seLbra,~~l~eborg 2,62 1,56 1,06

:). l'::-t7'.;:nd ~l.?eder- 3q H 0,13 0,13
- -~•.H... I,

E:-::"":l9rg,:v"J 7,
·1:.' ./)'::.';,

ej

900 kr.

700 kr. ,Se under "Sær-
lige forhold"

10.000 kr. \ 1.600 kr. Se under "Sær-
,lige forhold"

35.000 kr. 7.000 kr. Se under nSær-lige forhold"
25.000 kr, 8.600 kr. Se under :'Sær-

lige forhold"

2.700 kr.

200 kr.



I
Lb.\ Ejer
nr.

81. Århus amtskom-
mune,
Viby Centret,Viby J.

Matr.
nr.

lly H

I
I Areal ialt

omfattet afI fredning

I I
BeSkyttel-IBygge-
seslinier Ilinier
(A, sø, I (skov,fortids- lande-

t minde) ve.1)

o kr.

Erstatnings
krav

Tilkendt Bemærkninger
erstatningFred-

skov-
plig-
tigt
areal

I I 0,08
I I

0,08

82. Arne Lausten A/S
Sensommer/ej 34,SiH:ebor;:

3f H 5,10 4.900 kr. 'ue under "Sær-
lige forhold"4,23

o kr.33. Arbejdsmand
Elgård B.Thøger-sen,
Sk<Erbækvej 90,
Silkebor.-

3az H 0,15 IFr.fald,t,0,15
I

84. Anne Thorning,
Skærbækvej 94,
SilkeborG:

3aæ H 0,24 200 kr. Se under "Sær-
lige forhold '.

0,24

o kr.

I
SS. Dunlikør Peter

,;ielsen,
Skolegade 3,
Silkeborg

0,29 I,Frafaldet
I
I,
I

0,29

35. Tekstilarbejder
Y.Anders€-!l,
0rns0vej 15,
SiD:eborc;

3bb H 0,08 0,08 100 kr.

87. Ejvind Bislev,
Ejejlevej 18,
s;11'eborr-

3ba H 0,08 0,08 100 kr.

100 kr •23. ~~jcr Bzr~~ ~ez H
....=-~E:'2rEe:lr _..

~jr. Rin:~ai; 19,
..__-::....::'.:..:::C'-'---- -7- ~ __l... .....:. _

0,13 0,13

• .... ·tf

i
i

S9. 'I€oh::}. assi ste:1t 3cy H
Be:1.t ?ec....:rr:-en,
hl~?rt D_':3~Sj3,
:::il%~i:or-:

0,13 0,13 100 kr.

3ex H 0,17 0,17So. l~~je:,ist!...
Nissen L::r~t?nt
~cndergacie 2,
8S2::" ~A1.0:""C.:::2 ~ __ .-; .....,..------------_,---- ..,

Frafaldet
I
I
!

• 91. Ovarassi.,tcnt
LV. Iversen,
!lle:-uD ·!e.ster-
går; .. -
:~r:;;d31s"~-ej 5,
S~:2.~derb( ...rC"'

3bd H

° kr. '

0,36 0,36 50.000 kr. 300 kr.

92. 3en~ Chr~stensen, 3aø H
S;;-€':ie1::ak';~n 24,
Sil;~'3:orc

0,07 100 kr. iSe under "Sær-'lige forhold II

I

0,07
• !

93. Cyx~lhanjler llax H
!-= .. :rfcrc.
?~-:r[8g8.:,de!l lo,
Si:.:;ebC'~ :

0,16 0,16 100 kr.

S~. '~~2~~r~Å~3 V. Ile H
~:ri~-':,)':f ~r::;8:l,
2):30r:'c -;.j 2'3,
Si:"}:3 bor.-:------------------------~-----,-----

9:. !:_l.:{C!la:-. _i~!" ,J .S..llf H
;~J:rdFn. 15g H
~,:t_ ...r'''~-;~ . ~ 15,
r~::. . _ ;'"'~:,----_._--

0,21 0,21 I:Frafaldet, o kr.

0,18
0,17

I
I300 kr. i Se under "Srr-
ili&e f0rhold" I

0,18
0,17

0,35 0,35



'.
• 1-

I
I r -

Lb. Ejer Hatr. Areal ialt

e nr. I nr. omfattet at

I I
fredning

I I !

96.1 Automobilfor-
i

I
11 1 S 0,04Ihandler Niels !

:Blumensådt, I

I Baunehøjvej, I I
l Silkeborg I

I ,
J ,

!97.' Henning Holæ, 3k NS I 0,85,.Nebelgårc. 24, , I ,
, 8642 Gra1..)alle ; ! l

I I
I I

Beskyttel- JFred- I Bygge- Erstatnings- Tilkendt l Be::aærkninger
skov- seslinier ,linier krav erstatning

Iplig- (å, so, l (skov,tigt .f-ortids- lar:5e- Iareal minde) I ve.; I

Frafaldet o kr.

,
I I!

I I alt j ! 633,48 i30,93 114,59 .322,61" l773.950 kr. I==============--=--===--=---==------=---------- J_____________________ _ ~==============~---------------------1-------,--------------------------
I I
I I
I '
I !

'I II I

,

I
J

I I
I
I
l

i
1-.
I
!
i
I

,,..

•

0,85 II 30.000 kr. I' 1.000 kr. I: Se under "Sær-lUge forhold"
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Da fredningen ikke skønnes at forringe panthaverne s
e stilling, vil erstatIlingerne være at udbetale -til de i for-

tegneIsen anførte ejere.
9/'0

Erstatrd:ngsbeløbene forrentes med ~ årlig fra ken-
delsens dato og udredes med i af sta.tskassen og i af Århus
amtsfond.

Kendelsen skal i medfør af naturfredningslovens § 25
forelægges for OVGrfrGdningsnæ~~et. Dette fritager ikke den
lodsejerf 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 (forkyn~t) for den enkelte lodsejer.

Kendelsen vil være at tinglyse på de i oversigten an-
førte ejendomm.e Lied prioritet forud for al pan-~egæld og andre
rettigheder af privatretlig oprindelse ••

Efter udstykning af de under lb.nr. lo og 46 nævnte
arealer på henholdsvis ca. 1,04 ha og 0,08 ha vil kendelsen i

medfør af naturfredningslovens § 19 være at tinglyse som ad-
komst for miljøministeriet på disse arealer.

-. Thi bestemmes:
De i foranstående fortegnelse anførte og på vedlagte

kort viste ejendomme i Silkeborg og Gjern ko~~uner fredes som
·',e foran bestemt.

I erstatning udbetales til ejerne i alt 773.950 kr.
9~med renter ~ årlig fra kendeIsens dato, til betaling sker.

Erstatningerne udredes af statskassen med i og af
Århus amtsfond med i.

/Nogens Deier
sekr.



Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Århus amts vestlige
fredningskreds • .
Århus, den 8. april 1975.

"l,
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Bilag til kendelse af 8/4 1975 om fredning af arealer ved Gødvad

Del af
'MATR. NR. 4 ~ GØDVAD BY OG SOGN

y t Z l Areal, der ønskes overtaget af miljøministeriet til anvendelse som
parkenngsareal, opholdsareal, udslgtsared samt til sti.

Ekslster~nde markvej, der ønskes åbnet for umotonseret færdsel
.tor almenheden.

Målestok 1:2000

o
FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMTS VESTLIGE FREDNINGSKREDS
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DISPENSATIONER>

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



FREDNING!:""IÆVNET FOR
ARHUs AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREQS

REG. NR. 5118 ~

TINGHUSET. VESTER AlL~ 10

TLF. 06·1220 77

8000 ÅRHUS C, DEN 13. april 1982.
SAG NR. 12/1982

Nævnet har d.d. skrevet således til Silkeborg kommune:
11

I skrivelse af 24.februar 1982 har kommunen for familien Hulgaard
ansøgt om tilladeIae til genopførelse af beboelse og lade efter brand
på ejendommen matr.nr. lo~ Gødvad by, Gødvad, beliggende Gødvad Mælkevej

1420, S1lkeborg, hvilken ejendom er omfattet af pverfred.n1ngsnævnets ken-
delse a~ ~.a.ptember 1978 om fredning af arealer ved Gødvad 1 Si~'--

~g Gjern kommuner samt naturfredningslovens § 47~.
I den an1edning skal nævnet herved for slt vedkommende 1 medfør

af naturfredningslovens § 47~ og § 34, jfr. fornævnte kendelse meddele
tilladeIs. til det an8øgte på vilkår, at byggeriet udføres i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger med bellgger.hedsplan, og at det
nedbrændte byggeri fjerne."senest 6 måneder efter ibrugtagningen af de .

.. Itnye bygo.tng.r.

,
Afgørelsen kan efter naturfrednin~slovens § 58 indbringes for

overfrednin~sn~vnet, Amalie[1ade 7, 125G KabenhnYD K., af bl.a. anf~0~e-
ren og forskellise myndi~heder. .

Klneefristen er 4 u~er fra den da~, afGørelsen er meddelt den
p&~ældende klaseberettiGeJe.

En tilladelse kan il{]~eudnyttes for udløbet af kla,::efristen.
Er lda=:,ei værk sat, l"an tilladel sen i1c1:eudnyttes, r:lCclr.1in<.lreden opret-
holdes af overfrednin:sn~vn(?t.

Tilladelsen bortfalder, hvis den iklt(?er udnyttet inden 5 år.

Modtaget i freun~ngsstyreise-:;

Freaningsstyrelsen, /. C ,. ,
,'1"

,,'
Ju f65-:!9



•

FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. HR. o 5889.000

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06 ·12 20 77

8000 ARHUS C. DEN 20. oktober 1987.
SAG NR. 71 /1987

Nævnet har d.d. skrevet således til gjern kommune.
8883 gjern:

II I skrivelse af 21. maj 1987 har kommunen for Leif
Fristed Nielsen ansøgt om tilladelse til bibeholdelse af et
allerede opført udhus på ca. 15 m! samt om tilplantning af en
del af matr.nr. 3a Nebel, hvilken ejendom er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 30.september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Den 14.september 1987 foretog nævnet besigtigelse.
Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af

naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele til-
ladelse til bibeholdelse af det opførte udhus under forudsætning
af, at der omkring dette etableres en slørende beplantning. End-
videre kan nævnet meddele tilladelse til beplantning af arealet
som vist på den fremsendte skitse.1I

-&f~
Afgørelsen kan e)ler naturfredningslovens § 58 indbrin-

ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

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

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

tit Skov- og Naturstyrelsen.



t

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. (J ~ gC) .l?oO LJ/> ~ /V'~z( ~
8000 ARHUS C. DEN l l .f e b r u a r l988 •
SAG NR. 9/1988

TINGHUSET. VESTER ALL~ 10

TLF. 06·122077

Nævnet har d.d. skrevet således til arkitekt
Henrik Lind, Gødvad Mælkevej 14, Silkeborg:

II I skrivelse af 15. januar 1988 har De ansøgt om til-
ladelse til ombygning af de bestående bygninger på ejendommen
matr.nr. 9b Gødvad, beliggende Gødvad Mælkevej 14, Silkeborg,
hvilken ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 30. september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at ombygningen foretages
i overensstemmelse med oplysningerne i Deres skrivelse af 15.
januar 1988. II

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.

IVld;vVIl'i)/SU ..z: ~.,
! ."'; r· tt'2:0~!ttz-10/



•
•

REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREON INGSKREDS Modtaget I
Skov- og NaturstyrelsElr

• p, Al Jr, 198E

8000 ARHUS C, DEN 17. august 1988.
SAG NR. 64/1988

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06·122077

Nævnet har d.d. skrevet således til Th. Langs Skole,
Skoletorvet, 8600 Silkeborg:

II I skrivelse af 16. maj 1988 har Th. Langs Skole, Silke-
borg, ansøgt om dispensation fra Gødvad-fredningen for så vidt
angår anvendelse af matr.nr. 9go Gødvad til forskellige aktivi-
teter som led i et pædagogisk forsøgsprojekt. Arealet ejes af
statsskovvæsenet.

Nævnet har den 15. august 1988 afholdt møde på Th. Langs
Skole samt besigtiget arealet. I mødet deltog repræsentanter
for Arhus amtskommune, Silkeborg kommune, Th. Langs Skole,Dan-
marks Naturfredningsforening og Silkeborg Statsskovdistrikt.

Arhus amtskommune, by- og landskabskontoret har af prin-
cipielle grunde ikke kunnet anbefale det ansøgte.

Silkeborg kommune har ikke haft bemærkninger til pro-
jektet •

Skov- og naturstyrelsen samt Naturfredningsforeningen
har anbefalet projektet bortset fra tilladelse til broslagning.

Nævnet finder, at der kan gives tilladelse til projek-
følgende omfang:
Det tillades Th. Langs Skole, Silkeborg, at anvende

matr.nr. 9go Gødvad til følgende:

tet

Opførelse af l eller 2 tater-hytter. Hytterne skal place-
res på en sådan måde, at de er mindst muligt synlige fra Guden-
åen. Det bemærkes herved, at Skov- og naturstyrelsen har op-
lyst, at der ikke må etableres grundmuret fundament, og at der
er tale om et 5-årigt lejemål. Tilladelsen er på vilkår, at



Th. Langs Skole, inden opførelse påbegyndes, fremsender skitse
til fredningsnævnet udvisende størrelse, materialevalg og pla-
cering på arealet til godkendelse.

Beplantning med naturlige buske.
Etablering af miler til keramikbrænding.

Tilladelsen omfatter endvidere midlertidig placering
af en skurvogn, indtil taterhytte(rne) er opført.

Nævnet finder imidlertid af principielle grunde ikke
at kunne give tilladelse til etablering af en vindmølle på
arealet og broslagning ved Gudenåen.

Nævnet har ingen indvendinger mod, at der på arealet
henlægges tømmerflåde eller lignende med henblik på transport
til og søsætning fra søbredden.

Tilladelsen gælder foreløbig i 5 år fra den l. januar
1989 at regne. Fortsættelse af aktiviteterne kræver fornyet
tilladelse fra nævnet. II

e•e

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34, stk. •

2, jfr. § 58, stk. 3-7, påklages tilOverfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. ansøgeren og forskellige myn-digheder.

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, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Skov- og Naturstyrelsen.



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR.
8000 ARHUS C. DEN l5 • ma r t s l989 •
SAG NR. 167/88

TINGHUSET. VESTER ALLt lO

TLF. 06 • 122077

Nævnet har d.d. skrevet således til landinspektør

Hans Lunde, Håndværkervej 6, 8600 Silkeborg:

"
I anledning af Deres ansøgning om dispensation

.. fra Gødvad-fredningen til udstykning af matr.nr. l~ Resendal

by, Gødvad, til udvidelse af Gødvad Kirkegård, skal frednings-

nævnet herved i medfør af naturfre9ningslovens § 34 meddele

dispensation fra fredningsbestemm~lserne. "

•
• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for OverfredningsnEvnet, Slotsmarken 15,:2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

En tilledelse kan ikke udnyttes fer udløbet ef klegefristen.
Er klage iVErksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af OverfredningsnEvnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar

.. Skov- og Naturstyrelsen.•
Ju :;G5·~~
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR.

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF'. 06 ·12 2077

8000 ARHUS C. DEN 2 o • ma r t s 1 9 B 9 •

SAG NR. 7/19 B9

Nævnet har d.d. skrevet således til Th. Langs Skole,
Skoletorvet, B600 Silkeborg:

"Med skrivelse af B.marts 1989 har De fremsendt en
ændret skitse over de hytter, der ønskes placeret på matr.nr.
9~ Gødvad. Hvad angår hytternes placering har De henvist til
det tidligere fremsendte oversigtsrids.

Fredningsnævnet har påny forelagt sagen for by- og
landskabskontoret.

Det nu fremsendte projekt svarer til, hvad frednings-
nævnet på mødet på ejendommen den 6. marts d.a. tilkendegav, at
man ville godkende.

Fredningsnævnet skal herefter for sit vedkommende i

medfør af naturfredningslovens §~34 godkende, at De opfører 2
hytter i overensstemmelse med den i Deres skrivelse af B.marts
1989 indeholdte beskrivelse og i øvrigt i overensstemmelse med

"den fremsendte skitse og tidligere fremsendte oversigtsrids.

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

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

En tilladelse ken ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iVErksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af OverfredningsnRvnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ir

Skov- og Naturstyrelsen.



RfG NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR

_ ÅRHUS AMTS VESTLIGE

- FREDNINGSKREDS

TINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06·122077

8000 ARHUS C. DEN 28 •ma r t s 1989.
SAG NR. 22 / l 989

Nævnet har d.d. skrevet således til Silkeborg kommune,
8600 Silkeborg:

" I skrivelse af 2. marts 1989 har kommunen på vegne•ejendommens ejer ansøgt om dispensation fra Gødvad-fredningen

til opførelse af en vinterhave som tilbygning på ejendommen

~ matr.nr. l3c Resendal by, Gødvad.
Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende i

medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse,

godkende opførelse af en tilbygning, således at projektet gennem-

føres i overensstemmelse med de med ansøgningen fremsendte skitser
"m.v.

•
• Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

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

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

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

e Skov- og Naturstyrelsen

Ju 365-29



Modtaget I

h~u. a~R. tJ SSSCl .0 o~ov- og Nu.turstyrelser'
(' j i"; r,!~(' I' .".

ø' ~~ ,...)~.tJ, 1<
FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDSe
Tinghuset • Vester Alle 10

Tlf. 06 12 20 77

8000 Arhus C, den 21. d ecem be r l989 •
Sag nr. 12 7/ 89

Nævnet har d.d. skrevet således til Arhus amtskommune,
Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg:

" Fredningsnævnet har fra Arhus amtskommune, teknisk
forvaltning, modtaget en ansøgning af l6.november 1989 om
tilladelse til etablering af 5 regnvandsbassiner langs Skær-
bækvej i Resenbro.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 30.september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den
ll.december 1989, hvor besigtigelse fandt sted. Fra Arhus amts-
kommune blev der redegjort for formålet med projektet og ud-
formningen af bassinerne, der vil fremtræde nærmest som vej-
grøfter.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 tillade etablering af 5 regnvandsbassiner i
overensstemmelse med det med ansøgningen fremsendte kortmate-
riale, skitser og beskrivelse. "

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 opret-
holdes af Overfredning~nævnet.

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

\

Skov- og Naturstyrelsen.

cu:t /;:(1t/.;'~ooO/
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Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

16MAR. 1990
REG. NR.

FREDNINGSNÆVNET FOR
.. ARHUS AMTS VESTLIGE
_ FREDNINGSKREDS

•

•'.

''''''''''''

TinghuSet • Vester Alle 10
TIf, 061220 n

8000 Arhus C. den 15•ma r t s 1990 •

S39 nr 141 /8 9

Nævnet har d.d. skrevet således til Silkeborg kommune,

8600 Silkeborg:
"Fredningsnævnet har modtaget en ansøgning om tilla-

delse til at opføre en "Repal-hal" på 183 m2 og et maskinhus
på 57 m2 på ejendommen matr.nr. Id m.fl. Resendal by, Gødvad,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. sep-
tember 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og
Gjern kommuner.

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

By- og Landskabskontoret har anført, at bygningerne
næppe tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, jfr. kendelsens
§ B, pkt. b.

Fredningsnævnet finder efter bygningernes placering i

tilslutning til bestående landbrugsbygninger, at det må lægges
til grund, at bygningerne vil tjene rimelige landbrugsmæssige
formål, hvorfor der efter ordlyden af fredningskendelsens § 8

ikke er grundlag for at nægte godkendelse.
Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 det ansøgte på betingelse af, at projektet udføres i
overensstemmelse med det fremsendte skitseprojekt og beliggenhedsplan. "

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 klagefrlsten.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

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

Skov- og Naturstyrelsen.
Miljøministeriet
Skov- og NatW'styrelsen
J.nr. SN () I { { I;" -C 00 I ~
Aklnr. 60.



FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS 8000 Århus C, den ll.oktober 1990.

Tinghuset • Vester Allå 10
Tlf. 06122077

Sag nr FR 44/90

Nævnet har d.d. skrevet således til Silkeborg kommune,
8600 Silkeborg:

" Fredningsnævnet har fra Silkeborg kommune modtaget
en sag om tilladelse til opførelse af en garage med fyrrum på
100 m2 på matr.nr. læ Gødvad by, Gødvad, der er beliggende inden

tt for Gødvad-fredningen.
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen på møder den

•

•
tt

J .. lflllI '"
Ju .u."-29

16. juli og B.oktober 1990 .

Ejeren, Keld Klode, har nærmere redegjort for formålet
med byggeriet, der skal anvendes til private formål, og har påvist,
at placering på den anden side af huset er uhensigtsmæssig bl.a.
på grund af placering af septictank.

Landskabskon~oret har udtalt sig imod tilladelse til en
større garage end 50 m og har anført, at byggeriet bør placeres på
husets vestside og udføres med fladt tag.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 tillade opførelse af en garage med fyrrum på ikke over
100 m2 som vist på den fremsendte beliggenhedsplan på betingelse af,
at byggeriet udføres i røde mursten med mørkt eternittag, at der
etableres en slørende beplantning langs vejen i facadens længde, at
byggeriet ikke må række længere mod øst end svarende til den eksiste-
rende hæk nord-syd, og at der ikke anvendes reflekterende materiale
til portene i syd facaden:- "

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

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

En tllladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefrlsten.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Over fredningsnævnet.

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

Skov- og Naturstyrelsen



FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Modta98t'
Sl(ov- og Naturstyrelsert

3 1 OKT. 1990

REG. NR. . o.St.g fJtJ.OOO

Tanghuset • Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

8000ArhusC, den30. ok tob e r 1990.
Sag nr. lo 4/90

Nævnet har d.d. skrevet således til Jehovas Vidners
Stævneplads 8, 8600 Silkeborg:

"
I skrivelse af 13.oktober 1990 har De ansøgt om

dispensation til fortsat henstilling af 44 campingvogne
på den sydlige del af matr.nr. 2~ og 6~ Gødvad by, Gødvad,
hvilket areal er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 30.september 197~ om fredning af arealer ved Gødvad i
Silkeborg og Gjern kommune.

Arhus amtskommune har i skrivelse af lo. oktober
1990 pålagt Dem inden 14 dage at fjerne de ulovligt hen-
stillede campingvogne.

Nævnet har foretaget besigtigelse af arealet den 19.
oktober 1990. Det blev herunder oplyst, at campingvognene vil
blive fjernet i løbet af foråret 1991.

Nævnet finder imidlertid af principielle grunde i
medfør af naturfredningslovens § 34 ikke at kunne meddele dispen-
sation til en fortsat henstilling af campingvognene inden for
det fredede område. De pålægges derfor inden den 15. november
1990 at fjerne campingvognene fra det fredede område. "

I
e·

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 opret-
holdes af Overfredning~nævnet.

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

4t Skov- og Naturstyrelsen
Miljøminist':'riet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN l2..ltil1.. - 0032- /

, ,Akt. nr.n
JlII JM-lV ""-"



REG.Nl s e s'? . o o
FREDNINGSNÆVNET FOR(e ARHUS AMTS VESTliGE

FREONINGSKREOS

Tmghuset • Vester A11610
TIl 061220n

8OOOArtwsC,den 27. februar 1991.
Sag nr. fR 139/90

Nævnet har d.d. skrevet således til arkitekt Per
Laustsen, Vestergade 49, 8600 Silkeborg:

"
Fredningsnævnet har fra arkitekt Per Laustsen mod-

taget en ansøgning om tilladelse for Gødvad Efterskole til at
opføre et botræningshus på skolens haveareal, matr.nr. 19~
Gødvad. Byggeriet vil overskride fredningsgrænsen ved Gødvad-
fredningen.

•
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den

lS.februar 1991 på ejendommen, hvor besigtigelse fandt sted •
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har

fremsendt et skriftligt indlæg.
Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturfred-

ningslovens § 34, jfr.,Overfredningsnævnets kendelse af 30.
september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad,give tilladelse
til opførelse af et botræningshus, udformet i overensstemmelse
med det fremsendte skitseprojekt, hvorved fredningsgrænsen til
Gødvad-fredningen overskrides. Afgørelsen er betinget af, at den
eksisterende beplantning mod det fredede areal opretholdes.

Hvis projektet med yderligere elevboliger ønskes
realiseret, skal fornyet ansøgning fremsendes til nævnet. "

•
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 klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

l'
I

tt Skov- og Naturstyrelsen
',,;:rjCI:1i '11"lteriet
Skov~og NaturstY,I'elsen
I.nr. SN Æ-P l2..ll 11"2- -003."2.. -
A.kt. nr• .:>



REG. NR. 58 B0
:REDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTUGEe FREDNINGSKREDS

Tinghuset • Vester AII8 10
TIl 06 12 20 77

8000Århus C.den 28 • f e b r u a r 199 l •

~IV. FR 106/90

Nævnet har d.d. skrevet således til Niels Porskær Pnlll~onI __ ~""""II'

Svostrupvej 17, 8600 Silkeborg:
" Fredningsnævnet har fra Niels Porskær Poulsen modtaget

en ansøgning om tilladelse til at etablere beplantning med nobilis,
grandis og rødgran på matr.nr. l~ Resendal by, Gødvad sogn.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 30.september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 18.
februar 1991, hvor besigtigelse fandt sted.

Landskabskontoret kunne ikke anbefale en tilladelse på
grund af formålet med fredningen.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i et
skriftligt indlæg udtalt, at man principielt er imod foretagelse af
beplantning på de fredede arealer.

I fredningskendelsen er bl.a. anført: "12. Det følger af
§ l, at de fredede arealer må anvendes som hidtil, således at almin-
delig landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer såvel som
skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsætte. Uden for eksi-
sterende haver og uden for de skovarealer, som på kendelseskortet er
vist med skovsignatur, er tilplantning eller såning med træer og buske
ikke tilladt."

Fredningsnævnet finder, at en tilladelse til at foretage
den i ansøgningen nævnte beplantning afgørende vil stride mod fred-
ningens formål. Fredningsnævnet kan derfor ikke, hverken helt eller
delvis, i medfør af naturfredningslovens § 34 give tilladelse til be-
plantning a f arealet. "

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

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

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

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

Skov- og Naturstyrelsen.



.. FREDNINGSNÆVNET FOR
• ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

TlI'lghuset • vester A11å 10
TIl 061220 n

8000Århus c. den 20. marts 1991.
SlIg.... FR 135/90

Nævnet har d.d. skrevet således til Silkeborg kommune,
8600 Silkeborg:

"I skrivelse af 12.december 1990 har kommunen ansøgt

.. om tilladelse til opførelse af en ny kapelbygning med redskabs-

rum og rum for graverpersonale ved Gødvad Kirke på ejendommen

.. matr.nr. 2~ Resendal by, Gødvad, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30.september 1978 om fredning af arealer

ved Gødvad.
I den anledning meddeler nævnet herved for sit ved-

kommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. forannævnte
kendelse, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet ud-

føres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med belig-
"genhedsplan.

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 opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

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

,
Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
I. ( Skov- og Na;urstyrelsen

\
u...c J.nr. SN IflL'/~1), --(;TO 3~

Akt nr 5/ .



RE~NR. s B 3~. O o

FREDNINGSNÆVNET FORe ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

rJr"'~r,::~1
Skov- c; i~ . '/fC'lsen

1000 ARHUS C. DEN 22. apri l 1991
SAG NR. 15/91TINGHUSET. VESTER Allt 1D

TLF. 06-1Z 2D 77

I

Nævnet har d.d. skrevet således til Jehovas Vidners Stævneplads, Resen-
dalvej 8, 8600 Silkeborg:

" I en skrivelse af 27. februar 1991 har De ansøgt om tilladelse til
beplantning af de fredede arealer ved Stævnepladsen på ejendommen 2b og 6b
GØdvad, som er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september
1978 om fredning af arealer ved Gødvad. Fredningsnævnet har behandlet sagen
på et møde den 15. april 1991.

Det skal herved meddeles, at Fredningsnævnet i medfør af Naturfred-
ningslovens §34, jfr. førnævnte kendelse tillader, at De beplanter arealer

I

i overensstemmelse med det fremsendte forslag. II

I
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbrin-

ges for Overfredningsnævnet, Slotsmarken IS, 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, med-
mindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

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

_ Skov- .og Nat~rstyrel sen
Slotsmarken 13
2?tl)nNØ'~~RBf1n
m·:ov- 06' I~aturstyrelsen

: : J.nl.SN \Z lll\z.- oo~'2... b
__.~~ .n Akt. nI. •



REGeNR. b88C?oo
FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Tinghuset . Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

8000 ÅrhuS C. den

Sag rr l O 9/9 l

l. november 1991.

Nævnet har d.d. skrevet således til Axel 0ster-
lund Mortensen, Abrinken 43, 7171 Uldum:

" I en ansognIng af 17.septe~Der l?91 ~~l ~~ednIngs-
næ~net har De søgt om tIlladelse t11 bIjenolde!se af ~n 2amolng-
vogn på ejendommen matr.nr. 3i Hårup by. LInå. belIggende Skær-
bækvej 96, der er omfattet aF O~effreanl~gsnæ~nec3 ~e~celse aF
30. september 1978 om FrednIng af arealer ved 1~:Jd,ao.

oktober 1991.
Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet Ikke

l medf8f af naturfrednIngslovens 5 34, Jfr. fornævnte kendelse, kan
meddele cllladelse tIL bIbeholdelse af campIngvognen. da det VII
komme 1 strId med fredningens formal.

Det bemærkes, at såfremt der Inden opstillingen af
campingvognen var søgt om tIlladelse hertIl, VIlle nævnet have
meddelt afslag.

Nævnet palægger Dem herefter at fjerne campIngvognen
fra ejendommen senest den l. maj 1992 . "

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 ind-

bringes 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.

Skov- og Naturstyrelsen

-/ld 6J1) 12 tt112L.()o :r~
+



FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS ,..", "J: :J t1~Gt ro; '- 1

:J~~jlf- ~~ 1~2t...l~styr6fS&"'1

Tinghuset • Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

8000 Århus C, den l 3. ma r t s l 9 9 2 •

Sag nr 15/92

Nævnet har d.d. skrevet således til Arhus Amtskommune,
Landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg:

"

•
Fredningsnævnet har fra Arhus amtskommune modtaget

en ansøgning om tilladelse til anlæg af en rasteplads med
toilet ved Gudenåen på del af ejendommen matr.nr. 12~ og 12~
Resendal by, Gødvad, der er omfattet af fredningskendelse af
8. april 1975 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og
Gjern kommuner og af åbeskyttelseslinie.

Fredningsnævnet har besigtiget området den 9. marts
1992.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte
kendelse og § 47a tillader, at der anlægges en rasteplads med

"en toiletkabine i overensstemmelse med den fremsendte tegning.

ee
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 ind-

bringes 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 Overfredningsnævnet.

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

Skov- og Naturstyrelsen
ccQ, St\J', l;;Ll '/J;L -OO.s~



REG.NR. 5889 ,ao

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

Tinghuset • Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

8000 Århus C. den l 7. ma r t s l 9 9 2 •

Sag nr 7 / l 9 9 2

Nævnet har d.d. skrevet således til Erik A.Pedersen,
Svostrupvej 19, 8600 Silkeborg:

II

Fredningsnævnet har fra Arhus amtskommune modtaget
en sag vedrørende foretaget indgreb i et vandløb på ejendommene matr.nr. Id m.f!. Nørreskov by, Gødvad, der er omfattet af Gød-
vad-fredningen, Overfredningsnævnets kendelse af 30.september
1978 .• Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 9.marts
1992, hvor De havde lejlighed til at redegøre for indgrebet.

Fredningsnævnet kan ikke acceptere den af Dem foreslåede
retablering og pålægger Dem herefter i medfør af naturfredningslovens
§ 67 at genskabe vandløbet i sin oprindelige skikkelse inden l. maj
1992. Arbejdet skal udføres efter et på forhånd af Silkeborg kommune
og Landskabskontoret godkendt projekt.

Fredningsnævnet har samtidig hermed indgivet politian-
IImeldelse til Politimesteren i Silkeborg.

e
e

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

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

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

Modtaget I
Skov- og NaturSl'yrelsen

1 8 MRS. 1992

Skov- og Naturstyrelsen
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REG. NR. s- BB0..oCJ
OVERFR EDN INGSNÆVN ET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 BJ/lh

Erik Pedersen
Svostrupvej 19
8600 Silkeborg

2. juni 1992

J.nr.lsl-lO

Fredningsnævnet for Århus Amts Vestlige Fredningskreds har den 17. marts
1992 afslået at meddele dispensation til forskellige indgreb , som De har
foretaget i et vandløb på Deres ejendom matr.nr. l d, m.fl. Nørreskov by,
Gødvad, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september
1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har samtidig pålagt Dem i medfør af naturfredningslovens §

67 at genskabe vandløbet i sin oprindelige skikkelse efter et på forhånd af
Silkeborg kommune og Århus Amts Landskabskontor godkendt projekt.

De har påklaget fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet.

lOverfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 (Gødvad-fredningen)
bestemmes bl.a., at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende til-
stand og at ændringer i terrænet eller terrænformerne ikke er tilladt.
Vandløbet på Deres ejendom er ikke specielt omtalt i fredningen, men det
fremgår af den verserende sag,at der er tale om et privat vandløb, der i
amt~ts vandkvalitetsplan er højt målsat som naturvidenskabeligt referen-
ceområde.

Det er oplyst, at De i september 1991 over en 200 m lang strækning af vand-
løbet har udført 6 damme å 11 x 5 m, l dam å 38 x 15 m, en 22 m lang og me-
get dyb udgravning af vandløbet, 5 damme å 4-7 x 3 m samt en 13 m lang ud-
dybning af vandløbet.

Milj~mlnlsteriet, J.nr.SN
1~III'2.-~

- 4 JUNI 1:392
Akt. nr.fo
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Silkeborg Kommune har som vandløbsmyndighed i medfør af vandløbs lovens § 54
påbudt Dem at genskabe vandløbet i sin oprindelige skikkelse inden en nær-
mere fastsat frist. De har påklaget dette påbud til Miljøstyrelsen, der
endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.

Silkeborg kommune og fredningsnævnet har hver for sig indgivet politian-
meldelse mod Dem for overtrædelse af henholdsvis vandløbs loven og natur-
fredningsloven. Da de foretagne indgreb også er sket uden tilladelse efter
by- og landzonelovens § 8, har Århus Amt også indgivet politianmeldelse mod
Dem.

I Deres klage har De bl.a. anført, at en af dammene fandtes i forvejen og
at de blot har gjort den større ved at flytte dæmningen nedstrøms. Arbej-
derne er iøvrigt foretaget for et syns skyld, idet De mener, at der er tale
om en forbedring af landskabet og naturforholdene.

Overfredningsnævnet skal udtale:

De beskrevne indgreb i det private vandløb er ikke forenelige med de hen-
syn, som fredningen af arealer ved Gødvad skal varetage. Det tiltrædes
derfor, at fredningsnævnet efter besigtigelse enstemmigt har afslået at
dispensere fra fredningsbestemmelserne og har påbudt Dem at ge~skabe vand-
løbet i dets oprindelige skikkelse. Overfredningsnævnet stadfæster derfor
fredningsnævnets afgørelse.

Retableringen af vandløbet, der skal udføres efter et på forhånd af Silke-
borg Kommune og Århus Amt godkendt projekt, skal være afsluttet inden ud-
gangen af 1992.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

På Overf~~ævn ;zne

Bent Jac sen
vicefor'and
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REG. NR. s 6 B C) • C) c>

Fredningsnævnet for Århus amts
vestlige fredningskreds
Vester Alle 10, 8000 Århus C.
Tlf. 86 122077 Århus, den 9.juni 1992.

FR 39/92

Jens Erik Madsen,
Porskærvej 12,
8600 Silkeborg.

C::i\iPART ~.
"I . ~. t'l t'141.J - ~:6.If-!l~z/trd/t~ti Orientering ! ..(..".J:;.'{.._ ••:? ~ . 1'-

under henvisning til j.nr -.-

Fredningsnævnet har fra Århus amtskommune modtaget en
ansøgning fra Jens Erik Madsen om godkendelse af opført
vindfang og overdækket terrasse på ejendommen matr. nr. 13c
Resendal by, Gødvad, der er omfattet af åbeskyttelseslinie og
Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 1.juni 1992.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 47a og § 34,
jfr. fornævnte kendelse, godkender det ansøgte.

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

Modt~getI
Skov- og f\I<>1'lr8tvrelsen



Fredningsnævnet tor irhus amts
vestlige fredningskreds
Vester Alle 10, 8000 irhus c.
Tlf. 86 122077 irhus, d. ll. juni 1992

~ ,"'\ j ,- 1 -'" ,
I '\ " :: , -_

-1 •.-,,-

Axel Østerlund Mortensen,
Åbrinken 43,
7171 Uldum.

I en ansøgning af 12.marts 1992 har De søgt om tilladelse til
opstilling af et redskabsskur på ejendommen matr.nr. 3f Hårup
by, Linå, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
30.september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den l.juni 1992.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet ikke i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, kan
meddele tilladelse til det ansøgte, da det vil komme i strid
med fredningens formål.

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.

t?d .,.
/.2 It/IJ-eø 3~

I~
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Fredningsnævnet for Århus amts
vestlige fredningskreds
Vester Alle 10, 8000 Århus c.
Tlf. 86 122077

0:::,Ø~(; HR. S"B CO '1 .O O
~a ..j~~hrrt

til orientering til ...t:.!2!....::.~ /~k,v~d:w..l
under henvisning til j.nr _

lrhus, d. lS.juni 1992.
FR 56/92

Midtjysk Elforsyning,
Tietgensvej 2-4,
8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har gennem Århus amt modtaget selskabets
ansøgning om tilladelse til at etablere en transformerstation
på ejendommen matr.nr. 8a m.fl. Resendal by, Gødvad, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. april 1975 om
fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg kommune.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at transformerstationen
udføres i overensstemmelse med det indsendte 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, medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen /

A·rf"\J.nr. SN 1;2../1II).--007,2. y:V
--J./ Akt. nr 13



Fredningsnævnet for irhus amts
vestlige fredningskreds,
Vester Alle 10, 8000 irhus c.
Tlf. 86 122077 irhus, d. lS.juli 1992.

FR 48/92

Finn Carlo Thomsen,
Resendalvej 15,
8600 Silkeborg.

WI1~t~getI
Skov-o: J :~iJIc: yr:::lsan

.; ~i ,:" l ?" - ••~ V l ( < , ~...~'" ... a: .
".. .... -. f~t' f-''''?'''''

...:.Cl d j- I \h I
/A' /~A ~til orientering til :.L~?1: :.~:t.~.:!._.. ~'?-~/?'..-:::' ~<.

under henvisning til j.nr __ ..

Fredningsnævnet har fra Århus amtskommune modtaget en sag
vedrørende en allerede anlagt dam og jordvold i haven til
bebyggelsen på ejendommen matr.nr. l n m.fl. Resendal by,
Gødvad, samt en opført carport på 38 m2. Ejendommen er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.september
1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 9.juli 1992.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr.
fornævnte kendelse, godkender den skete opførsel af carporten
og den anlagte dam og jordvold.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Overfredningsnævnet 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 tilOverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Overfredningsnævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.
1\""ilj øministeriet
c'" N••..I~WV- og aturstyrelsen
J.nr. SN \ '1. \, \12 - 00 '0'2...
Ak!. nr ltt jA, V
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Fredningsnævnet for irhus amts
vestlige fredningskreds,
Vester Alle 10, 8000 irhus c.
Tlf. 86 122077 Århus, d. 28.juli 1992.

FR 27/92

Erik Pedersen,
Porskærvej 19,
8600 Silkeborg.

C~f~t~5,T
t'\ ' .,' t'\ ~'.r--" ,/:';/teh L. ~-{,/u<.,-
I OflcnLenng l .t··~·"····~·"··"··"·""·7---· r

under henvisning til j.nr _~_"..

Fredningsnævnet har fra Erik Pedersen modtaget en ansøgning
om tilladelse til restaurering af en staldbygning på
ejendommen matr.nr. l d Nørreskov by, Gødvad, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 30.september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad. Landskabskontoret har i den
forbindelse anmodet nævnet om yderligere at tage stilling
til, at Erik Pedersen har indrettet en løsdriftstald til
kødkvæg ved i en bakkeside at have foretaget en udgravning,
hvori der er opført et 44 m2 stort læskur. De udgravede
materialer er lagt op i en lævold foran skuret. Under
besigtigesen søgte Erik Pedersen herudover om tilladelse til
opførelse af et maskinhus og fremlagde tegning herover med
beliggenhedsplan.

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 9. juli 1992.

Det skal herved meddeles, at fredningsnævnet for sit
vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr.
fornævnte kendelse, meddeler tilladelse til bevarelse af
løsdriftstalden på vilkår, at der foretages opfyldning til
naturlig terrænhøjde omkring staldens sider. Materiale hertil
tages fra jordvolden uden for indgangen. Den resterende
jordvold skal udjævnes og beplantes efter nærmere aftale med
landskabskontoret.
Vilkårene skal være opfyldt inden 1. oktober 1992.

CLdSJ1)1210:J..-oOJ~
1&
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Endvidere meddeles tilladelse til restaurering af
staldbygningen, og at denne og stuehuset males skagensgul.

Endelig meddeles tilladelse til opførelse af et maskinhus i
overensstemmelse med den fremlagte tegning med
beliggenhedsplan på vilkår, at dette opføres i rødbrune
farver med rødbrunt eller sort tag, at afstanden fra huset
til stalden reduceres fra 12 til la m, og at læhegnet, som
oplyst under besigtigelsen, bevares.

Det bemærkes, at afgørelsen vedrørende svinehold på friland
fremkommer senere.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Overfredningsnævnet 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 tilOverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Overfredningsnævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.



Mil jøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Kontor Reference Dato Journalnr

Landskab HJH 23. september 1992 SN 1211/12-0032

Axel øster lund
Åbrinken 43
7171 Uldum

KOPI TIL ORIENTERING

Vedr. opførelse af redskabshus på matr.nr. 3f Hårup By, Linå.

tt Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredningskreds har den 11.
juni 1992 afslået at give Dem tilladelse til opførelse af redskabshus
på Deres ejendom matr.nr. 3f Hårup By, Linå. Ejendommen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning
(Gødvad-fredningen) .
De har den 1. juli påklaget Fredningsnævnets afgørelse til Over-
fredningsnævnet og Deres klage er - som meddel t ved brev af 10.
august d.a. - videresendt til Skov- og Naturstyrelsen til afgørelse.

Fredningsnævnets afslag til opførelse af redskabshuset stadfæstes.

Det fremgår af sagen, at Århus Amt og Silkeborg Kommune er gået imod
det ansøgte, som værende i strid med fredningens formål, samt at der
tidligere af såvel Fredningsnævnet for Århus Amts vestlige frednings-
kreds som af Overfredningsnævnet er meddelt afslag til andet byggeri
og til bibeholdelse af en opstillet campingvogn.
Skov- og Naturstyrelsen finder ikke, at der foreligger omstændig-
heder, der taler for at ændre fredningsnævnets afgørelse.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

tt Jørgen Helk
Postadresse Telefon Telex Telefax

SlotsIllarken 13
2970 Hørsholm 45765376 21 485 NATURE DK 45765477



REG. NR. s '68> <:) ~ (] o
J • ,:" '-

....-. ~) :-.r

U D S IC R I F l'
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 18/3 1993 traf
Sag nr. 11/1993

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
tilplantning på ejendommen matr. nr.
1 n og 1 u Resendal by, Gødvad, der
er omfattet af Gødvad-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per Blendstrup, det
kommunevalgte medlem, økonomichef Henning G. Pedersen, og
sekretæren, overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ejeren, Finn Thomsen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Bo
Ryge Sørensen.
Endvidere mødte fra Silkeborg kommune K.P. Busch.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 24. januar 1993 fra
ejeren - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Landskabskontoret har under hensyn til fredningens
formål ikke kunnet anbefale en dispensation fra fredningen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om ikke at kunne meddele
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til den
ansøgte beplantning, da det strider mod fredningens formål.

-.,'\.

f.~r:\fJlliJ(v,1
Jøli'g~nJensen.
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.

9..J. \'-\\\\~_DO~~

Qit /0;
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG.NR. 5'6<09.c>o

. '.'"

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af 2-3 småsøer på ejen-
dommen matr. nr. 8 c m.fl. Resendal
by, Gødvad, der er omfattet af Gød-
vad-fredningen.

Den 26. april 19~3
Sag nr. 45/1993

•
-I sagen, der har ~æret behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,' det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, økonomi chef Henning G. Pedersen.
Der foreligger ansøgning med to forslag.
Århus Amt, Landskabskontoret, har ikke haft indvendinger mod
det ansøgte.
Fredningsnævn~t meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
disJensatio~ til det ansøgte.

jfflf1~1.Li~Jf~/
Jørg~n 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.

'"
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NATURKLAGENÆVNET

7. juli 1993

J.nr. 152/700-1

Afgørelse
i sagen om en løsdriftsstald og om svinehold

på friland på en ejendom under "Gødvad-fredningen".

Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredningskreds har den 28. juli
1992 og den 19. oktober 1992 truffet afgørelser i medfør af naturfrednings-
lovens § 34, hvorved nævnet har taget stilling til forskellige forhold på
ejendommen matr.nr. Id Nørreskov By, Gødvad, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved
Gødvad.

Danmarks Naturfredningsforening har påklage t afgørelsen af 28. juli 1992,
og ejendommens ejer, Erik Pedersen, har v/ advokat J. Zethner-Møller på-
klaget afgørelsen af 19. oktober 1992 til Naturklagenævnet.

I fredningskendelsen af 30. september 1978 er det bl.a. bestemt, at de
fredede arealer med nærmere angivne undtagelser "skal bevares i deres nu-
værende tilstand" (fredningsbestemmelsernes pkt. l), at der ikke må fore-
tages terrænændringer (pkt. 2), at der ikke må "opføres bygninger, skure,
boder eller andre indretninger" (pkt. 8), at fredningen dog ikke er "til
hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger,

- MIIJømrnfeterlet, J. nr. SN \ ~ II II1. - 00 "b 'L

7 JtifJI jg33 "
Akt. nr. 2..\
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herunder læskure for kreaturer, 000 på betingelse af, at nybyggeri ... ikke
påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er
godkendt af fredningsnævnet" (pkt. 8), at fredningsnævnet kun kan nægte
godkendelse af et sådant byggeri,

"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 merbekost-
ning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomi-
ske formål" (pkt. 8),

og ~ "de fredede arealer må anvendes som hidtil, således at almindelig
landbrugsdrift på de eksisterende landbrugsarealer ... kan fortsætte" (pkt.
12).

Fredningsnævnets afgørelse af 28. juli 1992 angår bl.a. en foretaget ud-
gravning i en bakkeside og efterfølgende opførelse af et 44 m2 stort læskur
(løsdriftsstald for kødkvæg) samt oplæg af de udgravede materialer som en
vold foran skuret, uden at fredningsnævnet forinden var ansøgt om dispensa-
tion/godkendelse. Fredningsnævnet meddelte på nærmere angivne vilkår til-
ladelse til bibeholdelse af denne bygning.

Danmarks Naturfredningsforening har påstået denne tilladelse ændret til et
afslag med deraf følgende pligt for ejeren til at fjerne bygningen og re-
tablere bakken.

Fredningsnævnets afgørelse af 19. oktober 1992 angår det svinehold på fri-
land, som finder sted på ejendommen. Fredningsnævnet anså denne driftsform
for ved fredningens gennemførelse i 1978 ikke at være "almindelig land-
brugsdrift" (fredningsbestemmelsernes pkt. 12), således at en dispensation
i medfør af naturfredningslovens § 34 ville være nødvendig. Fredningsnæv-
net afslog at meddele dispensation og påbød i konsekvens heraf ejeren at
ophøre med den pågældende driftsform og fjerne de i forbindelse dermed
opstillede skure og hegn senest den 1. april 1993. De i afgørelsen nævnte
skure er 5 mandshøje træskure, der er malet i grå farve og forsynet med
rødt tag. Hegnene er hvidmalede træhegn.
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Ejeren har . som det må forstås - principalt påstået denne afgørelse ophæ-
vet og subsidiært påstået en dispensation meddelt. Det er til støtte for
den principale påstand gjort gældende, at driftsformen er almindelig
landbrugsdrift og derfor ikke i strid med fredningsbestero~elserne.

I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Efter omstændighederne findes fredningsnævnets afgørelse af 28. juli 1992
at kunne stadfæstes i det omfang, hvori afgørelsen er påklaget.

Det tiltrædes, at fredningsnævnet har anset svinehold på friland for at
nødvendiggøre en dispensation fra fredningsbestemmelserne. Driftsformen
med de opstillede 5 skure og det opsatte hvidmalede hegn ændrer områdets
karakter væsentligt og i uheldig retning. Da endvidere arealet er synligt
fra offentlig vej, tiltrædes det derfor ligeledes, at den nødvendige dis-
pensation ikke kan meddeles.

Naturklagenævnet stadfæster herefter også fredningsnævnets afgørelse af 19.
oktober 1992, dog med den ændring, at fristen for lovliggørelse ved ophør
med den nævnte driftsform og fjernelse af skurene og hegnet udsættes til
senest l. marts 1994.

På Naturklagenævnets vegne
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UDSKRIFT
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnavnet for lrhus Aat.
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Den 16. august 1993 traf
Sag nr. 101/1993

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
nedrivning af det eksisterende stue-
hus og opførelse af et nyt på ejen-
dommen matr. nr. 30Vm.fl. Skellerup
by, Linå, der er omfattet af Gødvad-
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, økonomi chef Henning G. Pedersen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 24. juni 1993 med 3
bilag - var til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

l~jiW'~
Jø:r;gejlJensen.

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 , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

A'" .. ....",l·~\.. -i ...·~. ~ .:.:.n
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 18. november 1993 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 127/1993 angående ansøgning om tilladelse +-.;,... ......

læplantning i Silkeborg (Galten-Ry)
Ib nr. 38, der er omfattet af
Gødvadfredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer
suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per
kommunevalgte medlem, Henning Pedersen
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.

Jørgen Jensen,
Blenstrup, det

og sekretæren,

Sagens bilag var til stede.
Ansøgeren var mødt ved Bent Søndergaard, Hedeselskabet.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Der fremlagdes skrivelse af 16. november 1993 fra Danmarks
Naturfredningsforening.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
disPjnsation til det ansøgte.

llrlfi/VfLt-1-U~
Jø gep Jensen.

Afgørelsen kan efter lov om natur beskyttelse 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 , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.t:i(;mmisrcnet

,0-':0\/- og NaturstYTelsen
J :-,r. SN \ 'l.\ , I \'l - 002.>'2
J, (!. Ilr d...'"\
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U D S IC R I F T
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REGi: N Rs', 5~&q.CO
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Den 28. juni 1994
Sag nr. 91/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående anmeldelse fra Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite
i Silkeborg om oplag af kanoer på
matr. nr. 8 l m.fl. Gøavad by,
Gødvad, der er omfattet af Gødvad-
fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det

Jtommunevalgte medlem, Henning G. Pedersen.
Sagens bilag - herunder anmeldelse af 3. juli 1993 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har oplyst, at fredningskendelsen
ikke er til hinder for, at kanoerne ligger på arealet.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til, at kanoerne kan ligge på arealet efter
nærmere aftale med Århus Amt, Natur og Miljø.

JJ:/Z!~i'IÅÆ1Idl/J', ~ :.,~~=';.'1Jø g. ensen.

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, Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen._I' ~ministeriet

·Ji'.: :'1- og Natursty~e1sen
J.nr.SN '~\\ I \1. - oo~':l ~
Akt. nr. a.S



UDSKRIFT
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG~ NR. 538q ,C0

Den 3. november 1994
Sag nr. 91/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående anmeldelse om oplag af
kanoer på ejendommen matr. nr. 8 l
m.fl. Gødvad by, Gødvad, der er
omfattet af Gødvadfredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Henning G. Pedersen, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder anmeldelse af 3. JULi 1993 - var til
stede.
Ejeren, Silkeborg Amtsgymnasium, var ikke mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Bo
Ryge Sørensen.
Endvidere mødte Busk, Silkeborg kommune.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse. Nævnet
konstaterede, at kanoerne var fjernet, men at der stadig var
bomme på ejendommen.
Fredningsnævnet kunne ikke efter naturbeskyttelseslovens § 50
meddele dispensation til placering af kanoer på ejendommen.
Nævnet henviste Silkeborg Amtsgymnasium til at forsøge at
opnå en aftale med Silkeborg Højskole om placering af
kanoerne, eller transportere disse til gYmnasiet efter
benyttelse. Nævnet pålagde gymnasiet at fjerne bommene inden
udgangen af 1994.

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
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U D S K R I F T REG. NR. ~ 51 ~q ..OD
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 29. november 1994
Sag nr. 91/1993

Fredningsnævnets afgørelse angående
_ oanmeldelse om oplag af kanoer pa e-

jendommen matr. nr. 8 l m.fl. Gød-
vad by, Gødvad, der er omfattet af
Gødvadfredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, der
bemærkede, at da Fredningsnævnet den 3. november 1994 traf ny
afgørelse i sagen, ophævede Nævnet samtidig den tidligere den
28. juni 1994 meddelte dispensation.

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

4IItljørninisteriet
Skov- og Naturstyre1sen /
J.nr. SN '2\\ I \2- O 02> 2.. ~II.
Akt. nr. 2./
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12.
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00.
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30. marts 1995

Morten S. Nielsen og Jette Mogensen

Porskærvej 4

8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 116/94 - matr.nr. 8 a m.fl. Resendal by, Gødvad.

•
I skrivelse af 16. november 1994 har De ansøgt om tilladelse til plantning af læhegn på

ovennævnte ejendom samt etablering af en cirka 2 ha stor løvskov bevoksning .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om

fredning af arealer ved Gødvad, og ifølge fredningsbestemrnelseme er tilplantning eller

såning med træer og buske ikke tilladt. Hegn må ej heller opsættes eller plantes uden

fredningsnævnets tilladelse.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 15. marts 1995.

Efter en samlet vurdering finder nævnet ikke, at Deres ansøgning kan imødekommes efter

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Afgørelsen er begrundet med,

at de ansøgte læhegn og den ansøgte løvskovsbevoksning vil lukke af for en

værdifuld udsigt fra den offentlige vej ud over arealerne ned mod Gudenådalen,

at beplantningen vil være i strid med fredningens hovedsigte, og

at der i fredningsområdet i øvrigt er ført en restriktiv administration over for

tilsvarende ansøgninger.

Klagevejledning.

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

eil.iominiS~~elsen. Klageberettigede er:
8!mv- a::;rIc.tl:.I'styrelsen
.J.nr. SN 1:1 \ l / \::t. - 00'2:> ':L ~
Akt. nr. no

,"" I



Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skri..ftligttil 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, jfr.

• naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-51-8-743-3-94), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, vIBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600

Silkeborg.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHus AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 Den 26/09-95

Advokat H. Skovbjerg HaIl..sen
østre Langgade 32 B
8643 Ans By

MOdtaget i
al«Jv" og Naturstyrelsert

~ ~ SEP, 1995

Vedr.j.nr. 73/95 - Beplantning omkring kirkegården ved Gødvad Kirke

• Ved skrivelse af 8. maj 1995 har De på vegne Gødvad Sogns Menighedsråd ansøgt om
tilladelse til, at bygningen på ejendommen matr.nr. 2 f, Resendal by, Gødvad,
beliggende Kirkevej 7, 8600 Silkeborg, nedrives samt at der sker beplantning af arealet.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealerne ved Gødvad.

Fredningsnævnet har den 20. september 1995 foretaget besigtigelse.

Ansøgningen om tilladelse til nedrivning af den eksisterende bygning på ejendommen,
kræver ikke tilladelse fra Fredningsnævnet.

Under hensyn til at det overfor Fredningsnævnet er oplyst, at den eksisterende
beplantning på ejendommen ønskes fjernet samt at genplantning ønskes foretaget, således
at kirkegårdens sydmur frilægges, fmder Fredningsnævnet ikke, at den ansøgte tilladelse

til beplantning af arealerne strider imod fredningen, hvorfor der i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til beplantningen. Tilladelsen er
betinget af, at der forinden beplantningen foretages, fremsendes beplantningsplan til
godkendelse i fredningsnævnet.
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Klagev~jledning

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
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 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. 1.

• Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, j.nr. 8-70-51-8-743-2-95.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københ~~n_f!
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg .
Dansk Ornitologisk Forery.ng i Arhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Alhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 14/12-1995

Gjern Kommune
Søndergade 54
8883 Gjern

Vedr. j.nr. 114/95 - matr.nr. 3 k Nebel by, Svostrup.

Den 12. september 1995 har kommunen for Pia og Finn Kristensen som ejere af oven-
nævnte ejendom, beliggende Nebelgårdsvej 24, 8600 Silkeborg, ansøgt om tilladelse til
at udvide en eksisterende carport med 50 m2 og sætte tag med høj rejsning på den sam-
lede carportbebyggelse, som bliver på 100 m2.

Århus Amt har den 17. november 1995 fremsendt sagen til Fredningsnævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad. Ifølge fredningsbestemmelserne må de fredede arealer
ikke yderligere bebygges, dog kan om- og tilbygninger til eksisterende lovligt opførte
helårs- og sommerhuse, hvorved bebyggelsen ikke i væsentlig grad ændrer karakter,
finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet.

Under hensyn til at den ansøgte udvidelse sker på bebyggelses-/parkeringsarealet i for-
bindelse med enfamiliehuset, og da ombygningen vil bidrage til et bedre helhedsindtryk
af den samlede bebyggelse, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 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.

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 afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-705-1-95)
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 loka1komite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålbøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern.
Finn og Pia Kristensen, Nebelgårdsvej 24, 8600 Silkeborg
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Skov- og Naturs1;y:ffllsen.

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 14/03-96

Ejnar Malling .
Skærbækvej 90
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 23/1996 - matr.nr. 11 h m.fl. Hårup by, Linå.

Med skrivelse af 15. februar 1996 har Århus Amt fremsendt Deres ansøgning modtaget
i Amtet den 6. februar 1996 om tilladelse til at beholde to vognkasser (jernbanevogne)
og en staklade i yderligere to år.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Ved brev af 24. september 1995 fremsendte Danmarks Naturfredningsforening en kla-
ge vedrørende forskellige forhold på Deres ejendom, og efter forhandling med Århus
Amt, er der opnået aftale om, at forskellige skure, en opstillet campingvogn og en del
oplag på ejendommen bliver fjernet senest den 1. april 1996.

Det fremgår af Deres ansøgning, at De har anvendt de to vognkasser og stakladen til
heste i cirka 15 år.

I overensstemmelse med indstillingen fra Århus Amt, skal Fredningsnævnet herved i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til bibeholdelse af de
to banevogne og stakladen i yderligere maksimalt to år, således at de skal være fjernet
senest den 1. april 1998.

Klagevejledning

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

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

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

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



•

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. 8-70-51-8-743-5-95
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0_
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
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 11/07-96

Årstiderne Arkitekter AIS MAA
Vestergade 49
8600 Silkeborg

REG. NR. 5& <61- 00

Vedr. j .nr. 58/1996 - opførelse af elevbYKIrin2er m.v. ved Gødvad Efterskole.

Den 5. juni 1996 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning for Gødvad
Efterskole om tilladelse til opførelse af 4 elevbygninger samt kantine påbygget hoved-
bygningen.

Ifølge skitseforslaget vil 2 af elevbygningerne delvis blive bygget inden for det område,
som er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning
af arealer ved Gødvad.

Begrundelsen for overskridelsen af fredningsgrænsen er en bedre bygningsmæssig sam-
menhæng samt ønsket om bevarelse af en cirka 100 år gammel taksbeplantning.

Da byggeriet er velproportioneret, og da det ikke er afgørende for den landskabelige
påvirkning i Gudenå-dalen, at fredningsgrænsen overskrides i mindre omfang, således
som det fremgår af projektet, skal Nævnet herved i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. l, meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejlednin2

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· andeL .. -
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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. 8-70-51-8-743-2-96)
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 loka1komite 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
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
Randers - tlf. 86437000 11/07-96

REG.Nl S& ~C) . 00
Benno Knappe
0stergade 16
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 41/1996 - matr.nr. 9 h Gødvad by, Gødvad

• Ved skrivelse af 8. december 1995 har De på vegne af ejeren, Rikardt Jensen Knappe,
af ovennævnte ejendom beliggende Gødvad Mælkevej 4, Silkeborg, ansøgt om tilla-
delse til opførelse af et enfamiliehus på 150 m2. Ejendommen er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har 26. juni 1996 foretaget besigtigelse.

Under hensyn til at tilladelse til opførelse af et enfamiliehus til erstatning for den eksi-
sterende fonnelt uregistrerede mindre bebyggelse, der ikke har status som
helårsbeboelse, fmdes at være i strid med fredningens bestemmelser, fmder
fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele dispensation til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1.

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.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Rikard Jensen Knappe, Søho1t Alle 44, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-21-2-743-3-96)
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 vI Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Åihøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 09/07-96

Silkeborg Kommune
Tpkni;sk ft"'lMl~l+n;n/T

.A, _... A. .LV.&. l' -.a.U~b

Søvej 3
8600 Silkeborg

REG. HR. S<6 ~'l. O O

MoCffagetl
Skov~ og Naturstyrel!en
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Vedr. j.nr. 63/1996 - tilbygning til eksisterende enfamiliehus på matr.nr. 31 g
Hårup by, Linå, beliggende Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg .•
I skrivelse af 24. juni 1996 har kommunen for Gert Møller Jørgensen, der er ejer af
ovennævnte ejendom, søgt om tilladelse til opførelse af to tilbygninger på henholdsvis
cirka 8 m2 og 45 m2 til det eksisterende enfamiliehus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Fredningsnævnet tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger med beliggenhedsplan.

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.

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

Med venlig hilsen

'~vMogr .Jjeter .

Kopi er sendt til:

Gert Møller Jørgensen, Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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 vlBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, KjeUerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,8600 Silkeborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
fil ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00 18/07-96
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Silkeborg Kommune
Teknisk forvaltning
Søvej 3
8600 Silkeborg

REG.NR 5~81. 00,

Vedr. j.nr. 63/1996 - tilbygninK til eksisterende enfamiliehus beliKKende Skærbæk-
vej 92, 8600 Silkeborg.

I skrivelse af 9. juli 1996 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til det ansøgte projekt i
ovennævnte sag.

I skrivelsen er det anført, at ejendommen har matt. nr. 31 g Hårup by, Linå.

Dette korrigeres herved, idet det rigtige matrikelnummer på den omhandlede ejendom
beliggende Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg er 3 !iHårup by, Linå.

Nævnet beklager den skete fejl.

Med venlig hilsen

~

~"
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Kopi er sendt til:

Gert Møller Jørgensen, Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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, Kjelleropvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg

ejø- og EnerltiminiRteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \2 \ \ /\2 _000(., ~
Akt. nr. 5
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Gjern Kommune
Søndergade 54
8883 Gjern
G.nr. 96-274/iml)

REG. NR. 5~&I. 00·

Vedr. j.nr.72/1996 - tilladelse til tilbygning til sommerhus på matr.nr. 1 a m.fl.
Nebel by, Svostrup, beliggende Nebelgårdsvej 40, Svostrup, 8883 Gjern .•
Den 17. juli 1996 fremsendte Århus amt en fra kommunen modtaget sag, hvor Karen
M. Thomsen og Jørgen Pedersen, der er ejere af ovennævnte ejendom, søger om tilla-
delse til opførelse af en tilbygning på 27 m2 til det eksisterende sommerhus på 20 m2.
I forbindelse med tilbygningen vil et eksisterende anneks på 7 m2 og et udhus/toilet på
8 m2 blive nedrevet. Den nye tilbygning agtes udført i samme stil som det eksisterende
hus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Da der ikke sker nogen væsentlig ændring i husets landskabelige virkning, skal Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til det
ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres som vist på den fremsendte beliggenhedsplan.

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:

• Karen M.Thomsen og Jørgen Pedersen, Nebelgård, Nebelgårdsvej 25, Svostrup,
8883 Gjern
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-21-2-705-4-96)
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/Svend erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers tlf. 86 43 70 00

REG. Mf<. 5~ %C). O O
18/09-96

Silkeborg Kommune
TeknisK fOf\ialtning
Søvej l
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 73/1996 - ansøgnin~ om tilladtise til opførelse af tilbygnin~ til ejen-
dommen på matr.nr. 10 d m.fl. Gødvad by, Gødvad, beliggende Gødvad Mælke-
vej 18, Silkeborg.

I skrivelse af23. juli 1996 har kommunen for Thomas Jacobsen, Ladelundsvej 12,
8600 Silkeborg ansøgt om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 67 m2 til det eksi-
sterende beboelseshus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Den planlagte tilbygmng vil ikke komme nærmere Gudenåen end den nuværende have-
stue, som vil indgå i tilbygningen. Afstanden til Gudenåen er 40-50 m.

Da tilbygningen ikke væsentlig vil ændre den landskabelige påvirkning, fmdes det an-
søgte ikke at stride mod fredningen, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at tilbygningen
udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan, og at
en slørende bevoksning opretholdes mellem huset og Gudenåen.

Klagevej ledning

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 Narurklagenævnet.

~- E ' ..1"1111ø- og nerg!mlUlsteriet
Skov- og NatursfyreIsen
J.nr. SN 1996-) c~ (l/11 l'et G ~
Akt. nr. l-



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:

• Thomas Jakobsen, Ladelundsvej 12, 8600 Silkeborg
Lene Lademann Jensen, Gødvad Mælkevej 18, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-743-4-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 KØbeIlhavn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vlBo 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
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg

•



TIL ORIENTERING

• Retten iRanders, Sandgade 12 Sl(ov- og Naturstyrelsen

8900 Randers· tlf. 86437000 1 7 ~EC, 1996 11/12-96

Ejnar Malling
Skærbækvej 80
8600 Silkeborg

REG. Nit 5 ~g\. 00·

Vedr. j .nr. 23/1996 - matr .nr. 11 h m.fl. Hårup by, Linå.

• I ovennævnte sag er De tidligere fra Fredningsnævnet blevet pålagt at fjerne forskelligt
oplag, herunder forskellige skure, en campingvogn m. v.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Ved skrivelse af 14. marts 1996 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til, at De kunne
bibeholde to banevogne samt en staklade i maksimalt 2 år, således at disse skulle være
fjernet senest den 1. april 1998. Det fastholdtes imidlertid, at det øvrige oplag på ejen-
dommen skulle være fjernet senest 1. apri11996.

Ved en skrivelse modtaget i Fredningsnævnet den 1. april 1996 anmodede De om en
længere frist til at fjerne oplaget.

•
Ved skrivelse af samme dato meddelte Nævnet Dem, at der ikke fandtes grundlag for
at forlænge fristen vedrørende fjernelse af skure, campingvogn, samt øvrigt oplæg in-
den 1. apri11996.

Da Århus Amt imidlertid efterfølgende konstaterede, at ryddeliggøreisen uanset Fred-
ningnævnets skrivelser ikke blev gennemført som pålagt, foretog Fredningsnævnet den
6. november 1996 besigtigelse på ejendommen.

De oplyste i den forbindelse, at De nu har solgt ejendommen, hvorfor denne vil blive
ryddet inden for en nærmere fremtid. De oplyste endvidere, at De fortsat har brug for i
hvert fald et hønsehus samt nogle jernbanevogne, som bruges som hestestald.

Nævnet besluttede herefter, at de to hønsehuse på ejendommen skal være fjernet senest
den 1. juli 1997, samt at banevognene og det øvrige oplag som var pålagt ryddet fra
ejendommen, skal være fjernet i løbet af 1997.

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 G.nr. 8-70-51-8-743-5-95)
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
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Si~eborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg

•
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MILJØ & ENERGI

Benno Knappe
Gødvad Mælkvej 2
8600 Silkeborg

MINISTERIET

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret

J.nr. SN 1996 1213/12-0008
Ref.JKW

Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse til at Den 7-. januar 1997
opføre et enfamilieshus på 150 ml på matr. nr. 9h, Gødvad by og
sogn, Gødvad indenfor Gødvad fredningen.

Afgørelse:
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Århus amts afgørelse af ll. juli 1996, hvor De fik afslag på ansøg-
ning om opførelse af et enfamiliehus på 150m2 samt en carport på
ovennævnte ejendom, beliggende indenfor Gødvad fredningen ..

Styreisens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2, og § 85 i na-
turbeskyttelsesloven (Lov nr. 9 af 3. januar 1992), jf. be-
kendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994, § 16, stk. 1, pkt. 24.

Redegørelse for sagen:
De har ved brev af 8. december 1995 ansøgt Silkeborg Kommune
om tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 150m2 i et plan
samt en carport på ovennævnte ejendom. Huset skal erstatte et ek-
sisterende hus på ca. 30m2 + 8m2 kælder, opført omkring år 1940.

Det eksisterende hus er beliggende indenfor Gødvadfredningen,
hvorfor Silkeborg Kommune har videresendt ansøgningen til afgø-
relse i Fredningsnævnet for Århus amt for så vidt angår dispensati-
on fra fredningen.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Tlf. 39 472000
Fax 39 27 98 99

Telex 21485 nature dk
E-post (X-400): I=sns; S=skov-og-
naturstyrelsen; 0=skov-og-
naturstyrelsen; OUI=sns; P==sdn;
A=dk400; C=dk
E-post (Internet): sm@sns.dk

mailto:sm@sns.dk
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Fredningsnævnet har den 11. juli 1996 meddelt afslag på ansøgnin-
gen under henvisning til, at opførelse af et enfa.miliehus vi! være i
modstrid med fredningens bestemmelser.

Denne afgørelse har De den 4. august 1996 påklaget til Naturklage-
nævnet, der har sendt sagen til afgørelse i Skov- og Naturstyrelsen.

I Deres klage og en efterfølgende redegørelse af 20. oktober 1996
anfører De bl.a., at der på naboejendommen er tilladt opført et nyt
parcelhus til erstatning for en bebyggelse med en endog meget rin-
ge boligrnæssig standart. Endvidere er der givet tilladelse til udvi-
delse af Gødvad Efterskole.

Silkeborg kommune har under sagen samt i en efterfølgende rede-
gørelse af 9. september 1996 udtalt, at kommunen er imod en be-
byggelse, idet der ikke tidligere er bygget på grunden, forstået såle-
des, at der i kommunen ikke er registreret nogen bebyggelse på
ejendommen, hverken i kommunens arkiv eller i bygnings- og bo-
ligregistret.

Skov- og Naturstyrelsens sagsbehandling:
Den eksisterende bebyggelse er ifølge det oplyste etableret på ejen-
dommen i begyndelsen af 40' eme, og er markeret på fredningskor-

tet fra 1978.

Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 indeholder
en bestemmelse om at: "De fredede arealer må ikke yderligere be-
bygges." Herudover anføres i fredningen at: "Om- og tilbygning på
de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved
bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter
forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet".

I forbindelse med Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fred-
ningskreds oprindelige fredningskendelse af 8. april 1975 for om-
rådet, har nævnet konkret forholdt sig til etablering af et sommer-
hus eller helårshus på matr. nr. 9h (løbenr. 7 i fredningen). Nævnet



l~

anfører således under fredningsbestemmelseme pkt. E. Særlige for-
hold: "Ejeren har ønsket at opføre et enfamiliehus eller eventuelt et
sommerhus på ejendommen. En ansøgning herom er imidlertid ble-
vet anslået af amtskommunen." Overfredningsnævnet stadfæstede
de særlige bestemmelser i sin afgørelse.

3

Det må derfor antages, at den bebyggelse, der har været på ejen-
dommen på fredningstidspunktet, har været af en sådan karakter, at
den hverken har kunnet karakteriseres som et sommerhus eller som
et helårshus.

Bebyggelsen er derfor ikke omfatter af fredningens bestemmelser
om til- og ombygning af eksisterende helårs- og sommerhuse

Opførelse af et helårshus på grunden må derfor sidestilles med ny-
byggeri, hvilket er i modstrid med fredningens generelle bestem-
melser. Fredningsnævnet har endvidere i den oprindelige kendelse
fra 1975 konkret forholdt sig til nybyggeri i lokalområdet, idet ken-
delsens særbestemmelser afslår ønsket om udstykning af en parcel
med henblik på bebyggelse af matr.nr. 9n (nabogrunden til Deres

nabo).

For så vidt angår fredningsnævnets dispensation af 13. juli 1995 til
etablering af et helårshus på naboejendommen, matr. nr. 9k, har det
her været afgørende, at der er tale om at erstatte en eksisterende
helårsbeboelse med et nyt hus. Ejendommen har således været beo
boet siden 1973 - og dermed inden fredningskendelsen - og har
derfor en reel status af "helårshus" i forhold til fredningen.

Dispensationen af 11. juli 1996 til byggeri ved Gødvad Efterskole
blev bl.a. givet på baggrund af, at der var tale om opførelse af be-

byggelse i tilknytning til en allerede eksisterende bebyggelse.

Skov- og Naturstyrelsens finder derfor ikke anledning til at ændre
fredningsnævnets afgørelse.



Skov- og Naturstyrelsen stadfæster på denne baggrund Frednings-
nævnet for Århus amts afgørelse af ll. juli 1996 hvori der blev
meddelt afslag på opførelse af et enfamiliehus samt en carport til
erstatning for en eksisterende bebyggelse på ejendommen matr.nr.

9h, Gødvad By, Gødvad.

4

Klagevejledning:
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

Kopi til:
* Arhus amt, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg,
j.nr. 8-70-21-2-743-3-96
* Fredningsnævnet for Arhus Amt, Sandgade 12,8900 Randers,

j.nr. 41/1996
* Det centrale fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 Kbh. K.
* Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej l, 8600 Silkeborg.
j.nr. 01.03.03 GOl/jr
* Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-

havn K
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Silkeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg

MOdtaget f
Skov- og NClturstyrelS6ii

REG. NR. 5 ~ '6:~, 00. - 2 JULI 1997

Vedr. j.nr. 46/1997 - opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 10 c Skellerup
by, Linå, beliggende Smingevej 52, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Den 28. april 1997 søgte ~mmunen for Michael Andersen om tilladelse til opførelse af
en garagebygning på 62 m på ovennævnte ejendom. I ansøgningen er angivet, at der
samtidig vil ske nedrivning af eksisterende udhus og hønsehus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Da garagebygningen opføres i umiddelbar tilslutning til beboelseshuset, og da der sam-
tidig sker nedrivning af eksisterende udhus og hønsehus, findes det ansøgte ikke at stri-
de imod fredningen, hvorfor fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstem-
melse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

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.

Qc! 'iSY\) \ "'\ '" l,,- \ ~ ltll :2-eoo ~
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt- 'e
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Michael Andersen, Smingevej 52, Resenbro, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-4-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsr~gis!er, ~raldsgade 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
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
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Jørgen Pedersen
Nebelgård
Nebelgårdsvej 25
8600 Silkeborg
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Vedr. j.nr. 143/1997 - etablering af rørbro over Nebel Bæk samt markvej over
matr.nr. 1 a Nørreskov, Gødvad, og matr.nr. 2 a Nebel by, Svostrup .

•
Den 27. november 1997 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om
tilladelse til etablering af markvej samt rørbro over Nebel Bæk på ovennævnte ejen-
dom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. december 1997.

De oplyste, at De ønsker at etablere en markvej med overkørsel over Nebel Bæk for at
afkorte kørslen fra gården til markarealerne , da kørevejen til markerne p. t. er meget
lang og ligger tæt forbi anden beboelse. Vejen er en forlængelse af en allerede eksiste-
rende skovvej. Silkeborg Kommune støtter projektet og skal levere betonrør til rørbro-
en, der bliver 6 m bred.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ikke indvendinger mod det ansøg-
te.

Århus Amt, Natur og Miljø oplyste under besigtigelsen, at man ikke har indvendinger
mod det ansøgte under forudsætning af, at vej og bro anlægges som beskrevet, og at
bortgravet materiale bliver kørt væk og spredt ud på agerjord.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, og da områdets karakter ikke æn-
dres, meddeler Fredningsnævnet i medfør af af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til-
ladelse til det ansøgte projekt som skitseret på vedhæftede kort, under forudsætning af,
at bortgravet materiale bliver kørt væk og spredt ud på agerjord.

\.0



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. 8-70-51-8-743-9-97)
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
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Søndergade 54,8883 Gjern
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Vedr. j.nr. 134/1997 - tilbygning af to kviste på ejendommen matr.nr. 1 æ Resen-
dal by, Gødvad, beliggende Resendalvej 11, 8600 Silkeborg.

Den 14. november 1997 har kommunen for ejeren Keld Klode søgt om tilladelse til til-
bygning af to kviste på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommuner.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. december 1997.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde inden mødet meddelt, at man in-
tet har at indvende mod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Århus Amt har anført, at tilbygningen af de to kviste og overdækning af trappe ikke vil
ændre den landskabelige virkning væsentligt, hvorfor man intet har at indvende mod
det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da det ansøgte byggeri ikke vil ændre den landskabelige virkning i området væsentligt
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger og skitser.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks .1
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:

Keld Klode, Resendalvej 11, 8600 Silkeborg.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-7-97)
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 vlBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
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Vedr. j.nr. 25/1998 - tilplantning af del af matr.nr. 1 c Resendal by, Gødvad.

Den 5. marts 1998 fremsendte Amtet en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse til
tilplantning af et cirka 7.500 m2 stort areal af ovennævnte ejendom med Nobilis og
Bøg, således at Nobilisen kan fjernes i løbet af nogle år, og at der derefter vil være en
bøgeskov.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad, hvorefter tilplantning eller såning af træer og buske
ikke er tilladt udenfor eksisterende haver og udenfor eksisterende skovarealer.

Arealet som ønskes tilplantet, grænser mod øst og syd til skovarealer, og terrænet sti-
ger fra området mod vest. En tilplantning af arealet vil således ikke være synlig fra
arealer med offentlig adgang, og det vil ikke være afgørende i landskabelig henseende,
da der er tale om en arrondering af eksisterende skovarealer.

Århus Amt har med hensyn til plantevalg anbefalet, at det nye skovareal på sigt bliver
bøgeskov.

Fredningsnævnet skal herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, medde-
le tilladelse til tilplantning af det areal, som er vist med rødt 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 ej
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. 8-70-51-8-745-1-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 ~b_enll~v.I!-.Ø ej
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, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Til: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400, C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

NATURKLAGENÆVNET

•
23.september 1998
J.nr.: 97-121/700-0008
bej

Afgørelse
i sagen om tilplantning af en del af matr. nr. le Resendal By, Gødvad i

Silkeborg Kommune, Århus Amt.

Fredningsnævnet for Århus amt har den 7. april 1998 meddelt dispensation
til en ansøgt tilplantning af et ca. 7.500 m2 stort areal af ovennævnte
ejendom med Nobilis og Bøg, således at Nobilisen kan fjernes i løbet af
nogle år, hvorefter arealet vil fremstå som en bøgeskov. Afgørelsen er
påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings lokal-
komite.

•
Ejendommen ligger inden for Gødvad-fredningen (Overfredningsnævnets ken-
delse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad), hvoref-
ter tilplantning eller såning af træer og buske ikke er tilladt udenfor
eksisterende haver og udenfor eksisterende skovarealer.

Århus Amt har over for fredningsnævnet oplyst, at arealet, som ønskes
tilplantet, grænser mod øst og syd til skovarealer, og terrænet stiger
fra området mod vest. En tilplantning af arealet vil således ikke være
synlig fra arealer med offentlig adgang, og det vil ikke være afgørende
i landskabelig henseende, da der er tale om en arrondering af eksiste-
rende skovarealer. Amtet har med hensyn til plantevalg anbefalet, at
det nye skovareal på sigt bliver bøgeskov.

Fredningsnævnet har fulgt amtets indstilling og har meddelt dispensation
til tilplantningen som ansøgt.
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4i' Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har i sin klage bl.a. an-
ført, at Gødvad-fredningen er en landskabsfredning, der skal sikre, at
området bevares i den tilstand, det havde på fredningstidspunktet, hvil-
ket vil sige, at fastholde en så varieret landskabsmosaik som overhove-
det muligt, herunder en bevaring af de eksisterende lysåbne arealer, som
der her er tale om.

Det pågældende areal er i "Plejeplan for de fredede områder omkring
Sminge og Gødvad, Landskabskontoret 9.september 1991" signaturangivet
som græsmark, der anvendes til græsning eller til høslet. I plejeplanen
bemærkes i øvrigt temmelig mange større og mindre arealer, som er til-
plantet ulovligt, og behovet for at få disse tilplantninger afviklet.

Foreningen er principielt imod tilplantninger indenfor fredningen,. og
der er efter foreningens opfattelse intet landskabeligt behov for yder-
ligere tilplantninger inden for fredningen, tværtimod. En tilladelse vil
i givet fald kunne danne præcedens for lignende ansøgninger fra andre
lodsejere indenfor fredninger, der også ønsker en arrondering af eksi-
sterende skovarealer.

Det er således foreningens klagepåstand, at der meddeles afslag til til-
plantning af det ansøgte areal.

•

I følge Århus Amts Regionplan fra 1997, afsnit 2.3.om skovrejsning er
alle fredede områder udlagt som områder, hvor skovrejsning er uønsket.
Amtsrådet kan dog, hvor særlige forhold taler for de~, og man ud fra en
konkret vurdering anser det for ubetænkeligt, give tilladelse til skov-
plantning i områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Giver amtsrådet
afslag, kan afgørelsen ankes til Strukturdirektoratet. Mindre plantnin-
ger, under en halv ha, kræver dog ikke tilladelse. Da arealet i denne
sag er på ca. trekvart ha, burde amtet have vurderet sagen i forhold til
regionplanens skovrejsningsbestemmelser, jf. landbrugsministeriets be-
kendtgørelse nr. 552 af 15. august 1998 om skovplantning på landbrugs-
ejendomme. Århus Amt, Natur og Miljø har erkendt, at sagen også burde
have været behandlet efter skovrejsningsbestemmelserne, men at der
utvivlsomt også ville være blevet givet tilladelse efter disse bestem-
melser.

Naturklagenævnets afgørelse.

I sagens behandling har deltaget 11 af Naturklagenævnets 13 medlemmer
Lars Busck, Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, J.J. Bolvig,

Aage Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Hans Chr.
Schmidt, Jens Steffensen og Svend Taanquist) .
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• Naturklagenævnet har den 22. september 1998 besigtiget ejendommen og
holdt møde med sagens parter på stedet.

Naturklagenævnet skal udtale:

Gødvad-fredningen omfatter ca. 606 ha og udgør sammen med den tilgræn-
sende næsten lige så store Sminge-fredning fra 1975 , der også omfatter
Gjern Bakker, en meget betydelig landskabsfredning på i alt ca. 1.400 ha
omkring Gudenåens løb fra Silkeborg Langsø til Svostrup. Fredningens
formål er bl.a. at bevare landskabet med den karakter, som det havde, da
fredningen blev gennemført. I overensstemmelse hermed indeholder fred-
ningsbestemmelserne bl.a. et forbud mod tilplantning eller såning med
træer og buske uden for eksisterende haver og skov .

• I forhold til den i sig selv meget omfattende Gødvad-fredning udgør det
areal, der ønskes tilplantet et ubetydeligt areal på ca. trekvart ha. En
tilplantning af dette areal, der er således beliggende, at det er uden
betydning for den landskabelige oplevelse af Gudenåens nærmeste omgivel-
ser, vil ikke være i strid med fredningens formål, men kan dog kun ske
efter en dispensation.

Et flertal på 7 af nævnets medlemmer skal herefter udtale:

Det meget beskedne areal, der ønskes tilplantet, henligger som ubenyttet
brakmark og er omgivet af skovarealer mod øst og syd med blandet bevoks-
ning. En tilplantning af arealet vil kunne afskærme den bagved liggende
ældre bevoksning og med tiden danne nyt skovbryn, når den ældre bevoks-
ning er moden til udskiftning. Der ses derfor ikke at være afgørende
landskabelige hensyn, der taler imod en tilplantning af arealet dog un-
der forudsætning af, at der alene tilplantes med Bøg.

Flertallet stemmer derfor for at stadfæste fredningsnævnets dispensation
til tilplantning af arealet dog med den indskrænkning, at der ikke må
indplantes Nobilis.

Mindretallet (Lars Busck, Leif Hermann, Hans Kardel og Svend Taanquist)
finder ikke, at der er anført nogen særlig begrundelse for en tilplant-
ning af arealet. Uanset at der er tale om et beskedent areal - og til-
svarende kun om en meget begrænset ændring af landskabsbilledet - finder
mindretallet derfor af principielle grunde ikke, at der bør meddeles
dispensation fra fredningen. Mindretallet stemmer derfor for at ændre
fredningsnævnets afgørelse til et afslag.
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I overensstemmelse med stemmeafgivningen går Naturklagenævnets afgørelse
herefter ud på, at fredningsnævnets dispensation af 7. april 1998 til
tilplantning af det ca. 7.500 m2 store areal af matr. nr. 1c Resendal
By, Gødvad stadfæstes dog med den ændring, at der ikke må indplantes No-
bilis.

på Naturklagenævnets vegne

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. l.



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

23/12-98

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 105/98 - udskiftning af bro, vandløbet Linå's underføring under
Smingevej.

Den 23. november 1998 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget ansøgning
om tilladelse til udskiftning af en gammel betonbro med et ståltunnelrør , hvor Linå
føres under Smingevej. I forbindelse hermed skal der foretages en midlertidig forlæg-
ning af Linå på sydsiden af åen.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 vedrørende
fredning af arealer ved Sminge og Overfredningsnævnets kendelse af 13. september
1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da der alene er tale om et begrænset indgreb i vandløbet meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

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. e)
Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-5-98)
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 e,
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg



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

06/01-99

Silkeborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Søvej 1
8600 Silkeborg

Ved r . j .nr. 83/1998 - opførelse af garage på ejendommen matr .nr. 9 n Gødvad by,
Gødvad, beliggende Gødvad Mælkevej 8 A, 8600 Silkeborg.

Den 17. september 1998 har kommunen for Lene Westfal1 Jensen, der er ejer af oven-
nævnte ejendom, søgt om tilladelse til opførelse af en garage i tilknytning til det eksi-
sterende enfamiliehus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 13. september 1978 om
arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da der er tale om en mindre tilbygning til et bestående byggeri, findes det ansøgte ikke
at stride mod fredningens formål, og Fredningsnævnet meddeler i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

KIageveiledning

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

Med venlig hilsen

~j

Kopi er sendt til:

Lene Westfall Jensen, Gødvad Mælkevej 8 A, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, 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
Henning G. Petersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

17/07-00

Advokat Thomas Jakobsen
Søndergade 25
Postboks 860
8600 Silkeborg

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 j~~1 2000

Vedr. j.nr. 56/00 - matr.nr. 10 d m.fl. Gødvad by, Gødvad.

•
De har ansøgt om tilladelse til vandskuring/hvidkalkning af ovennævnte ejendom, samt
til udskiftning af tagbeklædningen til sortglaseret tegl.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 28. juni 2000.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De nærmere, at baggrunden for ønsket om an-
vendelse af glaserede tagsten er, dels at undertaget skal udskiftes og dels, at den om-
kringliggende beplantning med særligt lærketræer medfører at et almindeligt tegltag er
vanskeligt at renholde.

•
Silkeborg Kommune havde ingen indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til vand-
skuringen og havde heller ingen indvendinger mod, at der lægges sort tegltag på ejen-
dommen. Kommunen er principielt betænkelig ved anvendelsen af glaserede teglsten i
fredede områder, men finder dog konkret, at taget ikke vil kunne genere mange på
grund af ejendommens beliggenhed .

Århus Amt henholdt sig til en i sagen afgivet redegørelse, hvoraf fremgår, at amtet
intet har at indvende mod vandskuring/hvidkalkning af facaderne, og at fredningsnæv-
net bør vurdere, hvorvidt der på grund af ejendommens beliggenhed, bør meddeles til-
ladelse til glaserede teglsten, jf. fredningsnævnets praksis, hvorefter nævnet er tilbage-
holdende med tilladelse til glaserede teglsten på grund af refleksvirkningen.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite deltog ikke i besigtigelsen, men har
efterfølgende ved brev til Fredningsnævnet meddelt, at man ikke kan anbefale, at der
meddeles tilladelse til det ansøgte, idet en tilladelse frygtes at kunne danne præcedens.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet har ingen indvendinger mod vandskuring eller hvidkalkning af
facaderne .

._ Fredningsnævnet er principielt betænkelig ved anvendelse af glaserede teglsten i
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fredede områder på grund af refleksvirkningen i landskabet. Når imidlertid henses til
ejendommens beliggenhed, det begrænsede indsyn til ejendommen samt til baggrunden •
for ansøgningen, herunder særligt at tagfladen er vanskelig at renholde på grund af de
omkringliggende lærketræer, har Fredningsnævnet efter en konkret vurdering besluttet
at meddele tilladelse til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

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. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-4-00) •
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Århus Amt, Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Modtaget i
Sko\!- ()q Naturstyrelsen

26 JGLi 2000

Vedr. j .nr. 77/2000 - etablering af 2 vandhuller på matr .nr. 8 a Resendal by,
Gødvad - Amtets j.nr.8-70-51-8-743-5-00)

• Den 10. juli 2000 har afdelingen fremsendt en fra afdelingen for Søer modtaget ansøg-
ning om tilladelse til etablering af 2 vandhuller på h.h.v. cirka 1.400 m2 og cirka 200
m2 på ovennævnte ejendom, der ejes af Jette og Morten Nielsen, Porskærvej 4, 8600
Silkeborg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

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

Da begge vandhuller, efter det forelagte, vil være til stor gavn for områdets vilde
plante- og dyreliv , meddeler Fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering af 2 vandhuller som vist på vedhæftede
kort, på vilkår,

Vandhul l: (det sydligste)

1. Vandhullet etableres med en svag bredhældning under 1:5 og største afgravet
dybde på op mod ca. 2,5 meter.

2. Det opgravede materiale fjernes eller spredes på dyrket areal omkring vandhullet i
et tyndt lag på højst 30 cm. Lavningen sydvest for vandhullet friholdes for
udjævning af opgravet materiale for at sikre voksesteder for engplanter og andre
vådbundsplanter ved vandhullet.

3. Vandhullet etableres uden øer.

4. Arealet omkring vandhullet holdes fri for træer og buske ien afstand af min. 15
meter mod nord og vest og 30 meter mod syd og øst.

5. 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.

I,rTi1i0- Og' Energimjni(o\l:0riet
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J,nr. Si'J1996 -12. \ 1/12- t':>O()b Bil.\



Vandhul 2 (det nordligste)

1. Vandhullet etableres ved kun at berøre området med pil. Alle træer og buske skal
fjernes med rod, og vandhullet efterlades med en svag bredhældning under 1:5 og
største afgravet dybde på op mod ca. 1 meter.

2. Det opgravede materiale fjernes fra engen og spredes på dyrket areal omkring
vandhullet i et tyndt lag på højst 30 cm.

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.

• KIal:evejledning

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:

Jette og Morten Nielsen, Porskærvej 4, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Afdelingen for Søer G.nr. 8-70-52-4-743-5-00)

_ Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København øe Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,



• •
Resendal By, Gødvad, Silkeborg.

1:8000 Jr.nr. 8·10·51-4·743·5·00

• Planlagte vandhuller

D Sø beskyttelseslinie
D Resendal By, Gødvad, Silkeborg

NBL Par. 3 Vandløb
D Oplande (stationer)
IHinHI NBL Par. 3 Moser
V:;%:] NBL Par. 3 Enge
Målsætning Vandløb
/\I.A Målsatte vandløb
~ BO Målsatte vandløb
~ B1 Målsatle vandløb
1:\1 B2 Målsatte vandløb
1\/ B3 Målsatte vandløb
~ C Målsatte vandløb
~ D Målsatte vandløb
1\1F Målsatte vandløb
." .. ' Vandløbstama
t::::I EF-Habitatområder
D Fredning
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Søndergade 25
8600 Silkeborg

28/07-00

Vedr. j.nr. 75/2000 - ændret placering af ejendommen matr.nr. 6 k Gødvad by,
Gødvad, beliggende Gødvad Mælkevej 7.

De har i skrivelse af 28. juni 2000 på vegne Erling Dencker, Gødvad Mælkevej 5,
8600 Silkeborg, søgt om tilladelse til principalt at rykke ejendommens bygninger væk
fra Gødvad Mælkevej cirka 200 meter mod nordvest, subsidiært et mindre stykke væk
fra Gødvad Mælkevej.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 12. juli 2000.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste ejeren, at det er hensigten, at det nye hus med
udhus/garage skal placeres cirka 75 meter fra Gødvad Mælkevej, og at samtlige øvrige
bygninger skal nedrives.

Silkeborg Kommune havde ingen indvendinger mod det ansøgte.

Århus Amt, Natur og Miljø, v/Jørgen Bang anførte i forbindelse med besigtigelsen, at
det er hans opfattelse, at den ansøgte bebyggelse bør placeres maksimalt 50 meter væk
fra vejen.

Efter drøftelse af sagen opnåedes der enighed blandt de fremmødte om den placering,
der fremgår af nedennævnte afgørelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Når henses til, at den kommende bebyggelse kan placeres således, at den opføres mel-
lem levende hegn og i øvrigt som anført i den fremsendte skitse, samt når henses til de
nuværende bygningers begrænsede anvendelighed, har Fredningsnævnet besluttet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at meddele dispensation til det ansøgte
på vilkår:

at det kommende byggeri Is sydfacade placeres maksimalt 20 meter fra den
nuværende bygnings nordfacade,

CL~ lqqb~l'LlI/l?--coo~
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at ejendommen placeres mellem de eksisterende levende hegn,

at ejeren opretholder og vedligeholder de levende hegn,

at ejendommen opføres i overensstemmelse med den fremsendte skitse, og

at alle eksisterende bygninger på ejendommen nedrives.

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:

Erling Dencker, Gødvad Mælkevej 5, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-743-6-00)
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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18/09-00

Vedr. j .nr. 85/2000 - etablering af vandhul på matr .nr. 2 b Resendal by, Gødvad.

•
Den 15. august 2000 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om til-
ladelse til etablering af et ca. 350 m2 stort vandhul på på ovennævnte ejendom, samt
retablering af terrænet om et vældagtigt område .

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Vandhullet ønskes etableret i braklagt, våd lavning vest for beboelsen. Langs skel mod
øst er foretaget opgravning af et vældpræget område. Det opgravede materiale, som er
efterladt i en bræmme rundt langs kanten af vældet, ønskes skubbet tilbage i udgravnin-
gen i forbindelse med etablering af vandhullet.

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

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Da etablering af nyt vandhul og retablering af vældområdet vil øge områdets natur- og
landskabelige værdier, og således ikke stride mod fredningens formål, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte,
som vist på vedhæftede kort på vilkår:

at vandhullet etableres med en svag bredhældning under 1:5 og største afgravet dybde
på op mod ca. 1,5 meter.

at det opgravede materiale placeres som en max. 80 cm høj og 15 meter bred,
afrundet terræntilpasset opstemning med svagt skrånende sider (max 1:5) langs
kanten mod syd. Overskydende materiale udjævnes i et tyndt lag på højst 30 cm på
de højtliggende arealer vest for vandhullet.

at vandhullet etableres uden øer
at vandhullet etableres uden til- eller afløb
at der ikke må udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs i/ved vandhullet, og
at der må ikke opsættes andehuse, samt andet hegn end kreaturhegn ved vandhullet.
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KlageveHedning

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-8-00)
Århus Amt, Søer -(j.nr. 8-70-52-4-743-9-00)
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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09/01-01

Silkeborg Kommune
Miljø- og Planafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vedr.j .nr. 10112000- ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus på
ejendommen matr .nr. 8 a Resendal by, Gødvad.

• Den 20. september 2000 har kommunen fremsendt en sag, hvor Morten Nielsen søger
om tilladelse til opførelse af et maskinhus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2000.

Under besigtigelsen redegjorde ejeren nærmere for ansøgningen og oplyste bl.a., at
det er hans hensigt at holde dyr i den eksisterende lade. Han mangler plads, og særlig
er det svært at få moderne traktorer ind gennem den nuværende vognport til laden, idet
redskaberne er for høje. Det er ikke realistisk at ændre tagkonstruktionen. Den
bygning, som der nu ansøges om, skal derfor anvendes til landbrugsmaskiner. Han har
16 ha jord, hvoraf de 12,5 ha er dyrket.

Under besigtigelsen forevistes placeringen af den ansøgte bygning. Ejeren oplyste, at
bygningen påtænkes opført med hvidpudsede mure og røde decra-tagplader, alt som an-
ført i ansøgningen. Bygningen vil få en taghældning på 10 % mod sydøst.

Silkeborg Kommune havde ingen indvendinger mod, at der meddeles tilladelse til det
ansøgte.

Århus Amt anførte, at der er tale om et projekt, som er pænt tilpasset det øvrige byg-
geri. Det er forståeligt, at ejeren har behov for en bygning til opbevaring af sine land-
brugsmaskiner. Det tilføjedes, at der - bortset fra de praktiske problemer med at få
maskinerne ind i laden - synes at være god plads i denne.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ikke under besigtigelsen, men
har i et brev af 18. november 2000 til Fredningsnævnet oplyst, at man ikke kan anbefa-
le en dispensation til det ansøgte, idet man ikke finder, at der er tale om en bygning,
der tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Efter det under besigtigelsen oplyste om den manglende mulighed for at parkere
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landbrugsmaskiner m.v. i de eksisterende bygninger, finder Fredningsnævnet, at den
ansøgte bygning vil tjene rimelige, landbrugsøkonomiske formål.

Det ansøgte projekt findes endvidere at være godt tilpasset de eksisterende bygninger
og området i øvrigt.

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

Klagevejledning

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

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:

Morten og Jette S. Nielsen, Porskærvej 4, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-743-11-00
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, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg.
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10/04-01

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 2/2001 - tilladelse til ombygning og udvidelse af driftsbygning på ejen-
dommen matr .nr. 1 n Resendal By, Gødvad, beliggende Resendalvej 15, 8600 Sil-
keborg

Den 8. januar 2001 har kommunen fremsendt en fra Peter Trærup modtaget ansøgning
om tilladelse til ombygning og udvidelse af en eksisterende lade! stald på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen, der er en landbrugsejendom på 9,2 ha, er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

En eksisterende lade/stald og et eksisterende brændeskur på ialt ca. 150 m2 ønskes om-
bygget og udvidet til en bygning på ca. 180 m2. Bygningen skal benyttes til maskinhus,
fyrrum og hobbyværksted. I forhold til den eksisterende bebyggelse, skal den nye byg-
ning vendes, således at gavlene kommer til at vende henholdsvis mod nord og syd for
herved at opnå mere harmoni i forhold til den øvrige bebyggelse på ejendommen. Til-
bygningen vil fremstå i samme materialer og farver på facader og tag som det eksiste-
rende byggeri.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 5. marts
2001 har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte må anses for rimeligt set i forhold tillandbrugsejendommens størrelse,
findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

_ Klageberettigede er:



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

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

Peter Trærup, Resendalvej 15, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-2-01)
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg

•
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TIL ORIENTERING

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

10104-01

Silkeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 16/2001 - opførelse af garage/carport på matr.nr. 13 g Resendal By,
Gødvad, beliggende Porskærvej 9, 8600 Silkeborg

Den 5. marts 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en sag, hvor Vagn
Kviesgaard søger om tilladelse til etablering af garage/carport på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Der ønskes etableret en dobbelt garage/carport på 60 m2• I tilknytning hertil ønskes
etableret et halvtag til opbevaring af brænde. Bebyggelsen, på ialt 72 m2, placeres u-
middelbart nord for boligen på ejendommen, hvor der i dag findes et skur på 30 m2.

Den nye bygning vil fremstå i samme farver og materialer sammmen med samme tag-
hældning som boligen på ejendommen.

Ved sagens fremsendelse har Amtet anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte bygning ikke skønnes at skæmme i landskabelig henseende og således
ikke stride mod fredningens formål, meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overens-
stemmelse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

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:

Vagn Kviesgaard, Porskærvej 9, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-1-01)
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg

•



REG. KRas k'1t9.Q
TIL ORIENTERING

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

10104-01

Siikeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 10/2001 - opførelse af tilbygning til stuehuset på ejendommen matr.nr.
8 a Resendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 4, 8600 Silkeborg

Den 16. februar 2001 har kommunen fremsendt en fra Jette og Morten S. Nielsen mod-
taget ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning med et grundareal på 61,5
m2 til det eksisterende stuehus på ovennævnte ejendom. Tilbygningen er tilpasset det
eksisterende stuehus i stil, materialer og farver.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 5. marts
2001 har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da tilbygningen er tilpasset det eksisterende stuehus, som også efter tilbygningen vil
fremtræde harmonisk i landskabet og således ikke stride mod fredningens formål, med-
deler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det
ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger med beliggenhedsplan.

KIagevejledning

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.

f}d:



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:

Jette og Morten S. Nielsen, Porskærvej 4, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-3-01)
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 iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

REG.NR. Sg89.00
T'L ORIENTERING

l~,
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

03/05-01

Erik Pedersen
Porskærvej 19
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 12/01 - ansøgning om tilladelse til tilbygning til stuehus på matr.nr. 1d
Nørreskov by, Gødvad, beliggende Porskærvej 19, 8600 Silkeborg.

Århus Amt, Natur og Miljø, har med skrivelse af 7. marts 2001 fremsendt en fra Dem
modtaget ansøgning om tilladelse til tilbygning til stuehuset på ovennævnte ejendom.

Det er oplyst i forbindelse med ansøgningen, at der ønskes etableret en tilbygning på
42 m2 til det eksisterende stuehus, således at det samlede boligareal efter tilbygningen
bliver på 295 m2• Tilbygningen bliver af pudset mursten og med tegltag med samme
farve og hældning som det eksisterende stuehus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. april 2001.

Under besigtigelsen redegjorde De for ansøgningen og fremlagde nye tegninger, hvor-
ved bygningens facade mod syd er ændret i forhold til det oprindelige projekt.

Efter gennemgang heraf havde hverken Silkeborg Kommune eller Århus Amt indven-
dinger mod, at der meddeles tilladelse til det nu ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved brev af 7. april 2001 til Fred-
ningsnævnet udtrykt ønske om, at det oprindelige projekt ændres, således at facaden
mod syd opføres som en muret facade med vinduer og døre.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da tilbygningen i høj grad er tilpasset den eksisterende bolig på stedet, og således
fortsat vil være harmonisk i landskabet, og da der nu er sket sådanne ændringer af pro-
jektet, at facaden mod syd ikke vil blive opfattet som en egentlig glasfacade, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det
ansøgte, således som det fremgår af de under besigtigelsen udleverede tegninger.

Klal:evejledning



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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-4-01)
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

29/08-01
Silkeborg Kommune
Rådhuset
Søvej l
8600 silkeborg

Vedr. j.nr. 39/2001 - etablering af carport med tagterrasse på matr.nr. 1 y
Resendal by, Gødvad, beliggende ResendaIvej 9, 8600 Silkeborg.

,.\
\~ Den 23. april 200 l fremsendte kommunen en fra Bent Klode modtaget ansøgning om

tilladelse til etablering af ny carport med tagterrasse på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

På ejendommen findes en carport på ca. 64 m2• Denne ønskes udvidet til ca. 72 m2 og
samtidig sænket, hvorved der bliver mulighed for udnyttelse af taget til en tagterrasse.
Omkring terrassen ønskes etableret et flethegn, hvorpå der mod syd ønskes opsat sol-
fangere.

Sagen har været fremsendt til Århus Amt, der i skrivelse af 2. juli 2001 har anbefalet,
at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

rr..-, ~I~~ Da det ansøgte ikke findes at være i strid med fredningens formål meddeler Frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at om- og tilbygning udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.. "med behggenhedsplan.

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.

'Ile En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for

ad ~'IV 2tJtJ /-/:1/;):<' -60'0J
l>



sagens videresendeise til Naturklagenævnet. :e
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:

Bent Klode, Resendalvej 9, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-7-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 KØberihavn 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 Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg.
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TIL ORIENTERING

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

08/04-02

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

REG.Hl 5 g 87.oC>

Vedr. j.nr. 3/2002 - opførelse af garage med fyrrum og grovbryggers samt vind-
fang på matr .nr. 7 a Resendal by, Gødvad, beliggende Porskærvej 5, 8600 Silke-
borg.

I skrivelse af 18. januar 2002 har kommunen fremsendt en fra Søren P. Glintborg mod-
taget ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende beboelse med
garage med fyrrum og grovbryggers på 54 m2 og et vindfang på 10,5 m2 på ovennævn-
te ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommuner.

Garage og vindfang opføres med 25 o symmetrisk saddeltag i forbindelse med stue-
huset, der er opført i halvandet plan og indrettet med 159 m2 beboelse.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 19. februar
2002 har udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke vil ændre helhedsindtrykket og således ikke findes at stride mod
fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

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

!)cI :



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
vJ!-,-,.La. ~ _..~ /

Mogens~:BeæP- ~

Kopi er sendt til:

Søren P. Glintborg, Porskærvej 5, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-2-02)
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, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg.
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TIL ORIENTERING

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

08/04-02

Rene Gravesen
Høstvej 3
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 21/2002 - opførelse af ny bolig og garage/fyrrum på matr.nr. 11 h
m.fl. Hårup by, Linå. beliggende Skærbækvej 80, 8600 Silkeborg .

• Den 22. februar 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til opførelse af en ny bolig og garage/fyrrum, som erstatning
for en eksisterende bolig og et udhus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Der ønskes opført en bolig på 258 m2 sammenbygget med 70 m2 garage/fyrrum med
stort set samme beliggenhed som de eksisterende bygninger. Boligen opføres som et
traditionelt længehus med udnyttet tagetage. Taget udføres med 45° symmetrisk saddel-
tag uden hvalm. Garagen ønskes opført i samme stil og materialer som boligen.

Amtet har ved sagens fremsendelse erklæret, at der ikke er indvendinger mod det an-
søgte.

• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte, der skal erstatte en eksisterende bolig med garage, ikke findes at stride
mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

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.

~~/- I';/I~ ... (Øo3
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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. 2.

Med venlig hilsel(

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-3-02)
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, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 REG.NR. 588"_00

08/04-02

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 2/2002 - opførelse af anneks på matr.nr. 1 b Resendal by, Gødvad,
beliggende Gødvad Kirkevej 8, 8600 Silkeborg.

Den 10. januar 2002 fremsendte kommunen en fra Klaus Pedersen og Marianne Brandi
Christensen modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af et anneks på 51 m2 til den
eksisterende beboelse på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Stuehuset, der er på 134 m2, ønskes udvidet med et anneks, der opføres i tilknytning til
et fyrrum/værksted, der er beliggende i tilknytning til stuehuset. Annekset opføres med
30 o symmetrisk saddeltag med røde teglsten.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 19. februar
2002 har udtalt, at man finder det hensigtsmæssig med en udvidelse af beboelse som
foreslået.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte tilbygning ikke vil ændre ejendommens helhedsindtryk væsentlig, og
således ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
beliggenhedsplan.

KlageveHedning

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.

Ile!:



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

Marianne Christensen og Klaus Pedersen, Gødvad Kirkevej 8, 8600 Silkeborg.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-743-1-02
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, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af N ævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg.
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Silkeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 114/2002 - udvidelse af eksisterende bolig på matr.nr. 9 n Gødvad by,
Gødvad, beliggende Gødvad Mælkevej 8 a, 8600 Silkeborg.

Den 6. december 2001 fremsendte kommunen en fra Lene og Stephen Roy Cox modta-
get ansøgning om tilladelse til at udvide den eksisterende bolig på ovennævnte ejendom
med 24 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Boligen ønskes udvidet med en tagetage på 24 m2 og en overdækket altan på 6 m2 på
en eksisterende vinkelbygning, der har fladt tag. Den øvrige del af boligen er opført i
halvandet plan med udnyttet tagetage. I forbindelse med tilbygningen ønskes hele taget
udskiftet med røde, glaserede teglsten.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 19. februar
2002 har anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte tilbygning og den ændrede tagbeklædning ikke vil ændre bygningens
karakter i væsentlig grad, og således ikke findes at stride mod fredningens formål,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, 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.

'til) 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.

Kopi er sendt til:
Lene og Stephen Roy Cox, Gødvad Mølkevej 8 a, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-13-01 .,
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 KØbeIihavn 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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg.
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30/04-02

Henry Carstens
Gødvad Mælkevej 11
8600 Silkeborg

REG. Nl 52>~. 00

Vedr. j.nr. 9112001 - etablering af dyrehegn mellem matr.nr. 7 b og 5 d Resendal
by, Gødvad, og matr.nr. 8 a smst.

Den 15. oktober 2001 modtog Fredningsnævnet henvendelse fra Århus Amt, Natur og
Miljø, vedrørende et af Dem etableret dyrehegn på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 ved-
rørende fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 6. marts 2002.

Under besigtigelsen anførte De, at Fredningsnævnet for Århus Amts Vestlige Fred-
ningskreds ved brev af 10. oktober 1974 har givet tilladelse til opsætning af dyreheg-
net. De oplyste endvidere, at der ikke har været etableret et hegn i en periode på op til
10 år, og at det nuværende hegn er nyopsat.

Århus Amt, Natur og Miljø, har udtalt sig imod at der gives en efterfølgende tilladelse
til det opsatte hegn. Amtet har bl.a. henvist til, at der ifølge fredningsbestemmelserne
som udgangspunkt alene gives tilladelse til nødvendige kreaturhegn og hegn om eksi-
sterende haver samt at hegnet af landskabsmæssige grunde bør fjernes.

Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 23. februar 2002 til nævnet erklæret
sig enig i Amtets vurdering.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der ikke er anført særlige grunde til at det etablerede dyrehegn bør bibeholdes, samt
da hegnet landskabsmæssigt findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fred-
ningsnævnet afslag på dispensation til det ansøgte.

Det pålægges Henry Carstens inden den 15. juni 2002 at fjerne dyrehegnet.



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 G.nr. 8-70-51-8-743-12-00)
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 Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 'Silkeborg
Jane og Ole Johansen, Resendalvej 13, 8600 Silkeborg
Morten S. Nielsen, Porskærvej 4, 8600 Silkeborg



TIL ORIENTERING

_ ) FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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8900 Randers - tlf. 86437000

14/05-02

Søren P. Glintborg
Porskærvej 5
8600 Silkeborg

REG.NR. S&~c;.OC>

Vedr. j.nr. 44/2002 - ansøgning om tilladelse til nedrivning og genopførelse af ny
lade på ejendommen matr.nr. 7 a m.fl. Resendal by, Gødvad, beliggende Pors-
kærve j 5, Silkeborg.

Den 15. april 2002 fremsendte Silkeborg Kommune, Miljø- og Planafdelingen, en fra
Dem modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning og genopførelse af en ny lade på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

De har oplyst, at det eksisterende bindingsværksbyggeri skal nedrives på grund af
smuldrende murværk og almindelig forfald.

De ønsker at opføre en ny bygning samme sted. Bygningen, som skal anvendes som
lade, skal dog laves cirka 2 meter bredere og ca. 2,5 meter kortere for at opnå en mere
favorabel pris pr. m2• Endvidere sker afkortningen i den sydvestlige ende for at for-
bedre tilkørselsforholdene til det eksisterende traktorhus.

Den nye bygning opføres i lecablokke, der pudses. Tagdækning udføres i sort eternit
B7, ligesom stuehuset.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte nedrivning og genopførelse af laden ikke findes at stride mod frednin-
gens formål meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med den
fremsendte tegning og de i øvrigt meddelte oplysninger.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks



Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- ) •
esse i afgørelsen.

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

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

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

Med venlig hilsen

•Kopi er sendt til:

(

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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14/05-02

Axel østerlund
Åbrinken 43
7171 Uldum

REG.NR. ~~gc) OG

Vedr. j.nr. 29/2002 - ansøgning om tilladelse til opstilling af skur, skurvogn,
læskure m. v. på areal omkring matr .nr. 3 f Hårup by, Linå, beliggende
Skærbækvej 94, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 21. marts 2002 modtaget en anmeldelse fra Århus Amt om,
at der ulovligt er opstillet campingvogn, skur, skurvogn, læskure m.v. på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigte1se den 24. april 2002.

I forbindelse med besigtigelsen anmodede De om tilladelse til at bevare 2 stk.læskure
samt 1 opbevaringsskur på ejendommen. øvrige skure og campingvogn var fjernet.

De anførte, at læskurene er nødvendige, da der går får på ejendommen, ligesom opbe-
varingsskuret er nødvendigt, da det bruges til opbevaring af hø til fårene om efteråret.
De oplyste endvidere, at opbevaringsskuret har været på ejendommen i 17 år.

I forbindelse med besigtigelsen anbefalede Århus Amt og Silkeborg Kommune, at der
meddeles tilladelse til de opstillede skure.

Danmarks Naturfredningsforening har ved brev af 30. marts 2002 meddelt Frednings-
nævnet, at der alene kan anbefales tilladelse til bibeholdelse af et kombineret
læskur/anlæg til hø og foder.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da de tilbageværende skure på ejendommen er nødvendige så længe, der er får på
ejendommen, findes skurene ikke at stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet
meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til de eksi-
sterende skure, 2 stk.læskure og 1 stk.opbevaringsskur. Tilladelsen gælder kun så
længe der er får på ejendommen.



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. 8-70-51-8-743-3-00)
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 kommune valgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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02/07-02

Silkeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg

Vedr. j .nr. 34/2002 - ansøgning om opsætning af kviste, ovenlysvinduer og gavl-
vindue i tagetagen på ejendommen matr.nr. 10 d m.fl. Gødvad by, Gødvad, belig-
gende Gødvad Mælkevej 18, 8600 Silkeborg .

• Den 6. maj 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen modta-
get ansøgning, hvor Thomas Jakob Jakobsen søger om tilladelse til at opsætte 3 kviste,
4 ovenlysvinduer og l gavlvindue i forbindelse med at tagetagen inddrages til beboelse
på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommuner.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, da der ikke etableres store
reflekterende vinduespartier , meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at vinduer og kviste placeres
som vist på den fremsendte tegning .

• KIageveiledning

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-
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telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Thomas Jakob Jakobsen, Gødvad Mælkevej 18, Resenbro, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-6-02)
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 iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundah1, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg

•
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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02/07-02

Lotte Bisballe og Frank Christensen
Skærbækvej 94
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 22/02 - tilladelse til udvidelse af sommerhus på matr.nr. 3 aø Hårup
by, Linå, beliggende Skærbækvej 110, 8600 Silkeborg.

Den 22. februar 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til udvidelse af det eksisterende sommerhus på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Den 24. april 2002 foretog fredningsnævnet besigtigelse.

Århus Amt og Silkeborg kommune kunne ikke anbefale en udvidelse af sommerhuset
til den ønskede størrelse på 105 m2• Efter drøftelser tilkendegav fredningsnævnet, at
der kan accepteres en udvidelse, således at den samlede bebyggelse på grunden ikke må
overstige 94 m2•

Det aftaltes, at De skulle fremsende nye tegninger til fredningsnævn og amt.

Den 15. og 28. maj 2002 har De fremsendt nye tegninger til udvidelse af sommerhuset.

Århus Amt har i skrivelse af 31. maj 2002 erklæret, at en udvidelse af sommerhusets
beboelsesdel til 67,3 m2 findes acceptabelt sammenlignet med de øvrige sommerhuse i
området. Den samlede bebyggelse vil ikke overstige 94 m2•

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte udvidelse efter den senest fremsendte tegning ikke findes at stride mod
fredningens formål, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. l, tilladelse til en udvidelse af bebyggelsen til ialt 94 m2 og således at sommer-
husets beboelsesdel udvides til ia1t 67,3 m2•

Klagevejledning

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Q.nr. 8-70-51-8-743-12-01)
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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

22/07-02

Kirsten og Peder Trærup
Resendalvej 15,
Resenbro
8600 Silkeborg

Vedr. j .nr. 52/2002 - ansøgning om tilladelse til indretning af lager, kontor eller
feriebolig (Bed & Breakfast) i maskinhus på landbrugsejendommen matr .nr. 1 n
Resendal by, Gødvad, beliggende Resendalvej 15, 8600 Silkeborg.

Den 13. maj 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til at indrette lager eller kontor i ca. 95 m2 af et maskinhus på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 11. juli 2002.

Den 11. april 2001 er der af Fredningsnævnet blevet meddelt tilladelse til at ombygge
og udvide en eksisterende lade/stald/brændeskur på ca. 150 m2 til et maskinhus på ca.
180 m2•

De oplyste i den forbindelse, at bygningen skulle benyttes til maskinhus, fyrrum og
hobbyværksted.

Da det har vist sig, at maskinhuset er større end hvad, der er behov for i forbindelse
med Deres landbrugsrnæssige drift af ejendommen, ønsker De nu tilladelse til at
anvende cirka 95 m2 af maskinhuset til lager, kontor/eller udlejning af ferieboliger
(Bed & Breakfast) .

Under Fredningsnævnets besigtigelse af ejendommen blev konstateret, at De allerede
har gennemført de bygningsmæssige ændringer, der er ansøgt om. Ud over indretning
af en del af stueplanet i maskinhuset til værelser med separat bad, er loftet på
maskinhuset sat i stand, og der er blevet isat gavlvinduer i både nord- og sydgavlen af
drifts bygningen.

Århus Amt, Natur og Miljø, kunne anbefale ændret anvendelse af maskinhuset til
lager, men kunne derimod ikke anbefale en anvendelse af bygningen til udlejning af
ferieboliger (Bed & Breakfast). Endvidere kunne amtet ikke anbefale, at der blev givet
tilladelse til etablering af vinduespartierne i syd- og nordgavlen på drifts bygningen.
Amtet henviste særlig til at anvendelse af bygningen til kontor, erhverv eller feriebolig
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er uhensigtsmæssig, da bygningens karakter herved vil ændres væsentligt.

Vedrørende de isatte vinduespartier i gavlene henviste amtet til at dette var
landskabelig uheldigt.

Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite kunne ikke
anbefale, at der blev givet tilladelse til de isatte vinduespartier i gavlene og henviste til
at helhedsindtrykket ændres væsentligt i en uheldig retning.

Endvidere kunne Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ikke anbefale
ansøgning om tilladelse til indretning af lager eller kontor og ferieudlejning, idet der
henvistes til, at nybyggeri til erhverv som hovedregel bør placeres i by-zone.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ved tilladelse af 10. april 2001 har Fredningsnævnet accepteret en ombygning og
udvidelse af en eksisterende driftsbygning til benyttelse som maskinhus, fyrrum og
hobbyværksted.

Under besigtigelsen kunne det konstateres, at de faktiske forhold på ejendommen afveg
fra den givne tilladelse. Specielt bemærkede Fredningsnævnet, at der er etableret større
vinduespartier i både syd- og nordgavlen af maskinhuset. Endvidere var en større del af
maskinhuset indrettet med værelser med klinkegulv og separat badeværelse.

Da det ansøgte for så vidt angår etablering af gavlvinduer medfører en væsentlig
ændring af ejendommens helhedsindtryk, gives der afslag på efterfølgende dispensation
til disse, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Vedrørende ændringen af bygningens anvendelse finder Fredningsnævnet, at brugen af
bygningen til lager/kontor og/eller udlejning af ferieboliger (Bed & Breakfast) ikke
strider mod fredningen, idet Fredningsnævnet ikke finder, at bygningen i væsentlig
grad ændrer karakter. Endvidere finder Fredningsnævnet, at benyttelsen falder inden •
for ti rimelige landbrugsøkonomiske formål" .

Fredningsnævnet meddeler herefter frist til inden den 1. oktober 2002 at fjerne
vinduespartierne i henholdsvis syd- og nordgavlen af maskinhuset. De isatte velux-
vinduer kan bibeholdes. Gavlene skal reetableres og fremstå som hele gavle i
træbeklædning.

Klagevejledning

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

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



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

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-3-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masneoogaae2RLIDOl{ØDerihavn 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
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af N ævnet, Gordon Enevoldsen, Lyngvej
42, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

30/07-03

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 34/03 - tilladelse til opførelse af ny carport på ejendommen matr.nr.
3 19 Hårup by, Linå, beliggende Skærbækvej 92.

Den 25. april 2003 fremsendte Kommunen en fra Gert Møller Jørgensen modtaget an-
søgning om tilladelse til opførelse af en ny carport på 49 m2 til erstatning for et eksiste-
rende udhus og carport på 41 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om
fredning af arealer ved Gødvad m. v.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i skrivelse af 8. juli 2003 udtalt, at en dispensation
ikke findes at stride mod fredningens formål under hensyn til, at den nye carport er til
erstatning for eksisterende carport med udhus.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om udskiftning af en carport med udhus, findes det ansøgte ikke at stride
mod fredningens formål, hvorfor fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i over-
ensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

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.
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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:

Gert Møller Jørgensen, Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-743-2-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
R~tten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

01/09-03

Årstiderne Arkitekter
Vestergade 49
8600 Silkeborg

Att. arkitekt Torben Bækgård

Vedr. j.nr. 38/2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af idrætshal og elevbolig
ved Gødvad Efterskole, matr .nr. 19 a Gødvad by, Gødvad, beliggende Stavanger-
vej 2, 8600 Silkeborg.

Den 8. maj 2003 fremsendte De på vegne Gødvad Efterskole en ansøgning om tilla-
delse til opførelse af en idrætshal samt elevbolig på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er delvist omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september
1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. august 2003.

Vedrørende idrætshallen har De oplyst, at denne bliver 25 x 45 meter stor. Kiphøjden
vil svinge fra 8,5 meter til 11 meter, idet hallen tænkes placeret med gulvniveau 2,5
meter under terræn. Hallen opføres i gule sten med træbeklædning samt tagpap. Der vil
blive etableret slørende beplantning ud mod det fredede område. Formålet med nybyg-
ningen er at kunne etablere faciliteter til sport til brug for efterskolens elever, idet den
eksisterende hal er utilstrækkelig størrelsesmæssig, og derfor overvejende benyttes til
musik og drama.

Vedrørende elevboligen tænkes denne udført som de to eksisterende elevboliger på
ejendommen og skal forbindes med disse ved en udvidelse af den eksisterende forbin-
delsesgang. Bygningen vil blive opført i gule sten med tagbeklædning og med sort tag-
pap. Formålet med opførelsen af elevboligen er at skabe yderligere plads i hovedbyg-
ningen til undervisning og/eller personalerum.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet
har særlig henvist til at nybygningen ligger i udkanten af Gødvad-fredningen, og at for-
målet med udvidelsen tilsiger godkendelse, da udvidelsen har bred almen interesse.

Silkeborg Kommune har tilsluttet sig Amtets vurdering, idet kommunen dog har be-
mærket, at nybygningen kræver etablering af lokalplan.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til at det ansøgte ønskes opført i udkanten af fredningen og opføres i til-



knytning til eksisterende bebyggelse, samt under hensyn til formålet med bebyggelsen, e
finder Fredningsnævnet at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Nævnet
meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger
og de i øvrigt meddelte oplysninger.

Klagevejledning

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-5-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



Fredningsnævnet for Århus Amt

Århus Amt
Naturplejeafdelingen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Mo:I~eget 1
Skov- 0(" 'I;!. '", dvrelsen

Tlf. 86122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 98 62 93

19. januar 2004

Vedrørende j. nr. 95/2003 - Ansøgning om tilladelse til udskiftning aftoiletbygning ved Resen-
bro, på ejendommen matr. nr. 12 b, Resendal By, Gødvad.

Fredningsnævnet har den 20. november 2003 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres ansøg-
ning om tilladelse til udskiftning aftoiletbygningen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad. Endvidere er ejendommen beliggende i EF-Habitatområdet Gudenå og Gjern
Bakker.

Det er oplyst, at den eksisterende toiletbygning er opført i grønne plader.
Fredningsnævnet for Århus Amts Vestlige fredningskreds gav i 1992 tilladelse til opstilling af dette
toilet (j.nr. 15/92).
Der ønskes nu opstillet en bygning (et mindre skur) til et handicapvenligt tørkloset. Bygningen be-
klædes med brædder.

Århus Amt, Natur & Miljø, har meddelt Fredningsnævnet, at det kan anbefales, at der gives tilladelse
til det ansøgte. Der er lagt vægt på, at der er tale om udskiftning af en eksisterende toiletbygning, og
at udskiftningen ikke vil stride mod formålet med fredningen, som bl.a. er at skabe gode muligheder
for offentlighedens adgang til området.

Sagen har været forelagt det amtsrådvalgte medlem og det kommunevalgte medlem af nævnet på
skriftligt grundlag.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om udskiftning af en eksisterende toiletbygning, som det daværende Fredningsnævn
for Århus Amts Vestlige fredningskreds tidligere har givet tilladelse til opstilling af, og da den an-
søgte toiletbygning er udformet afhensyn til offentlighedens ophold i området, finder Fredningsnæv-
net ikke, at udskiftningen vil stride mod fredningens formål.
Nævnet meddeler derfor herved dispensation til det ansøgte i henhold til naturbeskyttelseslovens §el 50, stk. 1.

KIagevejledning:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel-
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sen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.

Tiiladelsen 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 dato,jfnaturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

~--e7
Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-4-743-18-03).
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600 Silke-
borg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå.
Det kornmuneva1gte medlem afnævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,8600 Silkeborg.,
Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg.



1. RECiNl
Fredningsnævnet for Århus Amt

Rita og Erling Dencker
Gødvad Mælkevej 5
8600 Silkeborg

SCANNET
Modtaget l

Skov- og Naturstyrels6n

~ ~ MAJ 200~

Retten i Århu~ ,
Tinghuset, Ve.,.dr Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93

Den 20. maj 2004.

Vedrørende journal nr. 96/03 - ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende
bygninger samt opførelse afny bolig på ejendommen matr. nr. 61, Gødvad By, Gødvad,
beliggende Gødvad Mælkevej 22, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 27. november 2003 fra Silkeborg Kommune modtaget Deres ansøgning
om tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af ny bolig på ovennævnte
ejendom.
Ansøgningen er blevet behandlet af Århus Amt, Natur & Miljø, som er fremkommet med sin
indstilling i sagen ved brev afS. april 2004.

Ejendommen er på 3,4 ha uden landbrugspligt.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. april 2004.

Under besigtigelsen oplyste De, at De ønsker at opføre et bondehus i moderne stil.
Der blev ved besigtigelsen fremlagt bygningstegninger, revideret 26. april 2004.
Af tegningerne fremgår, at De ønsker en beboelse med grundareal på 146 m2 og en førstesal på 96
m2

•

Hertil kommer et udhus/garage på 85 m2
•

På sydfacaden, mod åen, ønskes bygget en kvist på førstesalen med 4 fag vinduer med rækværk
foran.
De gjorde under besigtigelsen opmærksom på, at glaspartierne i kvisten er reduceret med 1 fag i
forhold til de oplysninger, der tidligere er givet Århus Amt, ligesom glaspartierne er trukket ca. l-
I Y2meter ind i kvisten.

Under besigtigelsen blev placeringen af bebyggelsen drøftet.
Oprindelig ønskede De en placering af den nye bygningsrnasse ca. 18-20 meter vest for den
eksisterende bebyggelse og med indbyrdes placering som på tegningsmaterialet.
Under mødet erklærede De Dem indforstået med at placere den nye bebyggelse nærmere i forhold
til den eksisterende bebyggelse, således at udhuset/garagen placeres umiddelbart bag ved og i
forlængelse af det eksisterende udhus, og at stuehuset flyttes tilsvarende mod øst.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001- J7 JII'1....-~:>:;)~
Akt.nr. 2-3 ~ ~
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Under besigtigelsen erklærede De ligeledes, at De var indforstået med at benytte refleksfri glas til
vinduespartierne, ligesom De ikke ønskede en større have omkring huset, men ønskede at bibeholde
området som naturgrund.
Størrelsen afkvisten på førstesalen blev drøftet. De oplyste, at kvisten er reduceret med l fags
vinduesparti, således at der alene er 4 fag vinduer i forhold til de oplysninger, Århus Amt havde ved
deres vurdering af ansøgningen ved brev af 5. april 2004. Endvidere er glaspartierne i vinduerne
trukket ind i kvisten ca. l-l Y2. meter, hvorefter der er en skyggevirkning på glaspartierne, så de ikke
virker så dominerende.
De henviste til Gødvad Mælkevej nr. 7, hvor der er opført et lignende byggeri med en kvist af
samme type.

Vedrørende tagmaterialet oplyste De, at De ønsker at benytte glaseret tegl, dog ikke sortglaseret
tegl. Dette afhensyn til vedligeholdelsen aftaget.

Århus Amt, Natur & Miljø, meddelte, at amtet kan anbefale, at der gives tilladelse til opførelse af
ny bebyggelse på grunden mod nedrivning af den eksisterende bebyggelse. Amtet kan acceptere
placeringen af bebyggelsen som drøftet under mødet, men finder, at kvisten på førstesalen er meget
dominerende i landskabet. Vedrørende have omkring huset var det amtets vurdering, at der, særligt
ned mod åen, alene må være et mindre stykke have, idet naturarealet i størst muligt omfang skal
bibeholdes.

Silkeborg Kommune meddelte ligeledes, at det kan anbefales, at nævnet giver tilladelse til den
ansøgte bebyggelse.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt nævnet, at det kan anbefales, at der
gives tilladelse til opførelse af en ny bolig på grunden mod nedrivning af de eksisterende bygninger.
Anbefalingen er under forudsætning af, at den nye bolig placeres omtrent samme sted som den
eksisterende bolig. Lokalforeningen udtrykker i øvrigt i overensstemmelse med amtet
betænkelighed ved facadens udformning mod syd, idet lokalforeningen finder kvisten meget
markant i landskabet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Idet Fredningsnævnet efter en helhedsvurdering af det ansøgte projekt ikke finder, at projektet
strider mod fredningens formål, meddeles der tilladelse til det anførte, jf. naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, på følgende vilkår:

- At byggeriet udføres i overensstemmelse med tegningsmaterialet af 26. april 2004, dog
således, at den samlede bebyggelse parallelforskydes ca. 19-20 meter mod vest i
overensstemmelse med det ovenfor anførte

- at der benyttes ikke-reflekterende glas til vinduespartieme
- at taget pålægges uglaserede tegl
- at eventuelt have areal strækker sig maksimalt 15 meter ud fra sydfacaden mod åen
- at det levende hegn mod åen bibeholdes
- at byggeriet i øvrigt opføres i overensstemmelse med de meddelte oplysninger.

Klagevejledning



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

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

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

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

Med venlig hilsen

~P. Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-21-743-5-03)
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 lokalkornite vlBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1,8600 Silkeborg (Ejendomsnummer 046773)
Adv. Thomas Jakobsen, Advokatgruppen Silkeborg, Frederiksberggade 23,8600 Silkeborg
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Vedr. j. nr. 71/2004 - ansøgning om efterfølgende godkendelse af udført sideudvidelse
af Smingevej i Resenbro.

Århus Amt har den 28. november 2003 modtaget ansøgning fra Silkeborg Kommune om til-
ladelse til sideudvidelse af Smingevej i Resenbro ved matr. m. 8 d m.fl. Skellerup By, Linå.

Der er tale om udvidelse af vejbredden med l m på en 200 m lang strækning, begrundet med,
at Smingevej derved på den sidste 200 m lange strækning i Silkeborg Kommune rar samme
brede som vejen i Gjern Kommune.

Udvidelsen er placeret indenfor eksisterende vejudlæg, men der er erhvervet en tilsvarende
strimmel markjord til ny rabat og kommunen ønsker at få foretaget skelberigtigelse.

Udvidelsen berører område omfattet affredningen afarea1er ved Gødvad, Overfrednings-
nævnets kendelse af30. september 1978.

Fredningens formål er at bevare de fredede area1er i tilstanden som på fredningstidspunktet.
I henhold til fredningens bestemmelser om veje gælder, at der ikke uden fredningsmyndig-
hedernes tilladelse må anlægges veje, bortset fra markveje som led i landbrugs- eller skov-
drift.

Det er af Silkeborg Kommune, Teknisk Afdeling, oplyst, at vejudvidelsen har fundet sted.

Amtet har vurderet, at sideudvidelsen ikke strider mod fredningens formål, og har anbefalet,
at der meddeles''lovliggørelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Renset til den trafikmæssige betydning af ensartet vejbredde og henset til, at der er tale om
en beskeden udvidelse af eksisterende vej, findes udvidelsen ikke at stride afgørende mod
fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnets formand herved i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, meddeler godkendelse afvejudvidelsen.

mailto:post@aarhus.byret.dk
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Med venlig hilsen

• )p re
Per Holkmann Olsen

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 sa-
gen 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 sa-
gen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

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

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-5l-8-743-1O-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600
Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtrrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det konimunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600
Silkeborg

/
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Rikard Jensen Knappe
Søholt Alle 44
8600 Silkeborg

• Vedrørende journal nr. 09/04 - ansøgning om opførelse af nyt
enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 9h Gødvad By, Gødvad, med
adressen Gødvad Mælkevej 4, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 21. juni 2004 fra Århus Amt modtaget ansøgning
fra advokat Thomas Jacobsen på Deres vegne om tilladelse til at opføre et
nyt enfamiliehus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen består i dag ifølge BBR af en ubebygget parcel. På
ejendommen findes et mindre sommerhus på ca. 30 m2 + kælder, og huset
er ifølge det oplyste opført i begyndelsen af 1940-erne. Bygningen ønskes
erstattet af et enfamiliehus med helårsstatus.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 30.
september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. juli 2004.

• Fredningsnævnet for Århus Amt har tidligere den 15. juni 1996 meddelt
afslag til opførelse af et nyt enfamiliehus på ejendommen. Afgørelsen blev
påklaget til Naturklagenævnet, der videresendte sagen til Skov- og
Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen stadfæstede den 7. januar 1997
Fredningsnævnets afslag.

Siden Fredningsnævnet sidst traf afgørelse i sagen er der meddelt tilladelse
til om- og tilbygning af eksisterende helårs- og sommerhuse i område.
Endvidere er der givet tilladelse til udvidelse af Gødvad Efterskole, som er
beliggende umiddelbart bag ved Deres ejendom.

De har til støtte for ansøgningen særligt anført, at det forhold, at
Fredningsnævnet har meddelt tilladelse til opførelse af2 helt nye
enfamiliehuse i området siden 1996, er udtryk for en ændring af nævnets
hidtidige praksis. Det ene nye enfamiliehus er Deres nabo, og den eneste

•
forskel, der er i forhold til Deres ejendom, er, at naboen afhelt tilfældige
årsager har været registreret med status i BBR-registeret. Endvidere har De
henvist til, at Deres nabo mod nord, Gødvad Efterskole, er meddelt

S1{ov- og Nå:H!il*t~Ji~&RføreIse afpunkthuse samt en hal delvist på det fredede
J.nr. SN 2001 -12\1/12- <:900-3
Akt. nr. 26 - Bi/,
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område. Under hensyn til nyopførelserne i området er det herefter Deres
opfattelse, at det vil bevare en harmoni i området, såfremt De også rnr
tilladelse til at opføre et enfamiliehus. Da der kun er 5 udstykkede grunde i
området, vil der ikke blive problemer med, at en afgørelse til fordel for Dem
ville kunne skabe præcedens.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet at der ikke foretages en fornyet
realitetsbehandling i sagen. Amtet har særligt henvist til, at der ikke er nye
oplysninger, der begrunder dette, idet fredningskendeisen giver mulighed
for om- og tilbygning af eksisterende helårs- og sommerhuse, hvilket er sket
på naboejendommene, men ikke for nyopførelse af helårshuse, hvilket er
tilfældet i Deres sag.

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Silkeborg
Kommune har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

• Fredningsnævnet for Århus Amt traf den 15. juni 1996 afgørelse i sagen .
Afgørelsen blev stadfæstet af Skov- og Naturstyrelsen. Fredningsnævnet
finder, at det forhold, at der siden afgørelsen i 1996 er meddelt tilladelser til
om- og tilbygning af eksisterende helårs- og sommerhuse i området samt
tilladelse til udvidelse af Gødvad Efterskole, ikke kan begrunde en fornyet
realitetsbehandling af sagen. Nævnet afviser derfor at behandle
ansøgningen.

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 afkIagen, 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.
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Med venlig hilsen

Per Hollanann Olsen

Kopi er tilsendt:

Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle I, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-
51-8-743-1-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53, 2100 København ø

. Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vlBo Ryge Sørensen,
Søholt Alle 26, 8600 Silkeborg'
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Henning G. Pedersen,
Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune v/Ib Eliasen, Søvej 1,8600 Silkeborg .
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Axel 0sterlund
Åbrinken 43
7171 Uldum

Vedrørende journal nr. 84/04 - ansøgning om anvendelse af
brændeskur tillæskur - matr. nr. 3 f, Hårup By, Linå, beliggende
Skærbækvej 88, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 16.juni 2004 fra Århus Amt modtaget Deres
ansøgning om tilladelse til anvendelse af eksisterende brændeskur tillæskur
for får på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30.
september 1978, Gødvand-fredningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. juli 2004.

Det er oplyst, at der er tale om et mindre brændeskur, som fremover ønskes
anvendt tillæskur for får. Ejendommen er på 4,9 ha.

Fredningsnævnet meddelte den 14.maj 2002 tilladelse til bibeholdelse af 2
læskure og en skurvogn til opbevaring af foder m.m. på ejendommen.
Tilladelsen gælder kun, så længe der er :fårpå ejendommen.

Amtet har oplyst, at der herefter har kørt en sag om fjernelse aftoiletskur, et
lukket skur, et brændeskur og en palle med brænde på ejendommen. Sagen
er afsluttet bortset fra, at De nu ønsker brændeskuret bibeholdt med en
ændret anvendelse tillæskur.

Århus Amt har oplyst, at området er udpeget som internationalt
naturbeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet
"Gudenå og Gjern Bakker" er bI. a.: Grøn kølleguldsmed, stor
vandsalamander, damflagermus, odder, vandløb med vandplanter,
stilkegeskove og krat på mager, sur bund.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der meddeles tilladelse til det
ansøgte. Amtet anfører, at et mindre læskur til får vurderes ikke at have
nogen betydning for de arter og naturtyper, som området er udpeget for ate beskytte. Amtet har lagt vægt på, at læskuret er placeret iden sydlige udkant
af beskyttelsesområdet, ca. 80 meter fra Gudenåen, og at læskuret ligger på

~kov- og NatllNty.~~ip~~real, som ligger imellem store grantræer, og som er placeret
.nr. SN2001-12.11/12-0003
.kt. nr·l~ --...... Bil,
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tæt på skellet ind til en bebygget helårsejendom.

le Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Silkeborg
Kommune har tilsluttet sig amtets vurdering i sagen. Lokalforeningen har
dog anført, at tilladelsen kun bør gælde, så længe der er får på ejendommen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da læskuret er af beskeden størrelse, og da det naturrnæssigt set er en
fordel, at arealerne afgræsses af får, finder Fredningsnævnet, at læskuret på
ejendommen ikke strider mod fredningen s formål. Nævnet meddeler
herefter dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
.på vilkår, at læskuret fjernes, når der ikke længere er får på ejendommen.

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 afklagen, at
klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret
er modtaget.

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.

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.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen
~_ .. -cØ---

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
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•
Årstiderne Arkitekter
att. arkitekt Torben Bækgaard
Vestergade 49
8600 Silkeborg

~()dt9.get i
~" Naturstyrelsen

Vedrørende journal nr. 114/04 - ansøgning om tilladelse til ændret ud-
formning af idrætshal og elevbolig på ejendommen matr. nr. 19a Gød-
vad By, Gødvad, beliggende Stavangervej 2, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet for Århus Amt meddelte den 1. september 2003 tilladelse
til opførelse af en idrætshal samt en elevbolig på ovennævnte ejendom.

De har efterfølgende til Silkeborg Kommune fremsendt et projekt til bygge-
sagsbehandling, hvor der er sket ændringer af idrætshallens facader i forhold
til det tidligere godkendte projekt.

Ændringerne består ifølge det fremsendte tegningsmateriale af følgende:

1. Et gennemgående rytterlys i tagryggen erstattes af 3 tagvinduer på hver
side af hallens tag.

2. Udformningen afindgangspartierne på vestfacaden er ændret.
3. Fordelingen af henholdsvis træ og murstensbeklædning på facaderne

er ændret.

Ejendommen er til dels omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30.
september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet har truffet afgørelse på det foreliggende skriftlige grund-
lag.

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse:

Der er efter Fredningsnævnets opfattelse tale om mindre ændringer, der ikke
har væsentlig betydning for hallens påvirkning af det fredede landskab .

• Herefter, og idet ændringerne findes at medføre en forbedring i forhold til
det tidligere godkendte projekt, har Fredningsnævnet i medfør af naturbe-

Vester Alle 10
8000 Århus C
Tlf. 8612 2077
Fax 8619 7191
Direkte 8612 5911 - 4000
E-mail: Post@aarhus.byret.dk
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skyttelseslovens § 50, stk. l, besluttet af meddele tilladelse til de ansøgte
ændringer, således som disse fremgår af de til Nævnet fremsendte tegninger.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Klagevejledning:

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

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

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 dato, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-
743-5-03)
Gødvad Efterskoles Selvejende Institution, Stavangervej 2, 8600 Silkeborg
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 vlBo Ryge Sørensen, Søholt
Alle 26, 8600 Silkeborg
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Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Henning G. Pedersen, Himmel-
bjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Jørgen Pedersen og Karen Thomsen
Nebelgårdsvej 25
8600 Silkeborg Tlf. 86 122020

Fax 86 19 71 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

SCMNET
Den 21. oktober 2004

• Vedrørende journal nr. 120/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt stuehus samt
maskinhus.

Fredningsnævnet har fra Århus Amt modtaget ansøgning fra Dem om tilladelse til opførelse af nyt
stuehus samt et nyt maskinhus på ejendommen matr. nr. 13 a Resendal By, Gødvad, beliggende
Porskærvej 7, 8600 Silkeborg.

Det fremgår af ansøgningen, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 37 ha. Det er hensigten,
at stuehuset skal erstatte det eksisterende stuehus, som vil blive nedrevet. Det nye stuehus ønskes
opført med facader af røde mursten og med tegltag udformet som mansardtag eller med 45°
hældning. Huset ønskes placeret vinkelret på det nuværende stuehus, i nogen afstand fra det
eksisterende stuehus, og mellem det nye stuehus og udbygningeme ønskes opført en garage.
Stuehuset vil have et bebygget areal på 130 m2 med udnyttet tagetage.

Maskinhuset skal erstatte den eksisterende minkhal og placeres ca. samme sted som denne.
Bygningen ønskes opført som en stålhal med et bebygget areal på ca. 450 m2.

• Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. september 2004.10.05

I forbindelse med besigtigelsen redegjorde De nærmere for projektet og foreviste den ønskede
placering af dels stuehus og garage, dels maskinhus.

Vedrørende stuehuset oplyste De, at De tillige søger om tilladelse til at fjerne de træer, som er
placeret umiddelbart langs med det område, hvor det ansøgte stuehus ønskes placeret.

Det konstateredes i forbindelse med besigtigelsen, at afstanden fra det eksisterende stuehus til vejen
er den samme, som mellem det ansøgte stuehus og vejen .
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Med hensyn til maskinhuset oplyste De, at maskinhuset muligvis vil blive placeret lidt længere mod
øst end den eksisterende minkhal. Hallen vil blive opført i neutrale farver som en stålhal.
Beplantningen ved maskinhuset vil blive bevaret.

Silkeborg Kommune havde ikke indvendinger imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Århus Amt, Natur & Miljø, anbefalede, at der meddeles tilladelse til udskiftning af stuehuset samt
opførelse af en ny garage, men henstillede til Fredningsnævnet, at det overvejes at placere det nye
stuehus parallelt med det eksisterende stuehus, hvorved det 4-længede gårdanlæg vil kunne bevares.

Århus Amt havde ingen indvendinger imod opførelsen af et maskinhus på de skitserede vilkår.

Vejdirektoratet har anført, at direktoratet ikke har indvendinger mod, at De søger afklaring af
muligheden for at opføre nyt stuehus, men har gjort opmærksom på, at der kan blive tale om, at
Vejdirektoratet vil nedlægge forbud mod byggeriet på baggrund af, at ejendommen berøres af
planerne om etablering af motorvej mellem Bording og Låsby.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved
Gødvad, at fredningen ikke skal være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug 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 er godkendt af Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse:

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 ejeren
ønskede, eller

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske forhold.

Det nye stuehus vil blive opført i en byggestil og med materialer, der er tilpasset såvel traditionel
landlig byggestil, som ejendommens øvrige bygninger. Fredningsnævnet finder desuden, at det nye
stuehus med den ønskede placering vil få en rimelig sammenhæng med de eksisterende
driftsbygninger. For så vidt angår eksisterende træer på området, hvor det nye stuehus ønskes

• placeret, finder nævnet at kunne tiltræde, at træerne vil komme til at stå for tæt på det nye stuehus.

Fredningsnævnet har derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, besluttet at meddele
tilladelse til opførelse afnyt stuehus samt ny garage samt til fældning af træer beliggende
umiddelbart langs med den nye bebyggelse på vilkår,

- at det eksisterende stuehus nedrives senest umiddelbart efter opførelse af det nye stuehus,
- at garage opføres i materialer svarende til det nye stuehus, og
- at tage beklædes med ikke-reflekterende materialer.

Opførelse af et nyt maskinhus til erstatning for den hidtidige minkhal er driftsmæssigt begrundet og
vil ændre det eksisterende helhedsindtryk i positiv retning.

Fredningsnævnet har derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillige besluttet at
meddele tilladelse til opførelsen af maskinhuset på vilkår,

- at den eksisterende minkhal i samme forbindelse nedrives, og
- at maskinhallen opføres i dæmpede farver og tilpasset de øvrige drifisbygninger på stedet.•



Klagevejledning

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~t:()
P. Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Vejdirektoratet vlPoul Christensen, Thomas Helstedsvej 11, Postboks 529,8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-743-9-04)
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 v/Bo Ryge Sørensen, SøhoIt Alle 26, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune v/Gert Tind, Søvej 1,8600 Silkeborg.
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SCANNET
Fredenksborggade J5, J360 København K

11/: 33955700
Fax: 33955769
X400' S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mml: nkn@nkn.dk

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

1/t' DEC. 2004
J.nr.: 03-121/700-0027
KPA

•
Afgørelse

i sagen om afslag på genoptagelse af en sag om opførelse af
et enfamiliehus i Gødvad i Silkeborg Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 13. august 2004 meddelt afslag
efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på at genoptage sagen om
opførelse af et nyt enfamiliehus på matr.nr. 9h Gødvad By, Gødvad, med
adressen Gødvad Mælkevej 4, 8600 Silkeborg. Ansøgeren har påklaget af-
gørelsen til Naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. septem-
ber 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommu-
ner.

Ejendommen er ifølge BBR en ubebygget parcel, men der ligger på grunden
.. et mindre sommerhus på ca. 30 m2 med kælder. Huset er efter det oplyste

opført i 1940'erne. Bygningen ønskes erstattet med et enfamiliehus med
helårsstatus.

Fredningsnævnet har tidligere den 15. juni 1996 meddelt afslag til op-
førelse af et enfamiliehus på ejendommen. Afgørelsen blev påklaget til
Naturklagenævnet, der videresendte sagen til Skov- og Naturstyrelsen,
som den 7. januar 1997 stadfæstede fredningsnævnets afgørelse.

Siden fredningsnævnet traf afgørelse den 15. juni 1996 er der meddelt
tilladelser til om- og tilbygning af eksisterende helårs- og sommerhuse
i området, og til udvidelse af Gødvad Efterskole, som ligger lige bag
ansøgerens ejendom .
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Til støtte for ansøgningen er det bl.a. anført, at det forhold, at
fredningsnævnet siden 1996 har meddelt tilladelse til opførelse af 2
nye enfamiliehuse i området, er udtryk for en ændring af praksis. Da
der kun er 5 udstykkede grunde i området, vil en tilladelse ikke skabe
præcedens.

Fredningsnævnet for Århus Amt besigtigede ejendommen den 29. juli 2004.

Århus Amt har anbefalet, at der ikke blev foretaget en fornyet reali-
tetsbehandling af sagen, idet der ikke er nye oplysninger, der kan be-
grunde det. Fredningskendelsen giver mulighed for om- og tilbygning af
eksisterende helårs- og sommerhuse, hvilket er sket på naboejendommene,
men ikke som i den foreliggende sag til nyopførelse af helårshuse.

.. Danmarks Naturfredningsforening og Silkeborg Kommune har tilsluttet sig
amtets indstilling.

Fredningsnævnet for Århus Amt har ikke fundet, at det forhold, at der
siden afgørelsen i 1996 er meddelt tilladelser til om- og tilbygning af
eksisterende helårs- og sommerhuse i området og til udvidelse af Gødvad
Efterskole, kan begrunde en fornyet realitetsbehandling af sagen. Kla-
gen er derfor blevet afvist.

•
Klageren har anført, at der er betydelig lighed med de tilladelser, der
er meddelt til Gødvad Efterskole, efter almindelige lighedsprincipper
og i forhold til omfanget af den bebyggelse, der er ansøgt om. Ved vur-
deringen bør der også tages hensyn til, at der på naboejendommen er
meddelt tilladelse til opførelse af et enfamiliehus i 2 plan. Den ene-
ste forskel er, at der af helt tilfældige årsager har været en forskel
i registreringen.

Klageren har anmodet om, at der ved vurderingen tages hensyn til
• at der på Gødvad Mælkevej er i alt 12 helårs'huse
• at er inden for den seneste årrække er meddelt tilladelse til opfø-

relse af 2 helt nye enfamiliehuse i 2 plan
• at der er meddelt tilladelser til om- og tilbygning
• at der på Gødvad Efterskole er meddelt tilladelse til opførelse af

elevhuse
• at Planlægningsudvalget har udtalt sig positivt om, at der opføres en

hal til Gødvad efterskole, delvist på det fredede område .

•
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() Afgørelse

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

Som udgangspunkt må Skov- og Naturstyrelsen afgørelse af 7. januar 1997
stå ved magt. Styrelsen stadfæstede her fredningsnævnets afslag på op-
førelse af et enfamiliehus på ejendommen.

Genoptagelse af en klagesag kan kun ske, hvis de tidligere trufne afgø-
relse led af væsentlige mangler, eller hvis der er fremkommet væsentli-
ge nye retlige eller faktiske oplysninger i sagen, som ville have ført
til en ændret afgørelse.

Da fredningsnævnets og Skov- og Naturstyrelsens afgørelser ikke led af
væsentlige mangler, og der ikke er fremkommet væsentlige nye oplysnin-
ger, der kunne give Fredningsnævnet for Århus Amt grundlag for at gen-
optage sagen, findes der ikke at være anledning til at ændre frednings-
nævnets afslag på genoptagelse af sagen. Der er lagt vægt på, at sagen
ikke er sammenlignelig med sagerne om- og tilbygninger samt nyopførelse
på de tilstødende ejendomme, da der på disse ejendomme var registrerede
byggerier, da fredningen blev gennemført.

Naturklagenævnet stadfæster hermed fredningsnævnets afslag af 13.
august 2004 på genoptagelse af sagen om opførelse af et nyt enfamilie-
hus på ejendommen.

BVJ~
vicefort~:n

/ Karen Paabøl
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fredningsnævnet for Arhus Amt

Betina og Peder Busk Dencker
A. Andersensvej 18a
8600 Silkeborg

SCANNET
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

•
Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 5. januar 2005.
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Skov~og Naturstyrels8 ~

Vedrørende journal nr. 147/04 - ansøgning om tilladelse til ombygning af stuehus på matr. nr.
4 e, Gødvad by, Gødvad, beliggende Gødvad Mælkevej 5,8600 Silkeborg-• Der er via Århus Amt den 21. oktober 2004 søgt om Fedningsnævnets tilladelse til at ombygge
stuehuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. november 2004.

Det er oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen, der har et jordtillæggende på ca. 3 ha.
Ejendommens udbygninger anvendes til murervirksomhed.

I forbindelse med et generationsskifte på ejendommen ønskes stuehuset renoveret ved ombygning
af den sydlige facade.

•
Stuehusets sydfacade fremstår i dag delvist i 2 planer, med altaner/terrasser af træ i hele facadens
længde. Ved ombygningen ønskes træterrassen fjernet og tagudhænget ønskes gjort lettere. Midt i
facaden påføres et større vinduesparti i 2 etagers højde, med det formål at forbedre lysindfaldet i
huset.

Endvidere ønskes taget, der er 30 år gammelt, udskiftet med et matsort, engoberet tegltag.

Under besigtigelsen oplyste De, at der vedrørende vinduespartierne ikke ønskes andre ændringer,
end etablering af det store vinduesparti midt i facaden. Vinduespartiet vil blive ca. 3 m bredt og De
erklærede Dem indforstået med at benytte refleksfrit glas.

De foreviste nævnet et eksempel på en matsort engoberet teglsten og oplyste, at teglsten af denne
art har de samme egenskaber som en glaseret teglsten.

Under besigtigelsen oplyste Silkeborg Kommune, at det kan anbefales, at der gives tilladelse til det
ansøgte, dog eventuelt med vilkår om, at det gennemgående vinduesparti på en eller anden måde
brydes midt på .
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Århus Amt har i brev af 21. oktober 2004 ligeledes anbefalet, at der gives tilladelse til
ombygningen. Amtet anførte, at ombygningen generelt er en forbedring i forhold til det
eksisterende hus, der har et lidt "tungt" udtryk på grund af de gennemgående altaner og det store
udhæng. Amtet anfører dog, at det store glasparti enten bør reduceres i størrelse eller brydes af
træbeklædning eller lignende, ligesom glaspartiet bør udføres af refleksfrit glas.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved brev af 16. november 2004 anført, at
vinduespartiet af landskabelige hensyn bør reduceres væsentligt, ligesom foreningen støtter amtets
anbefaling om, at glaspartiet udføres af refleksfrit glas.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningens formål skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand. På denne baggrund er
det i fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse anført, at en ombygning, som medfører, at
bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, kun må finde sted efter forud indhentet godkendelse af
Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet finder, at ombygningen af stuehuset generelt vil være en forbedring for
helhedsindtrykket. Under hensyn hertil, giver nævnet tilladelse til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dog på følgende vilkår:

• vinduespartiet midt i facaden skal brydes på midten, eksempelvis ved etageadskillelsen, og
vinduespartiet skal flugte med den øverste vinduesramme i vinduerne på l. sal,

• vinduespartiet midt i facaden skal udføres af refleksfrit glas, og
• byggeriet skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med den fremsendte tegning og de i

øvrigt meddelte oplysninger.

Klagevejledning,jj: naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

•



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

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Rita og Erling Dencker, Gødvad Mælkevej 5, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-743-12-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Ole Johansen
Resendalvej 13
8600 Silkeborg SCANNET Tlf. 86 12 20 77

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 11. april 2005

Vedrørende journal nr. 169/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af læhegn på matr.nr. 1
m m.fl. Resendal By, Gødvad, ejet af Ole Johansen, Resendalvej 13,8600 Silkeborg (læhegn
nr. 79).

Fredningsnævnet har den 26. november 2004 via Hedeselskabet modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til at etablere læhegn på ovennævnte ejendom.

Placeringen på læhegnet fremgår af oversigtskort af den 11. november 2004, hvor hegnet er angivet
som nr. 79. Læhegnet ønskes som 3-rækket og vil have en bredde på 3 m. Hegnet plantes som et
blandet løvhegn, bestående afb1.a. tjørn, ask, eg, el mv.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. marts 2005.

Under besigtigelsen oplyste De, at læhegnet ønskes etableret for at skærme Deres mark mod vinden.

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af25. november 2004 anbefalet, at der meddeles tilladelse
til etablering af læhegnet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved brev af 13. februar 2005 protesteret mod, at
der meddeles dispensation. Lokalforeningen har særligt anført, at etablering af et læhegn langs med
Resendalvej og videre mod øst som ansøgt, vil fremstå som en væsentlig ændring af det
eksisterende landskab og på længere sigt forringe og sløre den indsigt over det åbne landskab, som i
dag kan opleves fra henholdsvis Resendalvej mod øst og fra Porskærvej mod nord. Foreningen
finder, at etableringen af et læhegn vil fragmentere landskabet og være i strid med fredningens
formål om at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.

Silkeborg Kommune har ikke udtalt sig i anledning af ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
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• Etablering af et læhegn langs med Resendalvej og ind over marken mod øst vil ændre landskabets
udtryk og på længere sigt forringe indsigten over det åbne landskab. Nævnet finder herefter, at
etablering af det ansøgte læhegn vil stride mod fredningens formål, som er at bevare arealerne i
deres nuværende tilstand. Nævnet meddeler derfor afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l.

Klagevejledning,jj. naturheskyttelseslovens §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 inter.esse 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

• ~-_.:;;r-
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-3-743-9-04)
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 vIBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24,8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Jørgen Pedersen og Karen Thomsen
Nebelgårdsvej 25
8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911-4001
CVR 11 98 62 93
Den 26. april 2005

Vedr. j. nr. 11.01.2005-34 ansøgning om tilladelse til renovering af stuehus på ejendommen
matr. nr. 13 a Resendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 7,8600 Silkeborg .• Fredningsnævnet og Århus Amt har henholdsvis den ll. april og den l5.april 2005 modtaget
ansøgning fra Dem om tilladelse til at renovere stuehuset på ejendommen.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 37 ha.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningsnævnet meddelte i afgørelse af 21. oktober 2004 dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til opførelse af et nyt stuehus, en garage og en maskinhal på
ejendommen.
Placeringen af det nye stuehus var imidlertid inden for planlægningszonen for en af de mulige
linieføringer for en ny motorvej omkring Silkeborg, og Vejdirektoratet har derfor ved brev af26.
oktober 2004 nedlagt forbud mod denne placering i henhold til Lov om Offentlige Veje.

De har derfor nu anmodet om tilladelse til, at der i stedet foretages en renovering og udvidelse af
det eksisterende stuehus.
Det er oplyst, at stuehuset får et bebygget areal på 114 m2, at taget får en 47 graders hældning og at
tagetagen ønskes udnyttet. Facader bliver med røde mursten i lighed med det eksisterende stuehus
og ejendommens øvrige bygninger. Der forberedes en udestue på 29 m2•

Århus Amt har i indstilling af 19. april 2005 anført, at stuehuset renoveres i en byggestil og i
materialer, der er tilpasset såvel traditionel landlig byggestil som ejendommens øvrige bygninger,
og amtet kan på den baggrund anbefale en tilladelse til renovering af stuehuset.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Som ovenfor anført meddelte nævnet ved afgørelse af 21. oktober 2004 dispensation blandt andet til
opførelse af nyt stuehus på ejendommen. Da renovering, og herunder den ønskede udvidelse, af det
eksisterende stuehus ikke vil være i mindre harmoni med ejendommens øvrige bygninger end det
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I projekt for stuehuset, der blev godkendt af nævnet ved den tidligere afgørelse, meddeles henned

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l til det nu ansøgte projekt. .

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at der er klaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

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

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Vej direktoratet, att. Poul Christensen, Thomas Helstedsvej 11, Postboks 529, 8660 Skanderborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-5l-8-743-9-04)
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 vi 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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, att. Gert Tind, Søvej l, 8600 Silkeborg



•• Fredningsnævnet, for Arhus Amt....,
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Jørgen Pedersen og Karen Thomsen
Nebelgårdsvej 25
8600 Silkeborg SCANNET TIt: 86 12 20 77

Fax 86 1971 91
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Direkte: 86125911 - 400 l
CVR 11 98 62 93
Den 6. maj 2005

'V1G~taget
8kCv' :-:>g Naturstyrelsan

Vedr. j. nr. 11.01.2005-34 ansøgning om tilladelse til renovering af stuehus på ejendommen
matr. nr. 13 a Resendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 7,8600 Silkeborg .

• Tillæg til Fredningsnævnets afgørelse af 26. april 2005.

I Fredningsnævnets afgørelse af 26. april 2005 er anført, at stuehuset får et bebygget areal på 114
m2

, at taget får en 47 graders hældning og at tagetagen ønskes udnyttet. Facader bliver med røde
mursten i lighed med det eksisterende stuehus og ejendommens øvrige bygninger. Der forberedes
en udestue på 29 m2•

På baggrund af det foreliggende traf nævne l den 26. april 2005 følgende afgørelse:

"Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Som ovenfor anført meddelte nævnet ved afgørelse af 21. oktober 2004 dispensation blandt andet til
opførelse af nyt stuehus på ejendommen. Da renovering, og herunder den ønskede udvidelse, af det
eksisterende stuehus ikke vil være i mindre harmoni med ejendommens øvrige bygninger end det
projekt for stuehuset, der blev godkendt af nævnet ved den tidligere afgørelse, meddeles hermede dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til det nu ansøgte projekt."

De har efterfølgende meddelt, at tagetagen ikke ønskes udnyttet.

Fredningsnævnet meddeler derfor herved dispensation som anført i afgørelsen af 26. april 2005 med
tilføjelse om, at tagetagen ikke ønskes udnyttes.

Med venlig hilsen

<P---~Per HOlkmann ~en
-
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Fredningsnævnetfåf Ar~·us~kA~t
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Silkeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg Tlf. 86 122077

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 13. juni 2005

Modtaget i
Sk('v~0ll Naturstyrelsen

, 4 JUNI 2005

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-10- ansøgning om tilladelse til forlængelse af østre
Højmarksvej inden for Gjødvadfredningen.

Fredningsnævnet har modtaget indstilling af 19. maj 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
anledning af Silkeborg Kommunes ansøgning om tilladelse til forlængelse af østre Højmarksvej .

Det ansøgte vedrører Gjødvadfredningen på ejendommen matr. nr. 1 a Resendal By, Gjødvad, med
adressen Resendalvej 3, 8600 Silkeborg, og er en del af Silkeborg Kommunes lokalplan nr. 142.11
for et boligområde og plejecenter i Gjødvad. Lokalplanen blev godkendt af byrådet i Silkeborg den
25. april 2005.

Det er oplyst, at ændringen afvejfor1øbet skyldes ønsket om større trafiksikkerhed. Anlæg af vejen
forudsætter jordreguleringer, så vejen :faret naturligt forløb i landskabet.

Området er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gjødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.
Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i den tilstand de var i ved fredningens
gennemførelse.

Fredningen bestemmer bl.a., at ændringer i terrænet eller terrænformer ikke er tilladt. Særligt
vedrørende veje gælder, at veje over fredede arealer ikke må anlægges uden
fredningsmyndighedernes tilladelse, bortset fra markveje som led i landbrugs- eller skovdrifl.

Århus Amt, Natur & Miljø, har indstillet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation fra
fredningsbestemmelserne til det ansøgte.
Dårlige oversigtsforhold og øget trafik har resulteret i flere uheld på de eksisterende veje på stedet.
Forlængelsen af østre Højmarksvej vurderes at kunne atbjælpe dette.
Det er af amtet anført, at der er tale om en begrænset påvirkning af det fredede område, idet vejen
gennemskærer yderkanten af fredningen i en længde på ca. 200 m. Det forventes, at forløbet
tilpasses, så vejen mr et naturligt forløb i landskabet.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. marts 2005, uden formel indkaldelse, i forbindelse
med at nævnet var i området i anden anledning. Det påvistes på stedet, at der er tale om afhjælpning
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afHarsnablundsvejs uhensigtsmæssige udmunding i T-kryds i Resendalvej med en forfængelse af
østre Højmarksvej fra Oslovej til en glidende udgang i Resendalvej.

,_ Den 8. juni 2005 har Fredningsnævnet modtaget genpart af brev af 19. marts 2005 til Silkeborg
Kommune fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, hvori det anføres, at foreningen ikke
vil gøre indsigelse mod den planlagte forlængelse af østre Højmarksvej, idet der kun er tale om en
meget beskeden vej forlængelse ind over et lille hjørne af det fredede område.

Fredningsnævnet modtog i øvrigt samtidig genpart af brev af 18. maj fra advokatfirmaet Tommy V.
Christiansen tii Silkeborg Kommune om Knud Hjorth AIS ' afståelse af areal til vej.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet kan tiltræde, at forlængelse af østre Højmarksvej til udmunding i Resendalvej må
forventes at kunne bidrage til en væsentlig forbedring af færdselssikkerheden på stedet.
Da der endvidere som anført af amtet og DN lokalkomite er tale om en vejføring over et lille hjørne
af det fredede areal, finder nævnet, at det ansøgte ikke strider afgørende mod
fredningsbestemmelserne.
Der meddeles derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte
linieføring, således som denne er angivet i bilag 3 tillokalplan 142.11.

Klagevejledning,jf. naturheskyttelseslovens §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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, uden at der er indgivet klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato,jfnaturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

~Per Holkmann Olsen
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• Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Jan Dencker
Gødvad Mælkevej 6
8600 Silkeborg

Modtaget f
Skov. og Naturstyrl;llB@P

27 JUl( 2005
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Fax 86 1971 91
E-mail:
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CVR 11986293
Den 25. juli 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-22 Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning.

Århus Amt, Natur & Miljø, har den 11. marts 2005 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af tilbygning til boligen på ejendommen matr. nr. 9 k Gødvad By, Gødvad, beliggende
Gødvad Mælkevej 6, 8600 Silkeborg.

Der ønskes opført tilbygning på 48 m2 til anvendelse som atelier. Tilbygningen opføres som separat
bygning, der forbindes med eksisterende bolig med en transparent mellem bygning, og den opføres i
materialer som eksisterende bygning og med lav placering i terrænet, på niveau med boligens
kælderplan.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

Fredningens formål er at de fredede arealer skal bevares i den tilstand, de var på
fredningstidspunktet.
De fredede arealer må ikke yderligere bebygges, og der må således ikke opføres bygninger, skure,
boder eller andre indretninger.
Om- og tilbygninger på eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af
fredningsnævnet.

Ifølge BBR består ejendommens eksisterende bebyggelse af en bolig på 193 m2
, hvorfor boligen

efter opførelse af tilbygningen bliver på 241 m2•

Amtet har i indstilling af 17. juni 2005 til Fredningsnævnet anført, at det er amtets vurdering, at
tilbygningens udformning, placering og materiale er tilpasset ejendommens eksisterende
bebyggelse, hvorfor amtet kan anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Efter den foreliggende beskrivelse af projektet finder nævnet, at tilbygningen tilpasses den
eksisterende bebyggelse, og at ejendommens karakter derfor ikke ændres i væsentlig grad .

•
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Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til udførelse af det
beskrevne projekt.

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 afklagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, uden at der er indgivet klage.

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

Med venlig hilsen• ~ erer Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-743-2-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1,8600 Silkeborg
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-115,etablering af transformerstation, Resendalvej 13,
Silkeborg.

• Århus Amt, Natur & Miljø, har den 7. november 2005 afgivet indstilling til nævnet i anledning af
ansøgning fra EnergiMidt om tilladelse til etablering af en transformerstation på ejendommen matr.
nr. 1 m Resendal By, Gødvad, beliggende Resendalvej 13,8600 Silkeborg.

Det er oplyst, at EnergiMidt har planer om kabellægning fra eksisterende transformerstation ved
Porskærvej, samt om etablering af ny transformerstation på nævnte ejendom.

Transformerstationen vil få dimensionerne 1,7 m x 1,7 m i grundplan og en højde af2 m.
Transformerstationen placeres i forlængelse af et eksisterende beplantningsbælte.
I forbindelse med proj ektet nedtages ca 1100 m 1OkV luftledning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 3O.september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

Fredningens formål er bevarelse af de fredede arealers tilstand.

• Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at "Master, tårne og
ledningsanlæg må ikke opsættes. Dog kan fredningsnævnet tillade anlæg til lokal elforsyning".
"De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure,
boder eller andre indretninger."

Amtet har anført, at der er tale om en transformerstation, der må betragtes som et anlæg til lokal
elforsyning. Da der nedtages en del luftledning i forbindelse med projektet, vurderer amtet, at det
ansøgte bidrager til en landskabelig forbedring af området, og da transformerstationen endvidere
efter amtets vurdering er placeret diskret i landskabet, har amtet anbefalet, at der meddeles
dispensation til det ansøgte.
Dog bør der efter amtets opfattelse stilles betingelse om, at transformerstationen males i en mørk,
grøn farve.
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• • Jiredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnets afgørelse er truffet på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Fredningsnævnet kan tiltræde, at transformerstationen må betragtes som et anlæg til lokal
elforsyning. Det kan endvidere tiltrædes, at transformerstationen placeres diskret i landskabet og at
nedtagning af luftledning vil bidrage til en landskabelig forbedring af området.

Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, tilladelse til det ansøgte på
betingelse af, at transformerstationen males i en mørk, grøn farve.

Opmærksomheden henledes på, at der kræves yderligere tilladelser som nævnt i amtets brev af 7.
november 2005.

Klagevejledning, it 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 §
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

e-HOlkm~n Olsen

•
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-69 - ansøgning om etablering afbeplantningsbælte og
fældning og gentilplantning af træer på matr. nr. 1 a Resendal by, Gødvad, beliggende

• Resendalvej 3, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 13. september 2005 og den 17. september 2005 fra Århus Amt, Natur &
Miljø, modtaget ansøgninger fra Silkeborg Kommune om hhv. tilladelse til fældning og
gentilplantning af et skovareal og om tilladelse til at etablere et beplantningsbælte på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

Vedr. etablering af beplantningsbælte:

•
Fredningsnævnet har den 13. juni 2005 meddelt dispensation til en forlængelse af østre
Højmarksvej. I denne forbindelse har Knud Hjorth Petersen ønsket, at der etableres et afskærmende
beplantningsbælte op mod ejendommen Resendalvej 3 med en bredde på ca. 10m .
Beplantningsbæltet ønskes etableret i kanten af fredningsgrænsen og :far en udstrækning, som det
fremgår af tegningsmateria1e af 1. november 2005.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte
beplantningsbælte, uanset at et beplantningsbælte umiddelbart er i strid med
fredningsbestemmelserne.
Amtet henviser til den meddelte dispensation vedrørende forlængelse af østre Højmarksvej og
anførte, at der er tale om en særlig situation, og at det ansøgte er forventeligt som afskærmning af
ejendommen.

Vedr. fældning og gentilplantning af et skovareal:

I forbindelse med byggemodning af et større areal har Silkeborg Kommune planlagt at etablere et
regnvandsbassin i en tidligere grusgrav beliggende på matr. nr. 10 a Resendal by, Gødvad. I den
forbindelse har kommunen ønsket, at der nedgrave s en regnvandsledning med en ledningsføring
gennem et mindre skovareal på ejendommen Resendalvej 3, matr. nr. 1 a Resendal by, Gødvad .•
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Kommunen ønsker fældet ca. 850 m2 skov bestående af lærketræer og efterfølgende gentilplantning
med blandet løvtræ.

Kommunens projekt er beskrevet i brev af 28. juni 2005 til Århus Amt, og den foreslåede
ledningstrace på den planlagte betonledning med en diameter på 120 cm er vist på
tegningsmateriale af28.juni 2005.

I forbindelse med sagens behandling er Knud Hjorth Petersen fremkommet med et alternativt
forslag, som er beskrevet i notat af 17. august 2005, udarbejdet af Peter Gamst fra NlRAS,
Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S.

Kommunens forslag og det alternative forslag blev drøftet under besigtigelsen den 22. november
2005.

Ifølge de foreliggende oplysninger vil det alternative forslag medføre, at der i den i forvejen dybe
grusgrav skal graves ca. 3~ - 4 meter længere ned end forudsat ved kommunens forslag. Endvidere
skal regnvandsledningen lægges dybere i terrænet, og der skal fjernes en væsentlig større mængde
jord. Det er oplyst, at det alternative forslag er ca. 1 mill. kr. dyrere end kommunens forslag.

Såfremt kommunens ansøgning imødekomme s, har Knud Hjorth Petersen anmodet om, at
yderligere 700 m2 skov fældes og gentilplantes. Kommunen er indforstået hermed.

Århus Amt, Natur & Miljø, har vurderet, at fældning og gentilplantning på de fredede arealer ikke
kræver dispensation, da der er tale om skovdrift. Amtet har dog anført, at det er vanskeligt at
vurdere, om hele det berørte skovområde er omfattet af fredningskendelsens bestemmelser om
skovdrift, eller om den del, der ligger længst mod øst, er undtaget fra bestemmelserne og herefter
ikke kan gentil plantes. Amtet har dog anbefalet, at gentilplantning af hele arealet bør kunne ske.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved e-mail af 19. november 2005 tilsluttet sig
amtets vurdering og har anbefalet, at en gentilplantning af arealet bør ske som en blandingsskov,
bestående afnåle- og løvtræer. For løvtræernes vedkommende bestående af en gentilplantning af
lokalt hjemmehørende træer.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningskendelsen indeholder bestemmelser om skovdrift. Fredningsnævnet fmder ikke, at det
ansøgte, hvorefter Silkeborg Kommune, som følge af, at der skal nedlægges en regnvandsledning,
ønsker at fælde et stort område med træer, kan anses som omfattet afbestemmelserne om skovdrift.
På denne baggrund er det Fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte kræver dispensation fra
fredningen.

Det foreliggende projekt fra Silkeborg Kommune er forsøgt tilpasset højdekurverne i området,
således at der skal ske mindst mulig terrænregulering. Projektets gennemførelse forudsætter dog
fældning af træer i et område, hvor fredningsbestemmelserne alene forudsætter fældning af træer
som led i almindelig skovdrift. Under hensyn til den væsentlige samfundsmæssige interesse, der er i
at kunne føre en regnvandsledning gennem arealet frem til etablering af regnvandsbassin i
eksisterende grusgrav, og under hensyn til, at det alternative forslag til rørføring indebærer en
meromkostning på ca. 1 mill. kr., og en væsentlig udvidelse af det nævnte vandbassin, finder
Fredningsnævnet, at det alternative forslag må afvises, og at der må meddeles dispensation til
Silkeborg Kommunes ansøgning, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.



Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
• At arbejdet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse af 28. juni 2005 med

tilhørende tegningsmateriale
• At der tillige fældes et ekstra areal skov som ønsket af Knud Hjorth, og
• At hele arealet gentilplantes med blandet løvtræ.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddeit, 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 §
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

~ €r
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Knud Hjorth Petersen, Resendalvej 3,8600 Silkeborg
Anne-Mette Hilmersen, Vårsæterveien 87, 2611 Lillehammer, Norge
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-743-7-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-121 - ansøgning om tilladelse til at nedrive eksisterende
stuehus/stald, genopførelse af bygningen, samt tilladelse til etablering af et pilerensningsanlæg
på matr. nr. 1 a Resendal by, Gødvad, beliggende Resendalvej 16,8600 Silkeborg.r. Fredningsnævnet har den 20 oktober 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget ansøgning med
bilag fra Andelsforeningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. december 2005.

Det eksisterende sammenbyggede stuehus/stald ønskes nedrevet, da bygningerne er svært forfaldne.
Træhuset, der ønskes opført, opføres med samme størrelse og placering som eksisterende bygning.
Der er ifølge tegningerne ændret meget lidt på formen af de bestående bygninger for at tilgodese
fredningen. Huset opføres i 1~ etage svarende til to boligenheder på hver 250 m2

. Huset males i
mørke nuancer Gordfarver) med sort betontegltag og trævinduer.

Den sammenhængende bygning ligger lavt i terræn, så den om sommeren kun kan ses fra
indkørslen. Om vinteren kan den ses fra vejen, fra skellet og op i retningen fra Resenbro (ca. 100
m).

• Pilerensningsanlægget, der ønskes etableret, fungerer som et lukket system, som ikke påvirker
recipienter eller grundvandet på no~en måde. Anlægget består af to parallelle bassiner på
sammenlagt 8 x 130 meter (1040 m) eller 8 x 80 meter (640 m2) afhængig af hvilken løsning der
vælges. Bassinerne har en indbyrdes afstand på 5 meter. Der er foreslået tre placeringsmuligheder,
som fremgår af det fremsendte ansøgningsmateriale. Denjord, der graves op for at etablere
anlæggene, genanvendes i bassinerne.

Fredningsnævnet har i 2004 faet tilsendt en ansøgning om etablering af fire boligenheder på
ejendommen. Kommunen meddelte afslag herpå efter planloven. I den forbindelse udtalte
Fredningsnævnet, at det ikke foretog sig yderligere i sagen, men at sagen skulle indsendes til
Fredningsnævnet, såfremt der ville blive fremsat ønske om indretning af en enkelt bolig ud over
den eksisterende.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i den på fredningstidspunktet værende tilstand .

•
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IfØlge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri gælder, at fredningen ikke skal være til hinder
for, at der på allerede bestående landbrug foretages om- og 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 kun nægte godkendelse,

a) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig
retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udforming,
der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske forhold.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om ændringer i terrænet gælder, at ændringer i terrænet
eller terrænformerne ikke er tilladt.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om beplantning gælder, at tilplantning eller såning med
træer og buske ikke er tilladt uden for eksisterende haver og uden for de skovarealer, som på
kendelseskortet er vist med skovsignatur.

•
Det er ved besigtigelsen konstateret, at det eksisterende stuehus/stald er i meget dårlig stand.
Amtet har anført, at der ved udformningen af det nye træhus er holdt fast i den oprindelige bygnings
grundplan, så det bebyggede areal ikke bliver større. Huset opføres i 1'l2plan og staldarealet
inddrages som boligareal, hvilket betyder en forøgelse afboligarealet på ejendommen fra 108 m2 til
to boligenheder på hver 250 m2• Da husets grundplan fastholdes, vil huset ikke syne større i
landskabet.
Huset opføres i mørke jordfarver med sort betontegl, med normal højde og taghældning for et 1'l2
etages hus.
Efter amtets vurdering vil helhedsindtrykket ved opførelse af det nye hus ikke ændres i uheldig
retning, og det vil dermed ikke være i strid med fredningen.
Amtet har derfor anbefalet projektet.

Med hensyn til pilerensningsanlægget har amtet anført, at der er tale om en alternativ måde at rense
spildevand på - en måde som påvirker det omgivende miljø mindst muligt. Den terrænændring, der
sker ved etablering af anlægget er af midlertidig karakter og er derfor efter amtets opfattelse ikke i
strid med fredningens bestemmelser om terrænændringer.

•
Der vil med etablering af anlægget blive plantet enten 640 m2 eller 1040 m2 pilekrat. Dette vil være
i strid med fredningen, med mindre arealet, hvor anlægget etableres, kan betragtes som en
eksisterende have. Amtet har overladt det til Fredningsnævnet at tage stilling til, om de foreslåede
placeringsmuligheder kan betragtes som placering i eksisterende haveanlæg.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Silkeborg Kommune har under besigtigelsen
tiltrådt amtets indstilling. Førstnævnte har for så vidt angår placeringen anbefalet placeringsforslag
P3, idet anlægget herved vil være afskærmet fra Resendalvej af eksisterende læhegn

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet kan tiltræde, at stuehus og stald, der er sammenbygget, er i en så ringe forfatning,
at det bør nedrives. Nævnet kan endvidere tiltræde, at placering og udformning af det ønskede hus
på samme sted og med samme grundplan som det eksisterende er tilpasset omgivelserne, og at
helhedsindtrykket ved opførelse af det nye træhus ikke kan antages at ændre helhedsindtrykket i
uheldig retning. Nævnet meddeler derfor tilladelse til opførelse af træhuset som beskrevet i
ansøgningsmaterialet og på betingelse af, at det holdes i mørke farver (jordfarver).
For så vidt angår pilerensningsanlæg kan ingen af de foreslåede placeringer betragtes som placering
i eksisterende haveanlæg, hvorfor etablering kræve dispensation fra fredningsbestemmelsen om•



beplantning. Nævnet er enig i, at der er tale om en miljøvenlig foranstaltning, og finder at der med
en placering som foreslået med position P3 væk fra vejen og med en højde på 2-3 meter ikke er tale
om en beplantning, der vil være i afgørende modstrid med fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
etablering af pilerensningsanlæg med areal på 640 m2 med placering P3.
Nævnet er enig i, at de i forbindelse med etableringen af anlægget midlertidige terrænændringer
ikke er i strid med fredningen.

Opmærksomheden henledes på, at der kræves yderligere tilladelser som anført i amtets indstilling af
19. oktober 2005.

Klagevejledning,ff. 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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

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

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

~ e;
Per Holkmann Olsen

-
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-743-8-05)



Fredningsnævnet for Arhus Amt ~~~tqggq. ao
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Silkeborg Kommune
Søvej l
8600 Silkeborg

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

19 JUN\ 2006 Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 986293
Den 16. juni 2006.

Vedrørende j.nr. 11.01.2006-37 - ansøgning om tilladelse til etablering af regnvandsbassin i
fredet område ved Gødvad på ejendommen matr. nr. 19b, Gødvad By, Gødvad.

Fredningsnævnet har modtaget brev af24. marts 2006 fra Århus Amt vedr. Silkeborg Kommunes
ansøgning om tilladelse til at anlægge et regnvandsbassin på ovennævnte matr. nr.

Århus Amt har oplyst, at amtet oprindelig modtog en ansøgning om etablering af et
regnvandsbassin på matr. nr. ge, 17g og 17h, Gødvad By, men at placeringen afregnvandsbassinet
er ændret ved kommunens brev af27. januar 2006 til ovennævnte matr. nr.

Det er oplyst, at regnvandsbassinet ønskes anlagt med et permanent vandspejl på 1900 m2 og et
maksimalt vandspejl på 2800 m2

. Bassinet ønskes udformet, så det kommer til at fremstå som et
naturligt vandhul frem for et teknisk anlæg. Bygværker til indløb og udløb udføres ifølge Silkeborg
Kommune, så de bliver lidet synlige.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 vedrørende
fredede arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommuner.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. maj 2006.

Silkeborg Kommune deltog ikke i besigtigelsen. Nævnet tog derfor udgangspunkt i de foreliggende
skriftlige oplysninger.

Gødvad Efterskole v/Keld Bødtger foreviste nævnet arealet, hvor regnvandsbassinet ønskes
placeret.

Århus Amt, Natur & Miljø, henholdt sig under besigtigelsen til indstillingen i brev af24. marts
2006, hvorefter amtet på baggrund af områdets geologiske interesse ikke kan anbefale, at der gives
en tilladelse til at lave regnvandsbassinet. Amtet har oplyst, at sagen har været (intern høring i
amtets grundvandsafdeling, som særlig har henvist til, at området er under stærkt pres fra
byudvikling, motorvejsbyggeri o.a. På sydsiden af Gudenåen lægger Skærbæk/Resenbro allerede
beslag på væsentlige arealer, og det er derfor væsentligt, at der ikke sker yderligere indhug i
området udover, hvad der allerede er bebygget eller planlagt som muligt byvækstområde. På denne
baggrund, og da det er Århus Amts vurdering, at etablering af et regnvandsbassin med permanent
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·' } ~vandspejl som ønsket er en markant ændring af det naturlige landskab inden for fredningen og
endvidere strider imod fredningens bestemmelse om terrænændringer, har amtet fastholdt sin
indstilling. Århus Amt har bemærket, at Silkeborg Kommune med den ændrede placering ved brev
af27. januar 2006 har forsøgt at trække bassinet ud i yderkanten af fredningen, hvor det er omgivet
af slørende beplantning. De geologiske interesser i området medfører dog fortsat, at Århus Amt
anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har skriftligt tilsluttet sig indstillingen i amtets brev
af24. marts.

Fredningsnævnets bemærkninger og resultat:

Ifølge fredningskendelsen er det ikke tilladt at foretage terrænregulering i det fredede område.

Regnvandsbassinet ønskes efter det seneste forslag placeret på et areal, som ligger i yderkanten af
fredningen. Arealet fremstår endvidere allerede nu som et afgrænset område uden de store
niveauforskelle, og omgivet af slørende beplantning. Regnvandsbassinet vil efter det oplyste blive
udformet som et naturligt vandhul, og de enkelte bygværker, der er nødvendige til indløb og udløb,
vil blive udført, så de bliver meget lidt synlige.

På denne baggrund finder Fredningsnævnet, at det ansøgte projekt - som forudsættes ikke at
medføre større terrænreguleringer, og som forudsættes naturligt afgrænset af de eksisterende
skrænter og beplantningen i området - uanset de geologiske interesser i området ikke strider mod
fredningens formål.

Nævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

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

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

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

Kopi er tilsendt:
Gødvand Efterskole v/Keld Bødtger, Stavangervej 2, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-743-9-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i 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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



Fredningsnævnet for Arhus AmtREG.Nl Sggl1. ()f}
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Søren Peter Glintborg
Porskærvej 5
8600 Silkeborg

Sk MOdtaget i
ov- og Naturstyrelsen

, , JUL12006

TIf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post(@,aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 10. juli 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-13, Ansøgning om tilladelse til genopførelse af
driftsbygning til fårehold på ejendommen Porskærvej 5, Resenbro, 8600 Silkeborg

\e Århus Amt har den 28. februar 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at genopføre
en driftsbygning til fårehold på ca. 200 m2 på ejendommen matr. nr. 7a m.fl. Resendal By, Gødvad,
med adressen Porskærvej 5, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at 2 eksisterende ældre og utidssvarende staldbygninger
på ca. 190 m2 ønskes nedrevet, og i stedet ønskes der opført en ny driftsbygning på ca. 200 m2•

Bygningen opføres med facader i pudsede leca blokke og tag med sort eternit, i lighed
med en eksisterende driftsbygning på ejendommen som Fredningsnævnet meddelte dispensation
til i 2002. Bygningen placeres samme sted som de bygninger, der ønskes nedrevet.
Såvel de eksisterende som den ansøgte driftsbygning skal anvendes til fårehold.

Ejendommen, der er noteret med landbrugspligt, er på ca. 15 ha. Udover et stuehus med
garage er der i dag på ejendommen 5 bygninger, der anvendes i forbindelse med landbruget.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for Fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern

'. Kommuner, Overfredningsnævnets kendelse af30. september 1978.

Fredningens formål er, at de fredede arealer skal bevares i tilstanden på fredningstidspunktet.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri, jf. kendeisens stk. 8, gælder, at
de fredede arealer ikke må yderligere bebygges.

"Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres
nybygninger, herunder læskure for kreaturer, eller foretages om- eller tilbygninger
på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger
ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer om beliggenhed for byggeriet er
godkendt af Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse,
a. såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i
uheldig retning, og der samtidigt kan påpeges anden mulighed for placering
og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan
modsvare det af ejeren ønskede, eller
b. såfremt det ønskede ikke ~ener rimelige landbrugsøkonomiske formål.

•



. .' Amtets vurdering
Det er amtets vurdering, at den ansøgte driftsbygning er tilpasset ejendommens eksisterende
bebyggelse både med hensyn til placering og udformning, og det ansøgte findes
dermed ikke at stride mod fredningens formål. På den baggrund anbefaler Århus Amt,
at Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte.

Ansøgningen med bilag samt oversigtskort er forelagt Fredningsnævnet.

Amtets indstilling er tiltrådt af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Idet nævnet kan tiltræde, at den ansøgte driftsbygning er tilpasset ejendommens eksisterende
bebyggelse både med hensyn til placering og udformning, findes det ansøgte ikke at stride mod
fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til
det ansøgte.

Klagevejledning,jf. naturbeskyUelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling 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.

e 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 .

•



1<) Jr.J
Med venlig hilsen
)

~ --€r--
Per Hollanann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-743-1-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite 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, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Fr~dningsnævnetfor Midtjylland, østlig del
RE6.Nl 5gg'1·oo

Sk MOdtaget;
Ingeniør Henning Møller ov- og Naturstyrelsen
Dalgas Avenue 2 29 E!rf7
8000 Århus C SCANN .

.Retten iArhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
pho@domstol.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93

Den 27. maj 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007-14, anmodning om tilladelse til ombygning på Gødvad
Efterskole, ejendommen Stavangervej 23, kaldet "Lille Sølund".

Silkeborg Kommune har ved brev af 28. marts 2007 meddelt, at Gødvad Efterskole, Stavangervej 2,
ved administrator Berit Brix, har indsendt ansøgning om tilladelse til at foretage ombygninger på
ejendommen Stavangervej 23.

Ejendommen er ifølge kommunens oplysning et husmandssted fra 1920'erne, beliggende i landzone
og omfattet af landbrugspligt.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.

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

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

Fredningsnævnet kan nægte godkendelse,

a) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig 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 ejeren
ønskede,

b) Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
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Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
• væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af

Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt
land~fllgsejendommes beboelse he11lllMerunderdel'lI}e bestellllTIelse.

Det er oplyst, at ejendommen skal anvendes som lærerbolig.

Silkeborg Kommune har anført, at Fredningsnævnets tilladelse kræves, idet ejendommen er taget i
brug til anden anvendelse end landbrug, men har anbefalet, at der gives tilladelse, idet der er tale om
en renovering, hvor bygningerne istandsættes med respekt for ejendommens oprindelige udseende.

Fredningsnævnet anmodede om supplerende tegningsmateriale, men har herefter fra skolestyreisen
ved ingeniør Henning Møller roet meddelelse om, at skolen ikke ønsker det ansøgte projekt udført.
Fra ingeniør Henning Møller har nævnet herefter modtaget følgende anmodning:

" De bedes se bort fra det store omfang der fremgår af det tidligere fremsendte materiale, idet
............... , Gødvad Efterskole KUN ønsker at lade udføre nedennævnte
arbejder med konsekvenser på det ydre af "Lille Sølund":

* nedrivning og total fjernelse af den grå beton ladebygning mod nordøst - er udført!

* udskiftning af ikke-originalt eternittag med sort ikke-glinsende vingebetontegl - (ændret fra rødt
til sort efter drøftelsen i dag - herved "forsvinder" også de påtænkte Velux-vinduer i tagfladen, idet
vinduer af øjet opfattes som "sorte"). Det formodes at de oprindelige betontagsten var røde, men
ikke gennemfarvede, hvorfor de efterhånden var blevet affarvet og begroet med alger, og derfor
fremstod som ca. "sort". Der bliver også herved en flottere kontrast til den røde murede facade.

* montering af S stk. Velux-vinduer (780 * 1400) i tagfladen, 3 i syd - og 2 i nordside.

Den tidligere omtalte "lille terrasse" udføres ikke, og der etableres ikke hverken altan eller åbninger
mod syd i facaden.

Eksisterende, meget forfalden, stald- og ladebygning berøres ikke nu. Et evt. senere projekt vil blive
forelagt nævnet til udtalelse når der er økonomi til det."

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Det nu foreliggende projekt for renovering af stuehuset på ejendommen "Lille Sølund" findes at
medføre en betydelig forbedring afhuset, uden at dette i væsentlig grad ændrer karakter.
Fredningsnævnet har derfor på baggrund af fredningsbestemmelserne ingen indvending mod
udførelse af projektet vedrørende stuehuset, således som det nu er beskrevet.
Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til den udførte nedrivning af den grå ladebygning mod
nordøst.

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 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.
NatUiidag~efviliIdte-påbegynde oenaridlmgen åfklagen;føt 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.

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

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø

~kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
7Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Pernille Ingemann, Præstevangen 59,8643 Ans
By
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Fredningsnævnets kommunalt udpegede medlem, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11,8653
Them
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1,8600 Silkeborg
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Mgørelse
i sagen om etablering af et regnvandsbassin i Silkeborg Kommune

F~edningsnævnet for Århus Amt har den 16. juni 2006 efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1,

meddelt dispensation til etablering af et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 19b, Gødvad

By, Gødvad. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings

Lokalkomite.

Ejendommen ligger i regionalt geologisk interesseområde "Sminge", jf. Århus Amts regionplan

2005. Endvidere er ejendommen omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. december

1978 vedrørende fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner.

Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i deres ved fredningens ikrafttræden værende

tilstand, dog med nærmere angivne begrænsninger, jf. § 1. Ændringer i terrænet eller terrænfor-

merne, herunder grus- og lergravning, opfyldning og planering, er ikke tilladt, jf. § 2. Vedrøren-

de bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke yderligere må bebygges. Der må således ikke

opføres bygninger, skure, bod~ eller andre indretninger, jf. § 8.

Silkeborg Kommune ansøgte den 3. oktober 2005 ÅrhusAmt om udledningstilladelse og tilla-

delse fra fredningen til etablering af et regnvandsbassin ved Stavangervej i Gødvad, der ligger

inden for Gødvad fredningen. Efterfølgende har kommunen ændret placeringen afbassinet til

den nu aktuelle placering i den nordlige del af fredningen, idet amtet ikke kunne anbefale en pla-

cering ved Stavangervej. Bassinet ønskes placeret på et areal i yderkanten af fredningen. Arealet

fremstår som et afgrænset område uden de store niveauforskelle og omgivet af slørende beplant-

ning. Regnvandsbassinet etableres på et areal tilhørende Gødvad Efterskole, som ikke har be-

mærkninger til placeringen.

5'l\v,=,-ltl - :x, Oq l
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Kommunen henviste i sin ansøgning til, at fredningen af Gødvad stort set dækker alle de områ-

der, som omkranser de planlagte udbygningsområder. Derfor vil et eventuelt bassin skulle ligge i

fredningen, når plads og terrænforhold ikke muliggør etablering afbassiner indenfor de planlagte

områder.

Bassinet skal dels modtage vand fra planlagte kommende boligområder mod øst, jf. strukturplan

for Gødvad Syd, dels fra allerede etablen:;de områder mod vest, hvor det ikke er muligt at etable-

re bassiner på grund ~fterrænforholdene og pladsmangel. Bassinet ønskes etableret, dels afhen-

syn til recipienten, dels afhensyn til kapaciteten i nedstrøms liggende ledningssystem. Bassinet

er planlagt etableret med et permanent volumen for tilbageholdelse af suspenderet stof samt næ-

ringsstoffer, specielt fosfor ønskes tilbageholdt af hensyn til søsystemerne. Det er desuden plan-

lagt, at bassinet skal etableres med forsinkelsesvo'lumen for at mindske den hydrauliske belast-

ning af recipienten. I det nyudbyggede område mod vest er der etableret to andre bassiner, hvor

det kan lade sig gøre, for at mindske det nødvendige volumen længere nedstrøms i det aktuelle

bassin.

Bassinets permanente vandspejl bliver ca. 1900 m2 og det maksimale vandspejl ca. 2800 m2
• Den

. permanente dybde bliver ca. 1m, og ved maksimal vandstand 2,4 In. Bunden etableres i kote

51,8, det permanent vandspejl i kote 52,9 og det maksimale vandspejl i kote 54,2. Bassinet ud-

formes, så det kommer til at fremstå som et naturligt vandhul frem for et teknisk anlæg. Bygvær-

ker til ind- og udløb udføres ifølge kommunen, så de bliver lidet synlige.

Århus Amt har den 24. marts 2006 til den ansøgte placering bemærket, at det ved området om-

kring Gødvad er muligt at se flere af Gudenåens smukt udviklede terrasseflader. Disse blev dan-

net i slutningen af den sidste istid, hvor isen efterhånden forsvandt bort fra Jylland. Gudenåens

historie er meget afvekslende. På et tidspunkt løb åen op mod Randers men kunne her ikke kom-

me videre ud til Randers Fjord og Kattegat, som den gør i dag. I stedet måtte Gudenåen tage den

lange tur op igennem det der er Skalsådalen og videre op til Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.

For hvert forløb er der afsat terrassesedimenter i bunden af Gudenå dalen. De ældste stadier har

medført afsætning af sedimenter i de højeste dele af dalen, mens de yngre stadier har haft tilknyt-

tet sedimenter i de laveste dele. De yngre stadier har, endvidere medført borterosion af dele af de

ældre flodslettesedimenter.

Afgrænsningen af Gudenåen er endvidere mange steder markant ved de højere liggende bakke-

partier, der er afsat af selve istidens gletschere. Da isen smeltede bort fra området, henlå land-

skabet i første omgang uden vegetation. Denne måtte først indvandre til Danmark fra mere sydli-

ge dele af Europa, der ikke havde været isdækket. Det vegetationsløse landskab var udsat for
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kraftig erosion, idet der ikke var plantedække til at holde på jorden. Der dannedes derfor markan-

te at erosionsdale rettet fra det højere bakkeparti ned mod Gudenåterrasseme.

På den baggrund konkluderer amtet, at det på baggrund af områdets geologiske interesser ikke

kan anbefales, at der gives dispensation til et regnvandsbassin i området, der 'er under stærkt pres

fra byudvikling, motorvejsbyggeri og andet. På sydsiden af Gudenåen lægger Skærbæk-

Resenbro allerede beslag på væsentlige arealer i det lavtliggende terrasseområde. Det er derfor

væsentligt, at der ikke sker yderligere indhug i området - ud over, hvad der allerede er bebygget

eller planlagt som muligt byvækstområde.

Det er amtets vurdering, at etablering af et regnvandsbassin med et permanent vandspejl på 1900

m2 er en markant ændring af det naturlige landskab inden for fredningen og endvidere strider

mod fredningens bestemmelser om terrænændringer. Det skal bemærkes, at Silkeborg Kommune

med den ændrede placering har forsøgt at trække regnvandsbassinet ud i yderkanten af frednin-

gen omgivet af slørende beplantning. Amtet vil dog på baggrund af de geologiske interesser i

område indstille til fredningsnæVnet, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Den påklagede afgørelse

Fredningsnævnet besigtigede den 16. maj 2006 området sammen med amtet og ejeren af arealet

Gødvad Efterskole. Under besigtigelsen henviste amtet til sin indstilling til fredningsnævnet,

hvoraf det fremgik, at amtet ikke kunne anbefale det ansøgte. Danmarks Naturfredningsforening

havde skriftligt tilsluttet sig indstillingen fra amtet. Efter votering besluttede fredningsnævnet, at

meddele tilladelse til det ansøgte. Den 16. juni 2006 meddelte fredningsnævnet dispensation til

placeringen af regnvandsbassinet, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet finder, at regnvandsbassinet - som forudsættes

ikke at medføre større terrænreguleringer, og som forudsættes naturligt afgrænset af eksisterende

skrænter og beplantning i området - uanset de geologiske interesser i området, ikke strider mod

fredningens formål.

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at den ansøgte placering af regnvandsbassi-

net i den foreliggende form er tilpasset bedst muligt i landskabet.
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Klagen

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite finder, at det ansøgte er i strid med fredningens

bestemmelser om, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, samt at ændrin-

ger i terrænet eller terrænformerne ikke er tilladt. Foreningen tilslutter sig amtets vurdering af

det ansøgte og finder, det er væsentligt, at der ikke sker yderligere indhug i området ud over,

hvad der allerede er bebygget eller planlagt som muligt byvækstområde. Dertil kommer de store

geologiske og landskabelige interesser, der er knyttet til de fredede arealer og til området, hvor

regnvandsbassinet påtænkes etableret. Et regnvandsbassin med et permanent vandspejl på 1900

m2 er en markant ændring af det naturlige landskab inden for fredningen og kan danne præce-

dens for lignende fremtidige projekter inden for fredede arealer.

Naturklagenævnet har den 16. Maj 2007 besigtiget ejendommen og afholdt møde med sagens

parter.

.Afgørelse

I mødet og sagens behandling har deltaget 9 afNaturklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin GIerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders

Stenild, Inger Støjberg, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra be-

stemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke strider imod fredningens formål. Gødvad frednin-

gens formål er at bevare de væsentlige landskabelige kvaliteter, der knytter sig til området.

Fredningsnævnet har fundet, at regnvandsbassinet - som forudsættes ikke at medføre større ter-

rænreguleringer, og som forudsættes naturligt afgrænset af eksisterende skrænter og beplantning

i området - uanset de geologiske interesser i området, ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at den ansøgte placering af regnvandsbassi-

net er tilpasset bedst muligt i landskabet.

Et flertal på 6 medlemmer finder efter en konkret vurdering, at det ønskede regnvandsbassin vii

udgøre et væsentligt negativt indgreb i de fredningsmæssige værdier på stedet. Da der efter det

oplyste er mulighed for, at behovet for et regnvandsbassin for en del kan dækkes ved en place-

ring uden for fredningen, og da flertallet vil kunne acceptere et mindre, overdækket bassin på det

ansøgte sted, stemmer flertallet for at ændre fredningsnævnets dispensation til et afslag.



Mindretallet (Anders Stenild, Inger Støjberg og Jens Vibjerg) finder, at det ansøgte regnvands-

bassin er tilpasset bedst muligt i landskabet og stemmer for at stadfæste fredningsnævnets di-

spensation.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Naturklagenævnets afgørelse herefter

ud på, at fredningsnævnets dispensation ændres til et afslag, med en tilkendegivelse om, at et

mindre, overdækket bassin kan accepteres.

Mgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Den 26. juni 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007-11, anmodning om tilladelse til tilbygning til bolig samt
udskiftning af garage på ejendommen Gødvad Mælkevej 14 b, 8600 Silkeborg.

Ansøgning
Silkeborg Kommune har fra Århus Amt laet overdraget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at
opføre en tilbygning til boligen samt udskifte garagen på ejendommen matr. nr. 9b Gødvad By,
Gødvad, med adressen Gødvad Mælkevej 14 b, 8600 Silkeborg.

Der er tale om en beboelsesejendom med et grundareal på ca. 0,3 ha.

Boligen ønskes udvidet med i alt 103 m2, hvoraf 29 m2 består af tagetage. Udvidelsen sker ved, at
det eksisterende hus forlænges med 5,5 m i østlig retning, samt ved at opføre en tilbygning på knap
30 m2 mod nord. Med den ansøgte udvidelse kommer boligens bruttoetageareal ifølge
ansøgningsmaterialet op på ca. 266 m2•

Den eksisterende garage på 42 m2 erstattes af en ny garagebygning på 83,8 m2• Den nye bygning
placeres vinkelret på boligen, således at der dannes et gårdrum.

Tilbygningerne og garagebygningen opføres i samme materialer og arkitektur som den eksisterende
bolig, dvs. med pudsede hvidmalede facader, gavle af træ og røde vingetegl på taget. Vinduer
udføres med sprosser.

Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.

Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at om- og tilbygninger på de eksisterende
lovligt opførte helårs-og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, kun
må finde sted efter forudgående godkendelse af Fredningsnævnet.



Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse,
hører under denne bestemmelse.

Silkeborg Kommunes vurdering
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte kræver tilladelse fra Fredningsnævnet, idet om- og
tilbygningen af boligen samt udskiftningen af garagen er af større omfang, således at bygningerne
ændrer karakter.

Tibygningerne til boligen er i udformning og materialevalg tilpasset boligens nuværende udseende.
Det samme gælder den ansøgte garagebygning, der erstatter en ældre og utidssvarende garage.

Silkeborg Kommune har derfor ingen indvendinger imod det ansøgte, forudsat at der tages hensyn
til nedenstående forhold vedrørende de omkringliggende beskyttede naturområder.

Internationale naturbeskyttelsesområder
øst for ejendommens bygninger findes et område, der er er udpeget som internationalt
naturbeskyttelsesområde (EF-habitatområde nr. 45 for Gudenå og Gjern Bakker). En del af disse
arealer er endvidere ifølge kommunens registreringer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
(beskyttet naturtype - eng).

Ifølge bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder må der ikke meddeles tilladelser, dispensationer, godkendelser m.v.,
såfremt dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller kan
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Dette
gælder både projekter i og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder.

dk):Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er (if. www.natura2000.
1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

1318 Damflagermus (Myotis dasycneme)

1355 Odder (Lutra lutra)

3260 Vandløb med vandplanter

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med en~rige planter

4010 V~de dværgbusksamfund med klokkelyng

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

9190 Stilkegeskove og krat p~ mager sur bund

Det ansøgte omfatter udelukkende byggearbejder i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bebyggelse på ejendommen. Der inddrages ikke naturarealer i forbindelse med byggearbejdet, og de
beskyttede arter og habitater i udpegningsgrundlaget påvirkes efter kommunens vurdering ikke af
opførelsen.



Det ansøgte er derfor efter kommunens vurdering ikke i konflikt med områdets udpegning som
internationalt naturbeskyttelsesområde eller med naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype -
eng), forudsat at byggearbejdet ikke påvirker engområdet. Der må ikke anlægges have, terrasse el.
lign. inden for engområdet.

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver, udover Fredningsnævnets tilladelse, kommunens tilladelse efter planlovens §
35 (landzonebestemmelserne), naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) samt byggetilladelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Fredningsnævnet kan tiltræde, at det ansøgte kræver tilladelse fra nævnet, idet om- og tilbygningen
afboligen samt udskiftningen af garagen er af større omfang, således at bygningerne ændrer
karakter.
Nævnet kan tiltræde, at tilbygningerne til boligen i udformning og materialevalg er tilpasset
boligens nuværende udseende, ligesom det samme gælder den ansøgte garagebygning, der erstatter
en ældre og utidssvarende garage.
Nævnet kan endvidere tiltræde kommunens vurdering hvorefter det ansøgte ikke kommer i konflikt
med områdets udpegning som internationalt naturbeskyttelsesområde eller med
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype - eng), forudsat at byggearbejdet ikke påvirker
engområdet.
Fredningsnævnet meddeler derfor hermed tilladelse til det ansøgte på betingelse af,
at byggearbejdet ikke påvirker engområdet,
at der ikke anlægges have, terrasse el. lign. inden for engområdet.

Klagevejledning, if. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 ugerfra 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.

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,



effentlige 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

f> t?
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø

"Skov- og NaturstyreIsen, 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 Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans
By
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Fredningsnævnets kommunalt udpegede medlem, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653
Them
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1,8600 Silkeborg
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Den 24. juli 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.21 - ansøgning om tilladelse til opførelse af carport og
udhus på matr. nr. 14, Skellerup By, Linå, beliggende Møllegårdsvej 57,8600 Silkeborg.

Den 14. marts 2007 modtog Fredningsnævnet fra Silkeborg Kommune Deres ansøgning om
tilladelse til at opføre en carport og et udhus på i alt ca. 45 m2 på ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at der er tale om en beboelsesejendom med et grundareal på 1484 m2. Ejendommen er
ifølge BBR bebygget med en bolig på 119 m2 samt 2 udhuse på hhv. 65 og 25 m2.

Som tilbygning til boligen ønskes opført en bygning til carport og redskabsrum på i alt ca. 28 m2.

Bygningen opføres med facader af træ og med tagpap som tagbeklædning. Taget rar ensidig
taghældning.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad.

Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.

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

Om- og tilbygninger af eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse hvorved bygningen i
væsentlig grad ændrer karakter, må kun ske med forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet.
Samme bestemmelser gælder for landbrugsejendomme, der er overgået til anden anvendelse, samt
for landbrugsejendommes beboelse.

Silkeborg Kommune har anført, at der er tale om en mindre udhusbygning, der opføres i umiddelbar
tilknytning til ejendommens bolig. Opførelsen vil efter kommunens vurdering ikke have negative
konsekvenser for det fredede landskab. Kommunen har ingen indvendinger imod, at der gives
tilladelse til det ansøgte.

Det ansøgte er ifølge kommunen ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og
beskyttelseslinier eller beskyttede naturtyper, hvorimod der kræves byggetilladelse fra kommunen.
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Silkeborg og Them har tilsluttet sig Silkeborg
Kommunes vurdering i sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende sk-.riftligegrundlag.
Nævnet kan tiltræde kommunens indstilling. Da der er tale om en mindre udhusbygning, der i
opførelsen og materialevalg er tilpasset de øvrige eksisterende bygninger på ejendommen, og som
opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens bolig, findes det ansøgte ikke at stride mod
fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

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 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

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
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Den 24. juli 2007.

Der blev foretaget j.nr. 8901-01.2007.69 - ansøgning om tilladelse til opførelse af bådebro og
bolværk på matr. nr. 3bb Linå By, Hårup, beliggende Skærbækvej 98, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 23. maj 2007 fra Silkeborg Kommune modtaget Deres ansøgning,
udfærdiget afBoye Broer, om tilladelse til opførelse af bådebro og bolværk langs søbredden ud for
ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at det ansøgte omfatter en ny bro med en bredde på l meter og en længde på 6 meter
med en platform yderst på yderligere 2 meter x 2 meter. Langs søbredden (10 meter + 5 meter)
opføres et bolværk i træ. Nævnet var forelagt tegningsmateriale af25. september 2006 fra Boye
Broer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af
arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommuner.
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. Ifølge fredningskendelsen må der ikke opføres
broer eller andre indretninger ved åløb uden forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet.

Ejendommen er i øvrigt omfattet afEF-habitatområde nr. 45, Gudenå og Gjern Bakker.
Habitatområdet er udpeget med grundlag i forekomster af forskellige naturtyper og arter,
sidstnævnte bI. a. odderen:

1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)

1166 Stor vandsalamander (Triturus
cristatus cristatus)

1318 Damflagermus (Myotis dasycneme)

1355 Odder (Lutra lutra)

3260 Vandløb med vandplanter

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder
med en~rige planter



l 4010 V~de dværgbusksamfund med

r
klokkelyng

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

6430 Bræmmer med høje urter langs
vandløb eller skyggende skovbryn

7140 Hængesæk og andre kærsamfund
dannet flydende i vand

9190 Stilkegeskove og krat p~ mager sur
bund

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 5. juli 2007.

Under besigtigelsen redegjorde Hans Boye på Deres vegne for ansøgningen og foreviste nævnet den
ønskede placering for henholdsvis bolværket og bådebroen. Han oplyste, at bolværket ønskes
etableret til sikring af kystarealet på Deres ejendom. Bådebroen er ment til privat brug.

Nævnet konstaterede under besigtigelsen, at der i åen var rester af et gammelt bolværk bestående af
sten. Deres nabo, Skærbækvej nr. 100, kom i øvrigt til stede under besigtigelsen og oplyste, at der
tidligere har været bro ud for Deres ejendom på samme sted, hvor der nu ønskes opført en ny bro.
Han har boet i området i 50 år, og broen på hans ejendom, nr. 100, blev efter det oplyste opført i
1957 og er løbende renoveret.

Silkeborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil forringe bevaringsstatus for de naturtyper
og arter, der ligger til grund for udpegningen afhabitatområdet.

Silkeborg Kommunen har oplyst, at kommunen vil være indstillet på at give tilladelse efter
vandløbsloven til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Silkeborg og Them har anført, at foreningen
generelt fmder det uhensigtsmæssigt at inddæmme bredarealer med bolværk. Foreningen har
anbefalet, at der ikke gives tilladelse til det ansøgte bolværk, da større bolværksanlæg synes
uforeneligt med de til området knyttede landskabelige værdier.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsen er fredningens formål at bevare de fredede arealer i deres nuværende
tilstand. Ifølge kendeIsens bestemmelse ll. må der ikke opføres broer eller andre indretninger ved
åløb uden forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet.

Under hensyn til fredningens formål, og da der for nævnet ikke er anført en særlig begrundelse for
ansøgningen, som berettiger et indgreb i tilstandsfredningen, meddeler Fredningsnævnet afslag på
ansøgningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l. Der er herved lagt vægt på, at rester efter
tidligere bolværk og bro er i en sådan forfatning, at det må lægges til grund, at ingen af delene har
haft betydning i lang tid. Der er endvidere lagt vægt på, at en båd umiddelbart vil kunne trækkes på
land, ligesom der er lagt vægt på, at et bolværk på grunden ikke vil forhindre vandindtrængen på
grunden, samt på, at en tilladelse til etablering af bolværk og bro vil kunne danne præcedens.



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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på .
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

~' ~
Per Holkrnann Olsen

Kopi er tilsendt:
Boye Broer, F. L. Smidths Vej 20, 8600 Silkeborg
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Pernille Ingemann, Præstevangen 39,8643 Ans
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg
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Den 10. september 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.79 - ansøgning om tilladelse til etablering af vandhul på
ejendommen matr. nr. la Nebel, Svostrup, beliggende umiddelbart syd for Nebelgårdsvej 25,
8600 Silkeborg.

Gammel Gjern Kommune modtog i november 2006 ansøgning om tilladelse til etablering af et
vandhul på matr. nr. la, Nebel, Svostrup, beliggende umiddelbart syd for Nebelgårdsvej 25, 8600
Silkeborg.

Ansøger ønsker at etablere en sø på matrikel la Nebel, Svostrup på et sted som næsten altid er vådt.
Det ansøgte er beskrevet i Naturplan for Nebelgård, Søhøjlandets Landboforening 2004 (kopi
vedlagt). Vandhullet rar en forventet størrelse på ca. 2000 m2• Naturplanen nævner, at søen med
tiden vil udvikle sig til mose. Det er dog ansøgers intention at holde søen oprenset.
Det opgravede jord fordeles jævnt i området i en tykkelse af maksimalt 30 cm.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af
30. september 1978.

Ifølge fredningsbestemmelserne skal de fredede arealer bevares i den på fredningstidspunktet
værende tilstand. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og lergravning,
opfyldning og planering, er ikke tilladt.

Luftfotomateriale
Luftfoto fra 2002 og 2004 viser, at vandhullet etableres på et fugtigt område på en dyrket mark.

Silkeborg Kommune har den 31. januar 2007 besigtiget området sammen med ansøger og
konstateret, at vandhullet ønskes etableret i en lavning, som ikke egner sig til opdyrkning, da det
ofte er meget fugtigt. Det fugtige område har sandsynligvis tidligere været drænet.

Vandhullet ønskes etableret med et permanent vandspejl med overløb til dræn. Mindre ældre dræn
på marken kan afskæres eller ledes til vandhullet. Dræn som afvander dyrkede områder bør ikke
ledes til vandhullet, idet vandet fra disse kan indeholde store mængder næring, som vil forringe
vandkvaliteten væsentligt.
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Kdmmunen har gjort opmærksom på, at drænledninger, der afvander andres ejendom, ikke må
afbrydes eller ændres uden tilladelse efter vandløbsloven.

Den opgravede jord fordeles jævnt omkring vandhullet. På nabomatriklen matr. nr. le, Nebel,
Svostrup anvendes en del af den opgravede jord til terrænregulering, således at det bliver muligt at
dyrke marken ned til matrikelgrænsen.

Da vandhullet bliver over 100 m2, vil det, når der har indfundet sig et naturligt plante- og dyreliv,
være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtilstanden må derefter ikke ændres uden særlig
tilladelse.

Silkeborg Kommunes vurdering
Det er kommunens vurdering, at vandhullet kan etableres i området i overensstemmelse med de
landskabsmæssige interesser og at vandhullet ikke vil have negative konsekvenser for det fredede
område.
Etablering af et vandhul på den ansøgte lokalitet vil desuden kunne få en positiv betydning for
forekomsten af padder og andre dyr i området, og dermed berige de generelle naturværdier i
området.

På baggrund af ovenstående er det Silkeborg Kommunes opfattelse, at der bør gives dispensation til
det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Fredningsnævnet kan tiltræde Silkeborg Kommunes vurdering om at vandhullet kan etableres i
området i overensstemmelse med de landskabsmæssige interesser og at vandhullet ikke vil have
negative konsekvenser for det fredede område.
Nævnet er ligeledes enigt i, at etablering af et vandhul på den ansøgte lokalitet desuden vil kunne få
en positiv betydning for forekomsten af padder og andre dyr i området, og dermed berige de
generelle naturværdier i området.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
etablering af vandhullet som ansøgt,
på betingelse af

at der ikke etableres øer i vandhullet,
at det opgravede materiale, som ikke anvendes til terrænregulering på nabomatriklen, udbrede s i

et lag på højst 30 cm på det omgivende areal,
at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må være større end 1:5. Hældningen må

gerne variere,
at der ikke udsættes fisk eller fugle,
at der ikke må fodres i og ved vandhullet, og
at en zone på minimum 10 meter omkring vandhullet ikke beplantes.

Vandhullets beliggenhed fremgår af vedhæftede kortbilag.

Klagevejledning,i{. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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



Eli eventael 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.

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 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:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi 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, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3,8600 Silkeborg



Placering af vandhul ved Nebelgårdsvej 25, 8600 Silkeborg. Vandhullet bør tilpas-
ses de topografiske kurver og følge terrænet.
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Afgørelse
i sagen om en bådebro og et bolværk i Silkeborg Kommune

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har den 24. juli 2007 i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt afslag på an-
søgning om tilladelse til etablering af en bådebro og et bolværk på
ejendommen matr.nr. 3bb, Linå By, Hårup, beliggende Skærbækvej 98 i
Silkeborg Kommune. Afgørelsen er af ansøger påklaget til Naturklagenæv-
net.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. septem-
ber 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommu-
ner.

Fredningen har til formål at bevare arealernes tilstand, dog med de ne-
denfor anførte undtagelser. Ifølge fredningens pkt. 11 må der ikke op-
føres broer eller andre indretninger ved åløb uden forud indhentet til-
ladelse fra fredningsnævnet.

Ejendommen liggere endvidere inden for habitatområde nr. 45 - Gudenåen
og Gjern Bakker. Efter kommunens opfattelse vil det ansøgte ikke for-
ringe bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der ligger til grund
for områdets udpegning som habitatområdet.

Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en 1 meter bred og 6 meter
lang bådebro med en platform yderst på yderligere 2 gange 2 meter. Der
er endvidere ansøgt om tilladelse til at opføre et bolværk i træ langs
søbredden på 5 og 10 meter. Bolværket ønskes etableret af hensyn til
sikring af det bagvedliggende areal, bådebroen er til privat brug.



Fredningsnævnet har i den trufne afgørelse anført, at der under hensyn
til fredningens formål og da der ikke for fredningsnævnet er anført en
særlig begrundelse for ansøgningen, som berettiger til et indgreb i
fredningen, ikke findes grundlag for at imødekomme ansøgningen.
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Nævnet har herved tillagt det vægt, at rester efter tidligere bolværk
og bro er i en sådan forfatning at det må lægges til grund, at ingen af
delene har haft betydning i lang tid. Der er endvidere lagt vægt på, at
en båd umiddelbart vil kunne trækkes på land, at det ansøgte bolværk
ikke vil forhindre vandindtrængen på grunden og at en tilladelse til
det ansøgte vil kunne danne præcedens.

Det er i klagen anført, at det eksisterende bolværk ønskes renoveret
for at sikre kysten således at vinterens højvande ikke forårsager yder-
ligere ødelæggelser. Bolværket vil blive opført i træ, der vil være me-
re i pagt med naturen end det eksisterende bolværk i træ og cement, der
ikke længere har den ønskede virkning og som en båd ikke kan trækkes på
land henover.

Broen er til privat brug, således at både kan påstiges og naturen nydes
fra broen. Der har tidligere været en bro, der blev benyttet indtil
midten af 1980'erne, hvorefter den løbende er forfaldet. Broen eksiste-
rede således på fredningstidspunktet.

En tilladelse til det ansøgte vil ikke danne præcedens. Der er tale om
renovering og genetablering og de fleste ejendomme i vigen har allerede
bolværk og bådebro. Fredningsnævnet meddelte i 2004 ejeren af naboejen-
dommen tilladelse til opførelse af bådebro og bolværk.

Det fremgår ikke at fredningen, at der ikke må opføres bådebro og bol-
værk, men alene at der skal indhentes tilladelse hertil.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan fredningsnævnet di-
spensere fra bestemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning
end nævnt i stk. l, kan jf. stk. 3, kun finde sted efter reglerne om
gennemførelse af fredninger i lovens kapitel 6.
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Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 er en tilstands-
fredning, der har til formål at bevare arealernes tilstand, dog med
nærmere angivne undtagelser. Ifølge fredningens pkt. 11 må der ikke op-
føres broer eller andre indretninger ved åløb uden forud indhentet til-
ladelse fra fredningsnævnet.

Det må efter det oplyste lægges til grund, at den tidligere bro ikke
har været benyttet siden midten af 1980'erne og herefter er gået til
grunde på grund af manglende vedligeholdelse og at der således i en
lang årrække ikke har været en bro ud for ejendommen.

Naturklagenævnet finder ikke, at der på baggrund af de i sagen forelig-
gende oplysninger er tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ansøg-
ningen og meddele tilladelse til anlæg af den ansøgte bådebro og bol-
værk.

Der kan ikke lægges særlig vægt på, at der var en bro ud for ejendom-
men, da området blev fredet i 1978. Det kan heller ikke tillægges vægt,
at der ud for flere ejendomme i området er både bolværk og bådebro,
idet der ikke findes grundlag for at antage at disse anlæg er etableret
efter 1978 med tilladelse fra fredningsnævnet.

I den sag, som klager henviser til, var der tale om at erstatte en ek-
sisterende bådebro i dårlig stand med en ny bro, som kan benyttes af
offentligheden til ophold mv. Et afslag på det ansøgte vil derfor ikke
være udtryk for usaglig forskelsbehandling.

Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del's, af-
gørelse af 24. juli 2007.

f1;vt~M(§~ oR,J,.A 7i -?~
Mikkel Sehaldemose I Lisbeth Toft-Petersen

Viceformand fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden ti måneder,jf.lovens § 88, stk. 1.
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 Den 20. januar 2009.          
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.119 – ansøgning om tilladelse til etablering af pilerenseanlæg på 
ejendommen Nebelgårdsvej 25, 8600 Silkeborg. 
 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge et pilerenseanlæg på 
ejendommen matr. nr. 1a Nebel, Svostrup, beliggende Nebelgårdsvej 25, 8600 Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
 

 
 
 
Kommunen har den 17. september 2008 sendt sagen til Fredningsnævnet. 
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Fredningen 
 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare de fredede arealers tilstand. 
 
Af fredningens bestemmelser stk. 11 fremgår, at tilplantning eller såning med træer og buske ikke er tilladt 
uden for eksisterende haver og uden for de skovarealer, som har skovsignatur på fredningskortet.   
 
Ansøgningen 
 
Ejendommen er landbrugspligtig og er bebygget med stuehus og driftsbygninger. Selve bygningerne ligger 
nord for Nebelgårdsvej og derfor ikke inden for fredningen, men en stor del af den tilhørende jord er fredet. 
 
Ansøger har i 2008 indrettet erhverv i form af pølsemageri på ejendommen.  
 
Ansøger har indtil videre anbragt spildevandet fra pølseproduktionen i en gyllebeholder, hvilket ikke er 
lovligt. Som følge heraf ønsker ansøger at etablere et pilerenseanlæg på ejendommen, idet dette ifølge 
ansøger vil kunne løse spildevandsproblemet. 
 
Pilerenseanlægget forventes at få en størrelse på 70 m's længde og 16 m's bredde, dvs. ca. 1120 m2, muligvis 
fordelt på 2 anlæg. Den årlige mængde spildevand er ca. 500 m3. Anlægget etableres med tæt membran uden 
afløb og beplantes med pil. 
 
Anlægget ønskes placeret på det fredede areal syd for ejendommens bygninger, idet terrænforskel med denne 
placering vil gøre pumpning af spildevandet overflødig.  
 
Kommunens bemærkninger 
 
Fredningskendelsen omfatter et forbud mod yderligere tilplantning med træer og buske, idet det åbne 
landskab videst muligt bør bevares.  
 
Den ansøgte placering ligger på en dyrket mark med et nyanlagt vandhul mod nord og med fredskov mod 
syd. Det vurderes, at anlægget med den ansøgte placering kan virke forstyrrende og fremmed i det fredede 
landskab, idet det vil udgøre endnu et landskabselement på et areal, der i forvejen indeholder både vandhul 
og skov. Anlægget vil endvidere forstyrre indsigten til skovbrynet i fredskoven, der ligger længere mod syd. 
Silkeborg Kommune er derfor betænkelig ved placering af pileanlægget i det fredede område, idet anlægget 
er i strid med fredningsbestemmelserne, og idet det kan forstyrre landskabsbilledet. 
 
Der vurderes at være mulighed for at placere anlægget på ejendommens arealer uden for fredningen. Dette 
bør undersøges nærmere, selvom det kan medføre behov for pumpning af spildevand. 
 
 
Andre tilladelser 
 
Det ansøgte pilerenseanlæg kræver desuden tilladelse efter planlovens § 35.  
 
Besigtigelse 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. december 2008.12.30 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
 



Fredningsnævnet er enig med kommunen i, at anlægget med den ansøgte placering kan virke 
forstyrrende og fremmed i det fredede landskab og vil forstyrre indsigten til skovbrynet i 
fredskoven. Herefter, og da der er mulighed for at placere anlægget uden for fredningen, har 
Fredningsnævnet besluttet at meddele afslag på ansøgningen om dispensation fra 
fredningsbestemmelserne.  
 
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. 
 
 
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 mail fremsendt til: 
 
Brian Pedersen, Nebelgårdsvej 25, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:info@dinnetslagter.dk" }
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:soehoejlandet@sns.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 v/ Pernille Ingemann, Præstevanget 59, 8643 Ans By, { 
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, { HYPERLINK 
"mailto:HeleneDalgaard.Clausen@silkeborg.dk" }
 
 
 

mailto:info@dinnetslagter.dk
mailto:soehoejlandet@sns.dk
mailto:soehoejlandet@sns.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:silkeborg@dn.dk
mailto:silkeborg@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk
mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk
mailto:HeleneDalgaard.Clausen@silkeborg.dk
mailto:HeleneDalgaard.Clausen@silkeborg.dk


Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Karen Thomsen og Jørgen Pedersen 
Nebelgårdsvej 25 Tlf. 86 12 20 77 
8600 Silkeborg Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 26. januar 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.149 - ansøgning om efterfølgende tilladelse til opførelse af nyt 
stuehus samt udestue på ejendommen Porskærvej 7, 8600 Silkeborg. 
 
Fredningsnævnet for Århus Amt meddelte den 21. oktober 2004 tilladelse til opførelse af et nyt stuehus på 
landbrugsejendommen matr. nr. 13a Resendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 7, 8600 Silkeborg 
(nævnets j. nr. 120/04). Det nye stuehus skulle have en anden placering end det gamle. 
 
Ansøgningen blev senere revideret til at omfatte renovering af det eksisterende stuehus i stedet for opførelse 
af et nyt. Fredningsnævnet meddelte tilladelse til dette den 26. april 2005 (nævnets j. nr. 11.01.2005-34).  
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til stuehuset på Porskærvej 7. 
Kommunen bliver her opmærksom på, at der nu i stedet for den tilladte renovering, er opført et nyt stuehus 
med samme placering som det gamle stuehus, samt en udestue. Det nye stuehus og udestuen afviger i 
udformningen fra det af Fredningsnævnet tilladte. 
 
Kommunen har derfor fremsendt ansøgningen til fornyet behandling. 
 
 
Fredningen 
 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at fredningen ikke skal være til hinder for, at der til 
allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger til eksisterende 
bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden 
tegninger med planer og beliggenhed er godkendt af Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte 
godkendelse: 
 

 

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 ejeren ønskede, 

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.  
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Ansøgningen 
 
Det opførte byggeri afviger fra det af Fredningsnævnet tilladte på følgende punkter: 
 

1 Der er tale om en nyopførelse, ikke en renovering. 
2 Facaden mod syd er udført med en gennemgående fremskudt karnap i stedet for den tidligere tilladte 

altan. 
3 Udestuen er rund og udført af glas i stedet for den tidligere tilladte firkantede, murede udestue. 

 
Kommunens bemærkninger 
 
Bortset fra ovennævnte afvigelser svarer det opførte stuehus til det af nævnet tilladte, og stuehuset er efter 
kommunens vurdering opført i byggestil og materialer, der passer til den traditionelle landlige byggestil samt 
ejendommens øvrige bygninger. Den fremskudte karnap vender mod vest, dvs. ind mod gårdspladsen. 
Facaden mod øst, dvs. ud mod det fredede landskab, er ikke ændret. 
 
Den runde udestue er mere moderne i udtrykket end den murede firkantede udestue, der oprindeligt blev 
tilladt, men denne ændring kan efter kommunens vurdering accepteres i forhold til fredningen, idet der er 
tale om en mindre bygning (ca. 21 m²) der ikke påvirker landskabet væsentligt. 
 
Silkeborg Kommune kan på den baggrund anbefale en efterfølgende tilladelse til det ansøgte. 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver byggetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie). 
Kommunen fortsætter sagsbehandlingen, når Fredningsnævnet har truffet afgørelse. 
 
Besigtigelse 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. december 2008. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
 
Af de grunde, der er anført af Silkeborg Kommune, finder også Fredningsnævnet, at der er tale om ændringer 
i forhold til det tidligere tilladte, som ikke påvirker landskabet væsentligt. Fredningsnævnet meddeler derfor 
efterfølgende dispensation til det opførte byggeri, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
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. 
 
 
 
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 mail fremsendt til : 
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:soehoejlandet@sns.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 v/ Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans By, { 
HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerieudpegede 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, { HYPERLINK 
"mailto:teknisk@silkeborg.dk" }
{ HYPERLINK "mailto:Helene.Dalgaard Clausen@silkeborg.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Lene Dencker 
Gødvad Mælkevej 7 Tlf. 86 12 20 77 
8600 Silkeborg Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 26. januar 2009.          
 
Vedrørende Journal nr. 8901-01.2008.62 og 8901-01.2008.127 - ansøgning om tilladelse til opførelse af 
garagebygning samt tilbygning til bolig på ejendommen Gødvad Mælkevej 18, 8600 Silkeborg 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en garagebygning på i alt 150 m² 
på ejendommen matr.nr. 10d Gødvad By, Gødvad, med adressen Gødvad Mælkevej 18, 8600 Silkeborg. 
 
Bygningen ønskes opført som erstatning for et eksisterende gæstehus og en carport, der begge nedrives. 
Disse bygninger har et areal på ca. 114 m² samt et overdækket areal.  
 
Kommunen har endvidere modtaget en ansøgning omhandlende en tilbygning til boligen på ejendommen. 
Tilbygningen ønskes opført på boligens vestgavl og skal anvendes som overdækket terrasse på 1. sal. Der 
bliver dermed også et overdækket areal i stueplan. Tilbygningen har et bebygget areal på ca. 37 m².  
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad. 
 
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. 
 
Om- og tilbygninger på de eksisterende, lovligt opført helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. 
Landbrugsejendomme, der overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse, henhører 
under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 
Ejendommen er en landejendom uden landbrugspligt, men med et jordtilliggende på ca. 3 ha. Ejendommen 
er ifølge BBR bebygget med en bolig på i alt 336 m² (bruttoetageareal) samt udhuse på henholdsvis 16 og 40 
m². Opmåling på luftfotos viser imidlertid udhuse på mere end 114 m², som oplyst i ansøgningen. Dette må 
bero på en fejl i BBR, da udhusene er af ældre dato.  
 
Udhusene ønskes fjernet og erstattet af en garagebygning på 150 m² inklusive et overdækket areal på ca. 24 
m². Bygningen skal benyttes som garage, fyrrum og redskabsrum. Bygningen ønskes opført med ydermure af 
tegl og med tagbeklædning af glaserede teglsten, som på boligen.  
 
Boligens bebyggede areal vil med den ansøgte tilbygning på vestgavlen blive ca. 37 m² større. Boligarealet 
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forøges ikke, idet tilbygningen ønskes anvendt som overdækket terrasse.  På både syd- og nordsiden af 
tagfladen ønskes påført et større vinduesparti.  
 
Kommunens bemærkninger vedrørende garagen 
 
Kommunen har ingen indvendinger imod, at de eksisterende ældre udhuse erstattes af den ansøgte 
garagebygning.  
 
Med hensyn til garagens udformning kan kommunen bemærke, at der normalt ikke meddeles tilladelse til 
tagbeklædning bestående af sortglaserede tegl inden for fredninger og inden for naturbeskyttelseslovens § 16 
(sø- og åbeskyttelseslinien), idet der ofte ses uhensigtsmæssig refleksion af sollys. 
I det aktuelle tilfælde har amt og fredningsnævn imidlertid i forvejen i 2002 meddelt tilladelse til 
sortglaserede tegl på boligen, i forbindelse med en tilladelse til at overetagen blev inddraget til beboelse. 
Kommunen finder derfor, at de ansøgte glaserede teglsten undtagelsesvis kan tillades. 
 
Kommunens bemærkninger vedrørende tilbygningen 
 
Boligen er med sine 336 m² i forvejen temmelig stor og har med de glaserede tegl og vinduespartier nogen 
landskabelig påvirkning. Tilbygningen vil give en længere tagflade med glaseret tegl og glaspartier. 
Ejendommens bygninger ligger meget ånært og i både fredning og EF-habitatområde. Mellem boligen og 
Gudenåen forløber trækstien, der har betydelig rekreativ værdi. 
 
Kommunen er betænkelig ved yderligere tilbygning til boligen, idet boligen dermed kan komme til at virke 
for dominerende i det ånære landskab, der er af stor landskabelig, naturmæssig og rekreativ værdi.  
 
Kommunen kan derfor ikke umiddelbart anbefale en tilladelse til det ansøgte. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
 
Ejendommen ligger inden for EF-habitatområde nr. 45 for Gudenåen og Gjern Bakker.  
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er følgende arter og habitater: Grøn kølleguldsmed, stor 
vandsalamander, damflagermus, odder, vandløb med vandplanter, vandløb med tidvis blottet mudder med 
enårige planter, våde dværgbusksamfund med klokkelyng, tørre dværgbusksamfund (heder), bræmmer med 
høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, 
samt stilkegeskove og krat på mager sur bund. 
 
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. 
 
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte byggeri ikke er i konflikt med områdets status det internationale 
naturbeskyttelsesområde, idet det placeres som tilbygning til eksisterende bebyggelse, og idet den nye 
garagebygning i størrelse og placering er sammenlignelig med eksisterende byggeri, der fjernes. 
Udpegningsgrundlaget forventes ikke påvirket af det ansøgte. 
 
 
Andre tilladelser 
 
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne), naturbeskyttelseslovens § 16 
(sø- og åbeskyttelseslinie) samt byggeloven. Kommunen har endnu ikke behandlet sagen efter disse 
bestemmelser og har derfor ikke afgjort, om der kan meddeles dispensation og tilladelse til tilbygnignen. 
Som følge af den forøgede påvirkning af det ånære landskab er det kommunens umiddelbare vurdering, at 
der bør meddeles afslag til denne del af det ansøgte. For så vidt angår garagen fortsætter kommunen 
behandlingen af sagen, når Fredningsnævnet ha truffet afgørelse. 
 
 



 
Besigtigelse 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. december 2008. Under besigtigelsen frafaldt ejer ansøgningen 
om tilbygning i den form, der fremgår af ansøgningen, men anmodede om nævnets vurdering af 
mulighederne for at opføre en mindre altan på vestgavlen. 
 
Hverken Silkeborg Kommune eller Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité kunne dog anbefale en 
dispensation til en sådan altan. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
 
I forbindelse med opførelsen af den ansøgte garagebygningen vil de eksisterende udhuse af ældre dato blive 
fjernet. Efter det oplyste om udformning og materialevalg finder Fredningsnævnet, at den ansøgte 
garagebygning ikke vil være i afgørende strid med fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor 
dispensation hertil fra fredningsbestemmelserne, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
Derimod finder Fredningsnævnet ikke, at den ansøgte altan på vestgavlen på den i forvejen store 
beboelsesbygning er forenelig med fredningens formål, idet bygningen vil få et markant anderledes udtryk 
Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation med hensyn til altan.  
 
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 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. mail fremsendt til : 
Arkitekt Erik Jakobsen, Resenbrovænget 13, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:e-jakobsen@mail.dk" 

mailto:e-jakobsen@mail.dk


}
Lene Dencker, Gødvad Mælkevej 7, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:lene.dencker@mail.dk" }
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:soehoejlandet@sns.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 v/ Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans By,  
{ 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, { HYPERLINK 
"mailto:teknisk@silkeborg.dk" } { HYPERLINK "mailto:HeleneDalgaard.Clausen@silkeborg.dk" }  
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kommunens vurdering ikke mere dominerende set fra de ånære arealer og det fredede område. Sommerhuset 
er fortsat tilpasset områdets karakter. 
 
Kommunen har på den baggrund ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte, idet det efter 
kommunens vurdering ikke er i konflikt med fredningens formål. 
 
Andre tilladelser 
 
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne), naturbeskyttelseslovens §§16 
og 17 (sø- og åbeskyttelseslinie og skovbyggelinie) samt byggetilladelse. 
 
Besigtigelse 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. december 2008. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Da sommerhusets boligareal ikke bliver større end de omkringliggende huse, og da det fortsat er tilpasset 
områdets karakter og dermed ikke bliver mere dominerende i området, finder Fredningsnævnet, at det 
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det 
ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.  
 
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 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. mail fremsendt til : 



Idébolig Aps, Gormsvej 53, Voel, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:mail@idebolig.dk" }
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:soehoejlandet@sns.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 v/ Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans By,  
{ 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, { HYPERLINK 
"mailto:teknisk@silkeborg.dk" } { HYPERLINK "mailto:HeleneDalgaard.Clausen@silkeborg.dk" }  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Henning Jensen 
Bavnegårdsvej 27 Tlf. 86 12 20 77 
8361 Hasselager Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 26. januar 2009.          
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.120 - ansøgning om tilladelse til tilbygning til sommerhus på 
ejendommen Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at foretage tilbygning og modernisering af 
et sommerhus på matr. nr. 3 cz Hårup By, Linå beliggende Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg. 
 
Fredningen 
 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at arealerne ikke må bebygges yderligere. Der må 
ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. 
 
Om- og tilbygninger på eksisterende, lovligt opført helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentligt 
omfang ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet. 
 
Ansøgningen 
 
Der er tale om en sommerhusejendom på 1261 m2 beliggende i en række af i alt 5-6 sommerhuse tæt ved 
Gudenåen. Sommerhusene består af små, ældre træhuse. Det eksisterende sommerhus har et boligareal på 
56,3 m2 på ejendommen. 
 
Det eksisterende sommerhus ønskes tilbygget med 8,4 m2, samt ændret med ny tagkonstruktion med 25 
graders hældning med en højde på 4,3 meter. Taget hæves for at gøre plads til en hems. 
 
Der blev oprindeligt ansøgt om en større tilbygning, men da kommunen ikke kunne tillade dette i forhold til 
planloven og naturbeskyttelsesloven, blev projektet revideret. 
 
Kommunens bemærkninger 
 
Det er væsentligt for bibeholdelse af områdets karakter, at der fortsat er tale om relativt små træhuse.  
 
Der er i den aktuelle sag tale om en mindre tilbygning, hvor et overdækket areal inddrages til boligformål. 
Sommerhusets boligareal bliver ikke større end de omkringliggende sommerhuse. Sommerhuset bliver efter 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Silkeborg Kommune 
Teknik- og Miljøafdelingen Tlf. 86 12 20 77 
Søvej 1 Fax 86 19 71 91 
8600 Silkeborg E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 1. februar 2009.          
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2008.99 – ansøgning om tilladelse til naturpleje i Porskær ved 
Gudenåen 
 
Silkeborg Kommune har den 18. september 2008 fremsendt en sag til Fredningsnævnet vedrørende 
tilladelse til naturpleje i Porskær ved Gudenåen. 
Kommunen ønsker at foretage oprensning af grøfter i engene i Porskær på vestsiden af Gudenåen, 
matr. nr. 1l og 1n Nørreskov, Gødvad samt 4c og 10f Resendal By, Gødvad.  
Oprensningen skal sikre en afvandingstilstand på engene, der muliggør græsning og naturpleje. 
 
Fredningen 
 
Området ligger inden for Gødvadfredningen: Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 
1978 i sag nr. 2267/75 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kommuner. 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningskendelsens pkt. 10 må sumpede arealer og enge ved vandløbene Gudenå, Linå og 
Nebel Bæk ikke afvandes yderligere eller drænes. 
 
Ansøgningen 
 
Ansøgningen skal ses på baggrund af et større projekt med genindførelse af kreaturgræsning i denne 
del af Gudenådalen, som gennemføres i samarbejde med Landbo MidtØst. Formålet med 
genindførelse af græsningen er at standse tilgroningen med pil, el og birk og at fremme en mere 
artsrig engvegetation. 
 
Flere af englodderne er i dag for våde til afgræsning. Det skyldes dels manglende oprensning af 
rørunderføringer under Trækstien, dels manglende vedligeholdelse af skelgrøfterne mellem 
englodderne. Der stod således ca. 20 cm vand på den ydre halvdel af flere af englodderne midt på 
sommeren 2007, mens vandstanden i Gudenåen var væsentligt lavere. 
 
Det er således tanken kun at rense de grøfter, som det er absolut nødvendigt for at opnå en 
tilstrækkelig afvanding. De pågældende grøfter tænkes oprenset i en dybde af ca. 0,5 meter. 
De grøfter, der ønskes oprenset, er i ansøgningsmaterialet angivet på kort. Der er tale om i alt 6 
grøfter. 
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Kommunens bemærkninger 
 
De pågældende arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som henholdsvis enge og moser. 
Områderne er A-målsatte i naturkvalitetsplanen for Århus Amt. De ligger endvidere inden for EF-
habitatområde nr. 45, Gudenå og Gjern Bakker. 
 
Arealerne har ifølge gamle kort og flyfotos aldrig været opdyrket, men har været anvendt til høslet, 
græsning og tørvegravning. Igennem de senere år er der sket en forsumpning og tilgroning af 
arealerne, da de gamle afvandingsgrøfter og stenkisterne/rørene under trækstien ikke er blevet 
vedligeholdt. Områderne huser en meget artsrig og varieret flora, som i nogle områder bliver 
fortrængt af tilgroning med især pilekrat, og som ændrer sig med den højere vandstand på arealerne. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er følgende arter og naturtyper (nye naturtyper i 
udpegningsgrundlaget er markeret, prioriterede naturtyper er angivet med *): 
 
1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks Ny 
3260 Vandløb med vandplanter 
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund Ny 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand Ny 
7230 Rigkær Ny 
9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn Ny 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser Ny 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
I det berørte område findes naturtypen rigkær, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks samt vandløb med vandplanter (i Gudenåen). Desuden findes arterne stor 
vandsalamander og odder og muligvis grøn kølleguldsmed (i Gudenåen). 
 
Det er kommunens vurdering, at en pleje af arealerne i form af græsning vil fremme de plante- og 
dyrearter, der lever i den lysåbne naturtype rigkær. Oprensningen af grøfterne er en forudsætning 
for afgræsning. Det er desuden kommunens vurdering, at oprensning af grøfterne som beskrevet 
ikke vil have negativ indflydelse på de øvrige arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrund-
laget. 
 
Kommunen er derfor indstillet på at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet. 
 
Besigtigelse 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. december 2008. Det blev i denne forbindelse oplyst, at 
kommunen vil styre naturplejeprojektet, og at der alene er ansøgt om tilladelse til naturpleje i det 
allermest nødvendige omfang.  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
 
Da oprensningen af grøfterne efter det oplyste ikke vil have negativ indflydelse på de øvrige arter 
eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet, og da den ansøgte form for 
naturpleje vil fremme plante- og dyrearterne i området, der er påvirket af manglende 
vedligeholdelse af bl.a. grøfter, findes det ansøgte ikke at være i strid med fredningens formål, og 



Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 
1.  
 
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 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 mail fremsendt til: 
Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:soehoejlandet@sns.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" }
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, { HYPERLINK 
"mailto:natur@dof.dk" }
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Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dof.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, { HYPERLINK 
"mailto:bodil.deen@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Morten Blumensaat 
Møllegårdsvej 59 
8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 17. september 2009. 

 

 
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.17, ansøgning om tilladelse til udvidelse af bolig og opførelse af 
udestue på ejendommen matr.nr. 10 a m.fl. Skellerup By, Linå, beliggende Møllegårdsvej 59, 
8600 Silkeborg. 
 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide boligen samt opføre en 
udestue på ejendommen matr. nr. 10a m.fl. Skellerup By, Linå, med adressen Møllegårdsvej 59, 
8600 Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 
30. september 1978. 
 
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.  
 
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der på allerede bestående landbrug opføres 
nybygninger, herunder læskure for kreaturer, eller foretages om- og 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 kun nægte godkendelse, 
 
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 ejeren ønskede, eller 
 
b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 
 
Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af 
Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse samt 
landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om en mindre landbrugsejendom på ca. 6,6 ha. Ifølge BBR har ejendommen et 
boligareal på i alt 224 m². Ifølge ansøger er det korrekte bruttoetageareal for boligen ca. 220 m². 
Dertil kommer flere stald- og ladebygninger samt garage og maskinhus.  
 
Det ansøgte omfatter opførelse af en tilbygning der ligger i forlængelse af stuehuset. Udestuen 
forbinder tilbygningen med det eksisterende maskinhus. Tilbygningen får et bebygget areal på 52 
m² i stueplan samt 12 m² på 1. sal. Boligens bruttoetageareal kommer derved op på 284 m². Dertil 
kommer en uopvarmet udestue på 25 m². 
 
Kommunens bemærkninger 
Ejendommen ligger i et område, der i Århus Amts Regionplan 2005 er udpeget som særligt 
landskabsinteresseområde, jf. regionplanretningslinie 2.10: 
 
 
Retningslinje 2.10 Landskabelige interesser 
Inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås. Inden for 
områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. 
 
Stk. 2. I områder af særlig landskabelig interesse skal byggeri og anlæg placeres og udformes under 
særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske 
anlæg skal så vidt muligt undgås. 
 
Der er tale om opførelse af tilbygninger inden for rammerne af det eksisterende trelængede 
gårdanlæg. Facaderne på den ansøgte tilbygning til boligen er i udformningen tilpasset den 
eksisterende bebyggelse samt traditionel landlig byggeskik. Gavlen mod vest ønskes udført med 



større glaspartier. Udestuen udføres som glasoverdækning med aluprofiler.  
 
Kommunen har ingen indvendinger imod en tilladelse til selve udvidelsen af boligen. Dog bør 
glaspartiet mod vest efter kommunens vurdering reduceres, idet det sammen med udestuen af glas 
bevirker, at der samlet set er temmelig meget glas på vestfacaden. Dette kan give gener med 
refleksion af sollys udi det fredede landskab, især hvis der på et senere tidspunkt tyndes ud i den 
slørende beplantning mod vest.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. juni 2009. 
Det oplystes herunder, at glasareal er formindsket med 6½ m2 i forhold til det oprindelige projekt 
grundet kommunens indvending. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité havde ikke indvendinger mod det ansøgte, idet 
ejendommen ligger ret skjult. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnet lægger vægt på, at til- og ombygning tilpasses det eksisterende byggeri og finder, at det 
eksisterende helhedsindtryk ikke ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, hvorfor der i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. meddeles tilladelse til det ansøgte med det nu 
reducerede glasareal. 
 
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 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: 
Morten Blumensaat,  Møllegårdsvej 59, 8600 Silkeborgo 
og pr. mail fremsendt til: 
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, { HYPERLINK 
"mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Jytte og Morten S. Nielsen 
Porskærvej 4 
8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 20. september 2009. 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.38, spørgsmål om oprensning og udvidelse af søer/mose og 
grøfter, fjernelse af eng, opfyldning ved Gudenåen samt etablering af beplantning på matr. 
Nr. 8 a m.fl. Resendal By, Gødvad, ejendommen Bøgely, beliggende Porskærvej 4, 8600 
Silkeborg.  
 
Silkeborg Kommune afgav den 30. april 2009 udtalels i sagen: 
 
Udtalelse vedrørende oprensning og udvidelse af søer/mose og grøfter, fjernelse af eng, 
opfyldning ved Gudenåen samt etablering af beplantning på Porskærvej 4, 8600 Silkeborg. 
 
Silkeborg Kommune behandler for tiden en lovliggørelsessag vedrørende allerede foretaget 
væsentlig oprensning af sø og mose (hængesæk), oprensning af grøfter, oprensning og udvidelse af 
vandhul ved fjernelse af en eng, opfyldning ved Gudenåen samt etablering af beplantning på 
ejendommen matr. nr. 8a m.fl. Resendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 4, 8600 Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 
30. september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.  
 
Om terrænændringer fremgår af kendelsen: 
 
””Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og lergravning, opfyldning og 
planering er ikke tilladt.  
 
Vedrørende Gudenåen og arealer ved disse fremgår af kendelsen: 
 
”Inden for det fredede areal må ikke foretages noget, som kan ændre areal eller form af Gudenåen, 
Linå og Nebel Bæk. Normal oprensning er tilladt. Sumpede arealer og enge ved disse åer må ikke 
yderligere afvandes eller drænes.” 
 
Om beplantning fremgår af kendelsen: 
 
”Arealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksisterende 
landbrugsarealer såvel som skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsætte. Uden for 
eksisterende haver samt fredskovpligtige arealer og øvrige skovarealer, som på kortet er vist med 
skovsignatur, er tilplantning eller såning med træer og buske ikke tilladt. 
 

Sagsforløb 
Silkeborg Kommune blev den 24. februar 2009 opmærksom på, at der på ejendommen blev 
foretaget gravearbejde i moseområdet tæt ved Gudenåen og inden for fredningen, den beskyttede 
natur (§ 3 mose) og EF-habitatområdet. Kommunen meddelte samme dag et standsningspåbud og 
aftalte nærmere besigtigelse af arealet med ejer. Ejendommen blev besigtiget d. 21. april 2009 med 
ejeren, og samtlige naturarealer på ejendommen blev gennemgået. Det fremgik af besigtigelsen, at 
der gennem en årrække er foretaget flere foranstaltninger, der bl.a. er i konflikt med fredningen. 
Silkeborg Kommune fremsender derfor hermed sagen til Fredningsnævnet. 
 
Sagshistorik 
 
Søen/mosen nærmest Porskærvej (nr. 1 på vedlagte luftfoto) 
I 1994 overtog de nuværende ejere Morten og Jette Nielsen ejendommen. De tidligere ejere havde 
problemer med vandstanden i søen/mosen nærmest Porskærvej, og lå ifølge nuværende ejer i 
nabostrid vedrørende vandføringen i Kodbæk, der leder vand til søen/mosen fra kilder beliggende 
længere mod nord. Kodbæk var i perioder spærret, og i forbindelse med genåbningen af vandløbet 
ønskede nuværende ejere at oprense den lille sø, der ifølge luftfotos dengang lå i et større 
moseområde, der nu næsten helt er fjernet. Søen havde dengang et areal (vandspejl) på ca. 500 m², 
hvilket fremgår af luftfotos fra perioden 1966 og frem til i dag. 
 
Ifølge besigtigelsesnotater og registreringer fra Århus Amt bestod mosen/søen før oprensningen af 
en A-målsat hængesæk, der ifølge floralisterne fra besigtigelserne var bevokset med sphagnum sp., 
tranebær, bredbladet dunhammer, kragefod, grenet pindsvineknop, smalbladet kæruld og lysesiv.  
 



D. 22. marts 1995 meddelte Århus Amt, at oprensning og udvidelse af ”en lille sø” på ejendommen, 
ikke krævede dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, på nærmere vilkår. Formålet var at 
retablere søen/mosen til den tilstand, arealet havde før afspærringen af Kodbæk. Fredningsnævnet 
havde ved besigtigelse oplyst, at denne retablering ikke krævede tilladelse fra nævnet.  
 
I 2003 besigtigede Århus Amt søen/mosen sammen med ejer og kunne konstatere, at ca. halvdelen 
af det samlede naturområde var gravet op og omdannet til vandhul. 2700 m² af det i alt ca. 5600 m² 
store moseområde var fjernet. Det opgravede materiale bestod af tørv. Ifølge besigtigelsesnotat fra 
Århus Amt var der før oprensningen tale om en meget fin sphagnum-hængesæk med bl.a. tranebær i 
stor mængde.  
 
Ved Silkeborg Kommunes besigtigelse d. 21. april 2009 var der ingen mosebræmme tilbage. Hele 
den tidligere hængesæk fremstod som sø med blankt vandspejl og stort set uden bred- og 
undervegetation. Omkring søen tæt ved vandkanten var med jævne mellemrum plantet en række 
træer, samt ca. 15 rhododendronbuske. I forhold til den tidligere tilstand er søen nu uden særlig 
naturværdi. Hvor området før bestod af en kildefødt, næringsfattig hængesæk med karakteristisk og 
relativ sjælden beplantning dannet gennem århundreder, er der i dag en almindelig sø med meget 
smal bredzone bevokset med lysesiv og dunhammer, dvs. vegetation der tyder på forstyrrelse og 
næringsbelastning. De omkringliggende tilbageværende mosearealer, hvorfra mosevegetation kunne 
have medvirket til delvis retablering af naturtilstanden, er nu så godt som helt væk. 
 
Beplantning mellem bygningerne og Gudenåen (nr. 2 på luftfoto) 
Mellem ejendommens bygninger og Gudenåen findes sti, der er afrettet med muld, beplantet med 
græs og en række løvtræer (hestekastanie). Stien har ifølge ejer været der i mange år, og træerne var 
der ligeledes for mange år siden, idet ejer har oplyst, at der ved overtagelsen af ejendommen sås 
træstubbe i jorden. De nuværende træer er nyplantede. 
 
Arealerne langs Gudenåen (nr. 3 på luftfoto) 
I mose-/engarealerne langs Gudenåen er flere grøfter oprenset og store pilebuske er rykket op ved 
maskinkraft. Et mindre vådområde er for flere år siden oprenset, således at det nu har blankt 
vandspejl, og vandhullet er netop oprenset igen. Den overskydende jord er udlagt på de fredede og 
naturbeskyttede mosearealer nord for dette vandhul, inden for det internationale 
naturbeskyttelsesområde. Der er sket udlægning af jord og såning af græs på ovennævnte sti på 
arealerne nær Gudenåen. 
 
Vandhullet nordøst for bygningerne (nr. 4 på luftfoto) 
Århus Amt og Fredningsnævnet meddelte i 2000 tilladelse til anlæg af 2 vandhuller på ejendommen 
på nærmere vilkår. Amtet gav tilskud til vandhullerne jf. skriftlig aftale herom. 
 
Vandhullet med nr. 4 på luftfoto er kraftigt oprenset og udvidet, idet et engområde i vandhullets 
sydlige ende er inddraget til vandhul. Jf. tilladelsen fra 2000 måtte vandhullet have en størrelse på 
200 m², men er nu væsentlig større. Vandhullet har med udvidelsen fået for stejle brinker, og der er 
ikke længere er bredzone og engvegetation syd for vandhullet. Omkring vandhullet er foretaget 
beplantning med løvtræer, der er placeret med jævne mellemrum ved brinken. 
 
Beplantning nordøst for bygningerne (nr. 5 på luftfoto) 
Nord for ovennævnte vandhul er etableret en ”vildtbeplantning”, der fortrinsvis består af 
plantearter, der ikke er naturligt hjemmehørende. Vildtbeplantningen dækker et areal på ca. 2600 m² 
og omfatter også en vold med hindbær. 
 
Ejers bemærkninger 
Søen/mosen nærmest Porskærvej (nr. 1 på vedlagte luftfoto) 



Ejeren anfører, at amtet har godkendt oprensningen af søen ved tilladelse af 22. marts 1995. Han 
afviser, at der på noget tidspunkt har været tale om en mose eller en hængesæk, men kun en 
midlertidigt delvist udtørret sø, som følge af spærringen af Kodbæk. Ejer oplyser, at oprensningen 
har medført flere frøer og fugle ved søen. Punkttræerne er plantet for at bryde indtrykket. Der 
henvises til, at der er fjernet en del beplantning. 
 
Beplantning mellem bygningerne og Gudenåen (nr. 2 på luftfoto) 
Der er ifølge ejer reetableret en række træer, der tidligere har været der, men som er fjernet for en 
del år siden. Stien har ligeledes været der i mange år. Ejer finder, at rækken af træer ser harmonisk 
ud. 
 
Arealerne langs Gudenåen (nr. 3 på luftfoto) 
Grøfterne var der ifølge ejeren i forvejen og er renset lidt op. Dette har den ansvarlige myndighed 
ligeledes gjort langs trækstien forrige år. Arealerne langs åen er oprindeligt kreaturgræsset, men 
dette er aftaget og gråpilen breder sig hurtigt. Vandhullet er sandsynligvis i sin tid gravet som 
kreaturvandingshul og var groet til af siv, græsser, gråpil mv. Vandhullet er ifølge ejer oprenset med 
gravemaskine. Ejer beklager, at der ikke på forhånd er søgt om dette. Ejer finder ikke, at der på 
arealerne er foretaget terrænregulering, dog har opgravningen af pilene medført, at jord er flyttet 
rundt og at der er kørespor. 
 
Vandhullet nordøst for bygningerne (nr. 4 på luftfoto) 
Ejer har ikke fremsendt bemærkninger om dette vandhul, idet oprensningen først blev konstateret på 
kommunens besigtigelse. På besigtigelsen bekræftede ejer, at vandhullet var oprenset, og fandt 
også, at brinkerne var blevet for stejle. Der var med jævne mellemrum plantet løvtræer tæt ved 
brinken.  
 
Beplantning nordøst for bygningerne (nr. 5 på luftfoto) 
Ejeren oplyser, at vildtbeplantningen ikke er ny, men er etableret i forbindelse med tilladelsen til de 
to vandhuller i 1997. Ejer oplyser, at amtet sammen med Hedeselskabet udarbejdede forslag til 
beplantning om disse søer og at beplantningen er etableret efter aftale med amtet. Ejer finder, at det 
gavner fugle og vildt og ikke udgør en betydelig ændring af området.  
 
Kommunens bemærkninger og vurdering 
 
Søen/mosen nærmest Porskærvej (nr. 1 på luftfoto) 
Biologisk set udgør fjernelsen af mosen en voldsom forringelse af områdets naturværdi, og er efter 
kommunens vurdering et indgreb, der kræver Fredningsnævnets tilladelse, idet der er sket væsentlig 
ændring af det fredede områdes tilstand. Mosen var før fjernelsen A-målsat i amtets 
naturkvalitetsplan og var et unikt naturområde, jf. beskrivelsen i ovenstående sagshistorik. 
 
Det er kommunens vurdering, at den foretagne oprensning ikke bør lovliggøres ved efterfølgende 
tilladelse. Da det rent fysisk er umuligt at genetablere hængesækken og dermed genvinde den 
tidligere naturværdi, bør der stilles vilkår om, at søen ikke fremover på nogen måde må oprenses, 
men skal have lov at gro til med den vegetation, der naturligt indfinder sig. I bedste fald vil nogen 
af de oprindelige, værdifulde planter spire fra frøpuljen i jorden. Genspiringen kan fremmes og 
naturtilstanden kan bedres, hvis den opgravede tørvejord lægges tilbage på bredden og i bunden af 
søen.  
 
Beplantningen af løvtræer og rhododendron langs søen bør kræves fjernet, idet Fredningskendelsen 
omfatter et forbud mod beplantning af de fredede arealer, og idet de ikke er placeret så de falder 
naturligt ind i landskabet. Rhododendron er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, hører ikke 
hjemme ved bredden af en sø/mose, og vil med tiden spærre for udsigten ud over Gudenåen set fra 



Porskærvej. 
 
Det er korrekt som ejer oplyser, at der af nuværende ejer er fjernet en del beplantning, herunder 
Sitkagraner mod Porskærvej, og at dette har forbedret udsigten ud over de fredede arealer nær 
Gudenåen. Dette berettiger dog ikke til etablering af ny beplantning uden forudgående tilladelse fra 
Fredningsnævnet, idet der i fredningen er generelt forbud mod beplantning.  
 
Beplantning mellem bygningerne og Gudenåen (nr. 2 på luftfoto) 
Kommunen finder det sandsynligt, at rækken af løvtræer mellem bygningerne og Gudenåen har 
været der tidligere, jf. ejerens oplysninger om fundet af stubbe langs stien. Rækken af træer kan dog 
ikke erkendes på ældre luftfotos, heller ikke tilbage fra 1966. Nyplantning er i konflikt med 
fredningen, men da træerne angiveligt har været der tidligere, og da der ikke er tale om et tæt og 
udsigtshæmmende læhegn, har kommunen ikke indvendinger imod en efterfølgende tilladelse til 
denne beplantning. 
 
Der må dog ikke plantes inden for EF-habitatområdet og det § 3 beskyttede område, så såfremt der 
står enkelte træer inden for dette område, skal de fjernes. Der må heller ikke plantes i konflikt med 
vilkårene, der fremgår af tilladelsen til vandhullerne på ejendommen, samt aftalen der er indgået 
mellem Århus Amt og ejeren herom.  
 
Arealerne langs Gudenåen (nr. 3 på luftfoto) 
Oprensningen af grøfterne, anlægget og oprensningen af vandhullet (”kreaturvandingshullet”) og 
udlægningen af jord på stien, samt udlægningen af oprenset materiale nord for 
”kreaturvandingshullet” kræver ifølge kommunens vurdering Fredningsnævnets tilladelse. 
 
Grøfterne er ikke oprenset hårdhændet, men medfører yderligere dræning/afvanding af de § 3 
beskyttede arealer, der også er omfattet af EF-habitatdirektivet (mose og sivbræmmer langs med 
Gudenåen).  Formålet med oprensningen er ikke at etablere kreaturgræsning, og der foreligger 
derfor efter kommunens vurdering ingen begrundelser for oprensningen. Arealerne langs Gudenåen 
må ifølge kendelsen ikke afvandes eller drænes, hvilket også vil være i konflikt med EF-
habitatdirektivet og naturbeskyttelseslovens § 3. Da kørsel med gravemaskiner i vådområdet langs 
Gudenåen blot vil skade naturtypen yderligere, og da der kun er foretaget svag oprensning, finder 
kommunen dog ikke, at grøfterne bør kræves tilkastet igen. Det bør dog indskærpes, at enhver 
aktivitet inden for EF-habitatområdet kræver forudgående tilladelse fra kommunen og 
Fredningsnævn. 
 
På ældre luftfotos fra perioden 1966 frem til i dag ses intet kreaturvandingshul ved Gudenåen, men 
der har sandsynligvis været en naturlig fugtig lavning med mosevegetation. Der er derfor efter 
kommunens vurdering tale om nyanlæg af et vandhul, der kræver Fredningsnævnets tilladelse. 
Oprensningen af vandhullet kræver ligeledes nævnets tilladelse, og det samme gør udlægningen af 
jorden på naturarealerne nordvest for vandhullet.  
 
Det er kommunens vurdering, at der ikke foreligger begrundelse for at etablere dette vandhul, og 
både etableringen og oprensningen er efter kommunens vurdering naturforringende og dermed i 
konflikt med EF-habitatdirektivet. Fredningsnævnet bør derfor ikke tillade det ansøgte. Arealet bør 
retableres, og dette kan mest skånsomt ske ved, at den opgravede jord lægges tilbage i vandhullet 
hvorefter den naturlige mosebeplantning tillades at genindvandre.  
 
Vandhullet nordøst for bygningerne (nr. 4 på luftfoto) 
Oprensningen og udvidelsen af dette vandhul er en væsentlig ændring af arealets tilstand, og det 
foretagne kræver derfor efter kommunens vurdering Fredningsnævnets tilladelse. I 2000 fik ejeren 
tilladelse til et vandhul på 200 m², men vandhullet er nu blevet væsentligt større. Hele den sydlige 



bredzone, der bestod af en beskyttet eng, er jf. vedlagte luftfotos fjernet ved oprensningen og 
udvidelse. Ifølge amtets tilladelse fra 2000 bestod engen af lysesiv, almindelig star og engkarse.  
 
Det foretagne har medført, at der ikke længere ses eng- og bredvegetation syd for vandhullet, idet 
brinken går direkte over i de dyrkede arealer (der drives landbrugsmæssigt med høslet). Rent 
biologisk medfører en så hårdhændet oprensning og udvidelse rent naturmæssigt en væsentlig 
forringelse, idet bl.a. padder yngler i bredvegetationen, og idet engvegetationen i sig selv er en 
værdifuld naturtype. Brinkerne er nu for stejle og blottet for bredvegetation, og dette gør, at 
naturværdien er væsentligt forringet, hvilket efter kommunens vurdering er i konflikt med 
fredningens formål. Kommunen vurderer på den baggrund, at der bør meddeles efterfølgende afslag 
til udvidelsen, som den er foretaget.  
 
Engen bør retableres ved tilbageførsel af opgravet materiale, og brinkernes hældning skal være 
mindre end 1:5. Den naturlige bredvegetation skal have lov at genindvandre. Løvtræerne langs 
brinken bør kræves fjernet, idet de med deres placering ikke står naturligt, og idet der i 
fredningskendelsen er forbud mod at etablere beplantning. Et enkelt eller to kan bibeholdes, men en 
række rundt om vandhullet ser unaturligt ud, som ved søen/mosen ved Porskærvej.  
 
Af amtets og Fredningsnævnets tilladelser (vedlagt) til vandhullet fra 2000 fremgår endvidere som 
vilkår, at der ikke må fodres ved vandhullet, at opgravet materiale ikke udlægges på engen, samt at 
bredhældningen skal være svag. Disse vilkår er ikke overholdt. 
 
 
Beplantning nordøst for bygningerne (nr. 5 på luftfoto) 
Vildtbeplantningen er etableret for ca. 10 år siden, men er ikke tilladt af Fredningsnævnet. 
Kommunen har i arkiverne fra amtet ikke fundet dokumenter, hvori amtet er involveret i denne 
beplantning eller har tilladt dette. Beplantningen er temmelig massiv og berører et areal på ca. 2600 
m². Der er for størsteparten ikke tale om naturligt hjemmehørende plantearter. Det er kommunens 
vurdering, at beplantningen er i konflikt med fredningens forbud mod beplantning. Der bør derfor 
meddeles efterfølgende afslag til denne, og beplantningen bør afvikles inden for en passende 
tidsperiode. 
 
International naturbeskyttelse 
Arealerne nær Gudenåen ligger inden for EF-habitatområde nr. 45 ”Gudenå og Gjern Bakker” 
 
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. 
 
Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet er ifølge { HYPERLINK "http://www.blst.dk" } : 

45 Gudenå og Gjern 
Bakker 1037 Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus 

cecilia) 

    1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus 
cristatus) 

    1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 

    1355 Odder (Lutra lutra) 

    3260 Vandløb med vandplanter 

    3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med 
enårige planter 

http://www.blst.dk/


    4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

    4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

    6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb 
eller skyggende skovbryn 

    7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet 
flydende i vand 

    9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 
 
 
Det er i forhold til habitatområdet kommunens vurdering, at indgrebene i mosebræmmerne langs 
Gudenåen er foretaget i naturtypen med nr. 6430, dvs. ”bræmmer med høje urter langs vandløb eller 
skyggende skovbryn”.  Bræmmerne langs vandløb benyttes af Odderen til spredning og rast, og skal 
af hensyn til denne art, der også er på udpegningsgrundlaget, videst muligt være uforstyrrede. 
 
Det er kommunens vurdering, at oprensningen af grøfterne er så begrænset, at der ikke er konflikt 
med interesserne omkring habitatområdet. Udgravningen og oprensningen af vandhullet samt 
deponeringen af jord og opgravet materiale er derimod efter kommunens vurdering forringende for 
arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, særlig mht. odderen og bræmmerne.  Det foretagne 
bør derfor ikke tillades, jf. ovennævnte bekendtgørelse. 
 
Andre tilladelser/ andre forhold 
Oprensning af vandhuller/søer/moser og grøfter, udvidelse af vandhuller, udlægning af jord som 
forlængelse af stien samt nord for vandhullet ved Gudenåen og fjernelse af pil kræver dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 3. Etableringen af vandhullet ved Gudenåen og udvidelsen af vandhul 
nr. 1 og 4 kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35. 
 
Endvidere skal kommunen se på sagen for så vidt angår overholdelse af vilkårene mht. dyrkningsfri 
bræmmer og beplantning omkring vandhullerne, samt om der foregår ulovlig fodring af ænder i og 
ved vandhullerne. Der sås fodertønder flere steder på ejendommen.  
 
Såfremt vilkårene i tilladelsen til de vandhuller, der er etableret med amtslig støtte, ikke er 
overholdt, kan støtten kræves tilbagebetalt. Dette fremgår af den aftale, der i juni 2000 blev indgået 
mellem Århus Amt og ejerne af ejendommen. Vilkårene fremgår af aftalen og af de tilladelser, som 
amtet og fredningsnævnet meddelte til etablering af vandhullerne. Det fremgår også her, at der ikke 
må ske indgreb i de arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Når Fredningsnævnet har truffet afgørelse vil kommunen behandle sagen efter disse bestemmelser, 
samt i forhold til, om der er sket mislighold af aftalen. Kommunen er ikke umiddelbart indstillet på 
at meddele tilladelse og dispensation til etablering af vandhul nr. 3 samt til udvidelsen af vandhul 
nr. 4, idet det foretagne vurderes at være naturforringende, og endvidere er i strid med ovennævnte 
aftale. 
 
Silkeborg kommune har som bilag til indstillingen vedlagt: 
• Silkeborg Kommunes standsningspåbud  
• Ejerens bemærkninger til standsningspåbudet  
• Luftfoto med angivelse af placeringen af vandhuller mv. 
• Luftfotos af ejendommen fra 1966 frem til idag.  
• Fredningsnævnets og amtets tilladelser fra 2000  
• Aftalen vedr. støtte til vandhullerne 
 



 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15.juni 2009, hvor området blev gennemgået og drøftet 
på baggrund af det i indstillingen anførte, herunder ejers bemærkninger. 
 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité henholdt sig til kommunens indstilling. 
 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Efter den beskrevne historik, herunder ejers egne oplysninger, og det under besigtigelsen 
konstaterede, er det nævnets opfattelse, at der er tale om betydelig tilsidesættelse af 
fredningsbestemmelserne, EF-habitatdirektivet og tidligere meddelte tilladelser. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.  
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og lergravning, opfyldning og planering 
er ikke tilladt. Inden for det fredede areal må ikke foretages noget, som kan ændre areal eller form 
af Gudenåen, Linå og Nebel Bæk. Normal oprensning er tilladt. Sumpede arealer og enge ved disse 
åer må ikke yderligere afvandes eller drænes. 
Landbrugs- og skovarealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de 
eksisterende landbrugsarealer såvel som skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsætte. 
Uden for eksisterende haver samt fredskovpligtige arealer og øvrige skovarealer, som på kortet er 
vist med skovsignatur, er tilplantning eller såning med træer og buske ikke tilladt. 
 
En betydelig del af arealerne fremstår i dag parklignende. 
 
Med hensyn til de enkelte områder bemærker nævnet: 
 
Søen/mosen nærmest Porskærvej  
I 1995 meddelte Århus Amt, at oprensning og udvidelse af ”en lille sø” på ejendommen kunne ske 
på nærmere vilkår. Formålet var at retablere søen/mosen til den tilstand, arealet havde før 
afspærringen af Kodbæk. Fredningsnævnet havde meddelt, at denne retablering ikke krævede 
tilladelse fra nævnet. 
Ifølge besigtigelsesnotater og registreringer fra Århus Amt bestod mosen/søen før oprensningen af 
en A-målsat hængesæk, der ifølge floralisterne fra besigtigelserne var bevokset med sphagnum sp., 
tranebær, bredbladet dunhammer, kragefod, grenet pindsvineknop, smalbladet kæruld og lysesiv.  
Nævnet finder ikke, at amtets meddelelse på nogen måde har berettiget ejer til at foretage den 
voldsomme udgravning, der i 2003 kunne konstateres at omfatte ca. halvdelen af det samlede 
naturområde, hvorved 2700 m² af det i alt ca. 5600 m² store moseområde var fjernet og omdannet til 
vandhul, og i april 2009 kunne konstateres at omfatte hele moseområdet, således at hele den 
tidligere hængesæk fremstår som sø med blankt vandspejl og stort set uden bred- og 
undervegetation. 
Nævnet finder, at udgravningen er i strid med fredningens formål og finder derfor ikke, at der kan 
meddeles dispensation til at bibeholde vandhullet som etableret.  
Da det rent fysisk er umuligt at genetablere hængesækken og dermed genvinde den tidligere 
naturværdi, bestemmer nævnet, at søen skal have lov at gro til med den vegetation, der naturligt 
indfinder sig og at den ikke fremover på nogen måde må oprenses, før søen er tilnærmet en størrelse 
som tilladt i 1995.  
Det pålægges ejer at lægge opgravet tørv tilbage på bredden og i bunden af søen for at fremme 
genspiring. 
Nævnet er enig i, at Rhododendron ikke er naturligt hjemmehørende i den åbne natur, og at såvel 
Rhododendron som de plantede træer med tiden vil spærre for udsigten mod Gudenåen set fra 
Porskærvej.  
At der af nuværende ejer er fjernet en del beplantning, herunder Sitkagraner mod Porskærvej, og at 
dette har forbedret udsigten ud over de fredede arealer nær Gudenåen, berettiger ikke til etablering 



af ny beplantning uden forudgående tilladelse.  
Fredningens formål er at bevare områdets tilstand, og uden for eksisterende haver samt 
fredskovpligtige arealer og øvrige skovarealer, som på kortet er vist med skovsignatur, er 
tilplantning eller såning med træer og buske ikke tilladt.  
Nævnet finder, at den foretagne beplantning strider mod fredningens formål, og finder derfor ikke, 
at der kan dispenseres med henblik på efterfølgende godkendelse af den foretagne beplantning af 
rhododendron og løvtræer ved søen.  
Det pålægges derfor ejer at fjerne de nævnte beplantninger. 
  
Beplantning mellem bygningerne og Gudenåen: 
Nævnet lægger til grund, at der i ældre tid har været en række træer langs sti mellem bebyggelsen 
og åen, men at træerne ikke eksisterede på fredningstidspunktet.  
Ud over, at der ikke må plantes inden for EF-habitatområdet og det § 3 beskyttede område, finder 
nævnet, at det er i strid med fredningsbestemmelserne at nyplante træer på en strækning, hvor der 
ikke har været træer i en lang årrække.  
Nævnet finder derfor ikke, at der kan meddeles dispensation til etablering af den allé-lignende 
træbeplantning. 
Det pålægges ejer at fjerne træerne. 
Arealernes karakter af naturområde skal bevares, hvorfor den pågældende sti skal være i form af 
trampesti og ikke som nu fremstå som et sået, plejet og maskinslået græsbælte. 
 
Arealerne langs Gudenåen 
Afvanding og dræning er i strid med fredningsbestemmelserne og i konflikt med EF-
habitatdirektivet og naturbeskyttelseslovens § 3. Da der kun er foretaget svag oprensning af grøfter, 
og da kørsel med gravemaskiner i vådområdet langs Gudenåen blot vil skade naturtypen yderligere, 
er nævnet enig med kommunen i, at grøfterne ikke kræves tilkastet igen.  
Det indskærpes imidlertid, at enhver aktivitet inden for EF-habitatområdet kræver forudgående 
tilladelse fra kommunen og Fredningsnævnet. 
 
Det må på baggrund af de ældre luftfotos fra perioden 1966 frem til i dag lægges til grund, at der  
tidligere har været tale om en naturlig fugtig lavning med mosevegetation, men ikke om et 
kreaturvandingshul, og at der således er sket nyanlæg af et vandhul.  
Nævnet er enigt i kommunens vurdering, hvorefter der ikke foreligger begrundelse for at etablere 
dette vandhul. Både etableringen og oprensningen af vandhullet er naturforringende og er i strid 
med fredningens formål og i konflikt med EF-habitatdirektivet.  
Nævnet finder derfor ikke, at der kan meddeles dispensation til opretholdelse af vandhullet.  
Ejer pålægges at retablere arealet, og som anført af kommunen findes dette at kunne ske mest 
skånsomt ved at den opgravede jord lægges tilbage i vandhullet, hvorefter den naturlige 
mosebeplantning tillades at genindvandre. 
 
Vandhullet nordøst for bygningerne: 
I 2000 fik ejer tilladelse til oprensning af et mindre vandhul og tilladelse til at udvide vandhullet til 
200 m². Vandhullet er konstateret at være væsentligt større, og ifølge fotos er hele den sydlige 
bredzone, der bestod af en beskyttet eng, fjernet ved oprensningen og udvidelse. Af amtets og 
Fredningsnævnets tilladelser til vandhullet fra 2000 fremgår endvidere som vilkår, bl.a. at opgravet 
materiale ikke udlægges på engen, og at bredhældningen skal være svag. Disse vilkår er ikke 
overholdt. 
Oprensningen og udvidelsen af vandhullet er en væsentlig ændring af arealets tilstand. Brinkerne er 
for stejle og blottet for bredvegetation, og naturværdien væsentligt forringet.  
Nævnet er enigt i, at det etablerede vandhul er i strid med den meddelte tilladelse og i strid med 
fredningens formål. 
Nævnet finder derfor ikke, at der kan meddeles dispensation til opretholdelse af vandhullet som det 



er udformet. 
Det pålægges ejer at fjerne løvtræerne langs brinken, idet de med deres placering ikke står naturligt, 
og idet der efter fredningsbestemmelserne er forbud mod at etablere beplantning. 
Det pålægges endvidere ejer at retablere engen ved tilbageførsel af opgravet materiale, at 
indskrænke vandhullets størrelse til 200 m2 og etablere hældning på brinkerne mindre end 1:5. 
 
Beplantning nordøst for bygningerne: 
Det lægges til grund, at vildtbeplantningen, der dækker et areal på ca. 2600 m2, er etableret for ca. 
10 år siden og uden tilladelse. Der er for størsteparten ikke tale om naturligt hjemmehørende 
plantearter.  
Beplantningen er i strid med fredningsbestemmelserne og fredningens formål og nævnet finder 
derfor ikke, at der kan meddeles dispensation til bevarelse af bevoksningen. 
 
 
De ovenfor meddelte pålæg skal være efterkommet inden udgangen af 2010, for så vidt angår 
vildtbeplantningen dog inden udgangen af 2011. 
 
 
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. 
 
 
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. mail fremsendt til: 
Jytte og Morten S. Nielsen, Porskærvej 4, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:boegely@pc.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" }
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, { HYPERLINK 
"mailto:natur@dof.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dof.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" }
Helene Clausen, Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { 
HYPERLINK "mailto:hdc@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Tove og Henning H. Nielsen 
Bavnegårdsvej 27 
8361 Hasselager Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 20. september 2009. 

 

 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.10, ansøgning om tilladelse til etablering af bådebro på 
ejendommen matr.nr. 3 z Hårup By, Linå, beliggende Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg. 
 

Silkeborg Kommune har d. 10.september 2008 modtaget en ansøgning om at opføre/genopføre en 
bådebro ud for matr. nr. 3cz Hårup By, Linå, på adressen Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg.  
Der søges om tilladelse til at opføre en bro med en bredde på 1 m og en længde på 5 m. Broen 
opføres i naturtræ og fremstår som flydebro. Broen lægges i en afstand på min. 5 m fra naboskel. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at broen erstatter en tidligere bro, der grundet ælde er nedtaget. 
 
Ejendommen ligger i et område udenfor kommuneplanens rammer. Området består af en mindre 
gruppe ældre sommerhuse langs Gudenåen ved Resenbro.  
 
Ansøgningen er fremsendet til Fredningsnævnets behandling, idet ejendommen er omfattet af 
Overfredningsnævnets kendelse af 30. septeptember 1978 om fredning af arealer ved Gødvad. 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelse 11 må der ikke opføres broer eller andre indretninger ved 
åløb uden forud indhentet tilladelse fra Fredningsnævnet.  
 
Silkeborg Kommunes bemærkninger 
Gudenåen er på den pågældende strækning omfattet af Regulativ af februar 2000 for Gudenåen 
Silkeborg-Randers. Ifølge regulativets pkt. 7.5 må etablering af broer mv. ikke finde sted uden 
vandløbsmyndighedens (Silkeborg Kommunes) godkendelse, jf. vandløbsloven.  
 
Lokaliteten ligger endvidere inden for habitatområde nr. 45 Gudenåen og Gjern Bakker. 
 
Silkeborg Kommune vil være indstillet på at meddele tilladelse efter vandløbsloven til det ansøgte. 
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil forringe bevaringsstatus for de naturtyper og 
arter, der ligger til grund for udpegningen af habitatområdet. 
 
Nævnet besigtigede ejendommen den 15. juni 2009. Ejer oplyste, at der er fundet pælerest fra 
tidligere bro. 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 er en tilstandsfredning, der har til formål at 
bevare arealernes tilstand. Ifølge bestemmelserne må der ikke opføres broer eller andre indretninger 
ved åløb uden forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. 
Efter det oplyste må det lægges til grund, at der ikke har været en bro på stedet i en længere 
årrække. 
Det bemærkes, at det ikke kan tillægges vægt, at der ud for flere ejendomme i området er både 
bolværk og bådebro, idet der ikke findes grundlag for at antage, at disse er etableret efter fredningen 
med tilladelse fra fredningsnævnet. 
Nævnet finder ikke at der på baggrund af de foreliggende oplysninger er tilstrækkeligt grundlag for 
at imødekomme ansøgningen og meddele tilladelse til anlæg af den ansøgte bro. 
 
 
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. 
 
 
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. mail fremsendt til: 
Tove og Henning H. Nielsen, Bavnegårdsvej 27, 8361 Hasselager, { HYPERLINK 
"mailto:tn@phjensen.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" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Britta og Nels Møller  
Munkebakkevej 26 
8250 Egå Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 21. september 2009. 

 

 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.86, ansøgning om tilladelse til genopførelse af nedbrændt 
sommerhus på ejendommen matr.nr. 1 ø Resendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 11, 
8600 Silkeborg. 
 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at genopføre et nedbrændt 
sommerhus på ejendommen matr. nr. 1ø Resendal By, Gødvad, med adressen Porskærvej 11, 8600 
Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
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mailto:pho@domstol.dk


 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 
30. september 1978. 
 
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 tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af 
Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse samt 
landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 
Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et sommerhus, der opført i år 1957 med et samlet 
boligareal på 53 m2 samt et udhus på henholdsvis 26 m2 og en garagebygning fra 1982 på 33 m2. 
 
Sommerhuset er nedbrændt og ønskes genopført. Ansøger søgte oprindeligt om et nyt sommerhus 
på 123 m², hvor et af udhusene skulle inddrages til sommerhusbenyttelse. Silkeborg Kommune 
meddelte, at der i forhold til planloven højst kunne tillades et sommerhus på 60 m², og at udhuset 
ikke kunne godkendes til boligformål. Begrundelse er bl.a., at ejendommen ligger i et område af 
stor landskabelig og naturmæssig værdi, og at en væsentlig forøgelse af boligarealet er i konflikt 
med planlovens landzonebestemmelser. 
 
Ansøger har efterfølgende revideret ansøgningen og fremsendt et nyt projekt, hvor sommerhuset har 
et bebygget areal på 60 m². Det ansøgte sommerhus ønskes opført i oprindelig landlig byggestil 
med stråtag, pudsede facader og sprossede vinduer/døre.  
 
Kommunens bemærkninger 
Det ansøgte sommerhus er på fin vis tilpasset området og ejendommens oprindelige byggestil i både 
størrelse, udformning og materialevalg. 
 
Kommunen har på baggrund af ovenstående ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte 
reviderede projekt med et bebygget areal på max 60 m². Det reviderede projekt er efter kommunens 
vurdering ikke i konflikt med fredningens formål. 
 
Da der er tale om nedbrændt bebyggelse anmodes om hurtig sagsbehandling. 
 
Ansøgning med bilag er vedlagt kommunens indstilling til Fredningsnævnet. 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne), 
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) samt byggeloven. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnet træffer afgørelse på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale. 
Nævnet kan tiltræde den af kommunen meddelte indstilling, hvorfor der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 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 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: 
Birte og Nels Møller, Munkebakkevej 26, 8250 Egå 
og pr. mail fremsendt til: 
Arkitekt Knud Have Rasmussen, knudhave@hotmail.com 
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" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Jette og Søren Størup Stougaard 
Møllegårdsvej 57 
8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 21. september 2009. 
 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.12, ansøgning om lovliggørelse af indretning af beboelse i 
udhus på ejendommen matr. nr. 14  Skellerup By, Linå, beliggende Møllegårdsvej 57, 8600 
Silkeborg. 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til at indrette 2 
børneværelser i et eksisterende udhus på ejendommen matr. nr. 14 Skellerup By, Linå, med 
adressen Møllegårdsvej 57, 8600 Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 
30. september 1978. 
 
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 tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af 
Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse samt 
landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 
Det ansøgte omfatter lovliggørelse af ovennævnte 2 børneværelser på 24 m² i et eksisterende udhus 
på 65 m². Resten af udhuset anvendes som baggang og vaskerum. Udhuset er opført med ydermure 
af cementsten med lecaindervæg og med tag beklædt med tagpap. 
 
Kommunens bemærkninger 
Der er tale om en beboelsesejendom med et grundareal på 1484 m². Ejendommen er bebygget med 
en bolig på 119 m² samt udhuse på hhv. 65, 25 og 45 m². Fredningsnævnet meddelte d. 24. juli 2007 
tilladelse til opførelse af udhuset på 45 m² til carport og udhus. I udhuset på 65 m² er der i 
forlængelse af boligen indrettet 2 børneværelser på hver ca. 12 m². Dette er sket uden forudgående 
tilladelse fra Fredningsnævnet og kommunen. 
 
Ejendommen ligger i et område, der i Århus Amts Regionplan 2005 er udpeget som særligt 
landskabsinteresseområde, jf. regionplanretningslinie 2.10: 
 
Retningslinje 2.10 Landskabelige interesser 
Inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås. Inden for 
områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. 
 
Stk. 2. I områder af særlig landskabelig interesse skal byggeri og anlæg placeres og udformes under 
særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske 
anlæg skal så vidt muligt undgås. 
 
Kommunen har ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte, idet bygningens påvirkning af 
det fredede landskab er uændret.  
 
Ansøgning med bilag er vedlagt kommunens indstilling til Fredningsnævnet. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Fredningsnævnets formand træffer afgørelse på nævnets vegne på det foreliggende skriftlige 
grundlag. 
Da påvirkningen af landskabet er uændret er indretningen af udhuset ikke i strid med fredningens 
formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 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. 
 
 
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 
Jette og Søren Størup Stougaard, Møkkegårdsvej 57, 8600 Silkeborg 
og pr mail fremsendt til: 
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" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" } Poul Erik Thystrup, { HYPERLINK 
"mailto:pet@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Niels Toft Christensen 
Gødvad Mælkevej 7 
8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 29. november 2009. 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.88 ansøgning om tilladelse til opførelse af brændehus. 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et 40 m² stort brændehus 
på ejendommen matr. nr. 6k Gødvad by, Gødvad med adressen Gødvad Mælkevej 7, 8600 
Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 
30. september 1978. 
 
Fredningens formål er, at de fredede areal skal bevares i deres nuværende tilstand. 
 

mailto:pho@domstol.dk
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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. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om en nedlagt landbrugsejendom med stuehus og en udbygning med garage m.m.  
 
Det ansøgte omfatter et brændehus på 40 m², som ønskes opført i træ med tegltag i samme stil som 
ejendommens eksisterende bygninger. Brændehuset tænkes placeret i umiddelbar tilknytning til den 
eksisterende bebyggelse, ca. 6 m fra udbygningen. 
 
Kommunens bemærkninger 
Da brændehuset påtænkes opført i umiddelbar tilknytning til den eksisterende bebyggelse og i 
samme stil som denne, har kommunen ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte. Det 
ansøgte er efter kommunens vurdering ikke i konflikt med fredningens formål. 
 
Ansøgningen er forelagt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, der ikke har indvendinger 
mod det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder ikke, at det opførelse af brændehuset strider mod fredningens formål, hvorfor der i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 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. 
 
I det omfang, der er givet tilladelse, må tilladelsen 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 
Niels Toft Christensen, Gødvad Mælkevej 7, 8600 Silkeborg 
og pr. mail fremsendt til: 
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, { 
HYPERLINK "mailto:pet@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Arkitekt Steen Hassager Petersen 
Bakkely 2 
8680 Ry Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 1. december 2009. 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.11 ansøgning om udvidelse af bolig, Porskærvej 4, 8600 
Silkeborg. 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide boligen på ejendommen 
matr. nr. 8a Resendal By, Gødvad, med adressen Porskærvej 4, 8600 Silkeborg. 
 

 Beliggenhed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 
30. september 1978. 
 
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.  
 
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der på allerede bestående landbrug opføres 
nybygninger, herunder læskure for kreaturer, eller foretages om- og 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 kun nægte godkendelse, 
 
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 ejeren ønskede, eller 
 
b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 
 
Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af 
Fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse samt 
landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om en mindre landbrugsejendom på ca. 16 ha beliggende ned til Gudenåen. 
 
Fredningsnævnet besigtigede ejendommen d. 15. juni 2009 ejendommen i forbindelse med en anden 
sag vedr. søer, beplantning mv. 
 
Det ansøgte omfatter en mindre ombygning af ejendommens stuehus, hvor nordfacaden påføres en 
karnap. Tagetagens kvist flyttes og ændres i udformningen. Eksisterende tagvinduer samt skorstene 
fjernes. Gavlfacaden påføres et vinduesparti som erstatning for et vindue. Boligens bruttoetageareal 
udvides fra ca. 271 m² til 275 m².  
 
Der søgtes oprindelig om en tilbygning på 18 m², men dette kunne ikke tillades efter planlovens § 
35. Ansøgningen blev derfor revideret. 
 
Kommunens bemærkninger 
Da der er tale om en mindre tilbygning, der er tilpasset det eksisterende stuehus, har kommunen 
ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte. Det ansøgte er efter kommunens vurdering 
ikke i konflikt med fredningens formål. 
 
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 
naturbeskyttelseslovens § 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. 
 
I det omfang, der er givet tilladelse, må tilladelsen 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 tilsendt: 
Arkitekt Steen Hassager Petersen, Bakkely 2, 8680 Ry 
 
og pr. mail fremsendt til: 
Morten S. Nielsen, Porskørvej 4, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:boegely@pc.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" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Silkeborg Kommune 
Vej- og Trafiksektion 
Søvej 1 Tlf. 86 12 20 77 
8600 Silkeborg Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 10. februar 2011. 
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2011.4, ansøgning om tilladelse til anlæg af cykelsti ved Helsinkivej, 
Gødvad. 
 
Silkeborg Kommunes, Teknik- og Miljøafdelingen, har den 11.januar 2011 fremsendt følgende 
indstilling til fredningsnævnet:  
 
Udtalelse vedrørende ansøgning om anlæg af cykelsti ved Helsinkivej, 
Gødvad-fredningen 
 
Silkeborg Kommunes Natur- og Miljøsektion har modtaget en ansøgning fra kommunens Vej- og 
Trafiksektion om tilladelse til at anlægge en cykelsti på en strækning på ca. 110 m inden for 
Gødvadfredningen, langs Helsinkivej, matr. nr. 4b Gødvad By, Gødvad. 
 
Beliggenhed:  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Morten Blumensaat 
Møllegårdsvej 59 
8600 Silkeborg Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 29. marts 2011. 
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2011.10, ansøgning om efterfølgende tilladelse til opførelse af læskur 
til kreaturer, Møllegårdsvej 59, 8600 Silkeborg. 
 
Silkeborg Kommune har den 28. januar 2011 fremsendt følgende til fredningsnævnet: 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om efterfølgende tilladelse til at opføre et læskur på 32 m² til kreaturer 
på ejendommen matr. nr. 10a m.fl., Skellerup By, Linå, med adressen Møllegårdsvej 59, 8600 Silkeborg. 
 
Beliggenhed:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 

mailto:pho@domstol.dk


Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må bebygges yderligere. Fredningen 
skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger, herunder læskure for 
kreaturer, eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- 
og tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af 
Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse, 
 
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 ejeren ønskede, eller 
 
b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 
 
Ansøgningen 
Ansøger oplyser, at de ifølge Dyreværnslovens §§ 2 og 3 har pligt til at etablere faciliteter til dyrene (kvæg), så de 
sikres mod vejr og vind. Placeringen er valgt ud fra, at bygningen skal ligge ved kvægenes opholdsarealer. Bygningen 
er en ikke-sokkelfast trækonstruktion beklædt med brædder og ståltag. Der er 35 m til nærmeste eksisterende 
driftsbygning. 
 
Silkeborg Kommune har på besigtigelse og skriftligt meddelt ejeren, at bygningen ikke kan tillades efter planloven, idet 
den er opført uden tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse, men hvis bygningen ændres til et læskur kan den 
bibeholdes uden tilladelse efter planloven. Silkeborg Kommune vil overfor Fredningsnævnet anbefale, at bygningen 
males mørk.  
 
Ejeren er indforstået med denne ændring og har i brev af 14. januar 2011 meddelt kommunen dette. 
 
Kommunens bemærkninger 
Ejendommen er et mindre landbrug på knap 9 ha. Bygningen er opført uden tilladelse efter planlov, byggelov og 
fredning. Bygningen havde først et "hytte-lignende" udseende med sprosset vinduesparti og i samme farver som stuehus 
og udbygninger (gul med rødt tag). Ejeren har efterfølgende fjernet vinduet, og vil også fjerne bygningens ene langside, 
så den kommer til at fremstå som et primitivt læskur. 
 
Da der er tale om en primitiv bygning (læskur), som er nødvendig for at give de udegående kreaturer læ og dermed leve 
op til dyrevelfærdskrav, har kommunen ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte, som heller ikke kræver en 
tilladelse efter planloven. Som bygningen fremstår i dag; gulmalet med rødt tag, er den dog unødig synlig i landskabet.  
 
Kommunen foreslår, at en evt. tilladelse meddeles på vilkår om, at bygningen fremstår som et læskur, dvs. uden støbt 
bund og med en langside åben, samt at bygningen males mørk (både facader og tag), så den falder bedre ind i 
landskabet. 
 
Det ansøgte er dermed efter kommunens vurdering ikke i konflikt med fredningens formål. 
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag og med bemærkning, at Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalkomité har tilsluttet sig indstillingen fra Silkeborg Kommune,Teknik- 
og Miljøafdelingen. 
Nævnet finder i det hele at kunne tiltræde kommunens vurdering, og finder således, at der kan 
meddeles tilladelse til det ansøgte, på vilkår om, at bygningen fremstår som et læskur, dvs. uden 
støbt bund og med en langside åben, samt at bygningen males mørk (både facader og tag), så den 
falder bedre ind i landskabet, idet bygningen på disse vilkår ikke findes at stride mod fredningens 
formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
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. 
 
Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelserne bortfalder, hvis de 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 mail fremsendt til: 
Morten Blumensaat, M’llegårdsvej 59, 8600 Silkeborg, mortenblumensaat@gmail.com
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, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, 
hdc@silkeborg.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Poul Erik Würtz 
Gødvad Mælkevej 12 
8600 Silkeborg  
  
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 6. juli 2011. 
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2011.2, ansøgning om tilladelse til fortsat oplag af campingvogne på 
Gødvad Mælkevej 12, 8600 Silkeborg 
 
Silkeborg Kommune har den 4. januar 2011 fremsendt følgende indstilling til freningsnævnet: 
 
Silkeborg Kommune er ved besigtigelse i området blevet opmærksom på, at der er anlagt en oplagsplads til 
campingvogne ved terrænregulering og belægning på ejendommen Gødvad Mælkevej 12, 8600 Silkeborg, matr. 12f 
Gødvad By, Gødvad. Der er pt. tale om 15-20 campingvogne, der udlejes. 
 
Beliggenhed:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningens bestemmelser om terrænregulering gælder, at ændringer i terrænet, herunder grus- og lergravning, 

mailto:pho@domstol.dk


opfyldning og planering, ikke er tilladt.  
 
Ifølge kendelsens pkt. 3 må campering og teltning ikke ske, og camping- og beboelsesvogne må ikke opstilles. Dog må 
campering og teltning af privatbesøgende finde sted i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. 
 
Sagens forløb 
Der er ifølge BBR tale om en beboelsesejendom opført i 1981 bestående af en bolig på 111 m2 og et udhus på 34 m2. 
Der er ikke registreret øvrige bygninger i BBR. 
 
Kommunen var på besigtigelse i området og blev opmærksom på, at der var opstillet en større mængde campingvogne i 
et område, der er fredet, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16 (beskyttet natur og åbeskyttelseslinie) samt 
inden for EF-habitatområde. Oplaget kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 til ændret anvendelse af arealet. 
 
Vi bad om ejers bemærkninger til forholdet og mødtes efterfølgende på ejendommen med ejer Poul Erik Würts og 
dennes advokat Allan Kobæk fra Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen. 
 
Ejers advokat har i brev af 4. november 2010 oplyst, at ejer er uforstående over for, at der skulle være problemer med 
ejendommens terræn og anvendelsen til udlejning af campingvogne.  
 
Advokaten anmoder om et møde på ejendommen, som blev afholdt d. 24. november 2010.  
 
På mødet gjorde kommunen rede for de forskellige beskyttelser på ejendommen, samt at der normalt ikke kan meddeles 
tilladelse til anlæg af en oplagsplads til campingvogne på arealer omfattet af ovennævnte beskyttelser, hverken i forhold 
til naturbeskyttelseslovgivningen eller planloven.  
 
Ejer og dennes advokat gjorde rede for ejendommens anvendelse til erhverv gennem tiden. Mødenotatet med fotos er 
vedlagt. 
 
 
Terræn 
Arealet omkring ejendommen er løbende hævet siden 1950 for at undgå oversvømmelser, idet vandet står højt i forhold 
til bolig og udhuse. Advokaten anfører, at der ikke er sket udvidelse af gårdspladsen, og at det blot fremgår sådan af 
luftfotos, fordi der er fjernet træer pga. elmesyge, og at gårdspladsen også tidligere har været belagt. Samt at det pga. 
vandstanden har været nødvendigt at hæve terrænet over tid med tilførsel af fyldjord. 
 
Anvendelse 
Ejendommen har siden midten af 40’erne været anvendt til vognmandsforretning, og der har derfor altid været 
gårdsplads med plads til lastbiler mv. Ejer har næringsbrev fra 1972 til drift af vognmandsforretning med notat om 
flytning til Gødvad. Af fredningskendelsen fremgår, at ejeren har tilladelse til dræning af ejendommen til gartneridrift. 
Advokaten mener, at der dermed er givet tilladelse til erhvervsmæssig udnyttelse af ejendommen. Anvendelsen til 
gartneri og den daværende vognmandsforretning var således lovlig før fredningen.  
 
Ansøgningen 
Den nuværende anvendelse af ejendom og gårdsplads til oplag af campingvogne ønskes opretholdt uændret. 
 
Ejer oplyste dog på besigtigelsen, at han har planer om på sigt at afvikle virksomheden, men at han ønsker nogle års 
frist til det. Der er allerede sket nedgang i antallet af campingvogne fra ca. 27 til de nuværende 19, og flere ønskes 
løbende afviklet. 
 
Kommunens bemærkninger 
Det er kommunens vurdering, at både opfyldningen, belægningen og etablering af oplagsplads til campingvogne kræver 
tilladelse fra fredningen, uanset at ejendommen før fredningstidspunktet var benyttet til vognmandserhverv og lignende, 
og uanset at der foreligger et næringsbrev. Kendelsens accept af dræning og gartneridrift medfører ikke, at der er 
tilladelse til andre erhverv. Både dræning og gartneridrift er i øvrigt efter 1992 i konflikt med naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om beskyttet natur (§ 3). De fysiske ændringer, der er sket på ejendommen efter fredningstidspunktet, 
kræver altså tilladelse og er således ulovlige. 
 
Opfyldning og belægning i den beskyttede eng og inden for habitatområdet er til skade for naturtypen og kan ikke 
tillades efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 16, og vurderes at være i konflikt med bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Kommunen vurderer, at en tilladelse vil være i klar konflikt med fredningens formål. En tilladelse efter fredningen vil 
endvidere være i konflikt med ovennævnte bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder, idet der ifølge 
bekendtgørelsen ikke må gives tilladelse til projekter, der kan skade det internationale naturbeskyttelsesområde, 



herunder beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV. Der er kommunen bekendt ikke meddelt tilladelse til lignende forhold inden for Gødvad- 
fredningen eller inden for fredninger i øvrigt.  
 
Luftfotos viser tydeligt, at oplagspladsen er udvidet gennem årene, og at antallet af campingvogne er steget markant. 
Uanset vandstandsstigninger må der ikke opfyldes, heller ikke løbende, uden tilladelse fra Fredningsnævnet og 
kommunen. 
 
Kommunen vurderer på den baggrund, at der bør meddeles afslag til den ansøgte opfyldning, belægning og oplagsplads 
inden for det areal, der er udpeget som EF-habitatområde og som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. Opfyldningen og belægningen samt campingvognene bør fjernes.  
 
Kommunen har ingen indvendinger imod en efterfølgende tilladelse til gårdspladsen inklusiv terrænniveau og 
belægning uden for det beskyttede naturområde, idet ejendommens bygninger derved er mindre udsatte i forhold til 
vandstandsstigninger. 
 
Da der har været erhverv inkl. campingvogne på ejendommen i en årrække, er kommunen positiv overfor, at 
virksomheden afvikles i etaper, dog skal arealet nærmest åen retableres først, idet der er klar konflikt med 
naturinteresser. I forhold til planloven og naturbeskyttelsesloven overvejer kommunen et afslag samt påbud om 
retablering af arealet, men med en forholdsvis lang tidsfrist, så virksomheden kan afvikles hensigtsmæssigt. Kommunen 
foreslår samme fremgangsmåde i forhold til fredningen. 
 
Sydøst for boligen findes et ældre udhus, som ikke fremgår af kommunens BBR. Ejeren oplyser, at udhuset stod der før 
fredningstidspunktet, hvilket virker sandsynligt i forhold til bygningens stand. Bygningen kan anes på luftfotos, dog er 
størrelsen svær at vurdere, og kommunen er i tvivl om bygningens lovlighed med den nuværende størrelse. Såfremt 
bygningen er lovlig eller kan lovliggøres, er kommunen positiv overfor, at en smal stribe terræn bibeholdes omkring 
bygningen, således at bygningen til en vis grad er beskyttet mod vandskader. 
 
./. Kommunens besigtigelsesnotat og ejers bemærkninger med bilag vedlægges til Fredningsnævnets behandling. 
 
./. Kommunens brev af 5. oktober 2010 med luftfotos fra 1995 – 2008 vedlægges. 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte oplag af campingvogne kræver tilladelse efter planlovens § 35 
(landzonebestemmelserne), naturbeskyttelseslovens § 3, § 16 og § 17 (beskyttet natur, 
åbeskyttelseslinie og skovbyggelinie). 
 
Silkeborg Kommune vurderer, at der bør meddeles afslag efter naturbeskyttelsesloven og 
planloven til oplagspladsen, og at arealerne inden for den beskyttede eng og EF-
habitatområdet skal reatableres ved fjernelse af opfyld, belægning og campingvogne. Ejer har 
som sædvanlig lov til at have sin egen private campingvogn stående i tilknytning til 
bebyggelsen.  
 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. april 2011. 
 
Advokat Allan Kobæk anførte ejers indstilling som angivet i advokatens brev af 4. november 2010 
til kommunen. 
 
Repræsentant for Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, anførte, at der er tale om et 
beskyttet område, som kommunen ikke kan tillade anvendt som det sker. 
 
De og advokat Allan Kobæk anførte, at De vil ud af virksomheden med udlejning af campingvogne 
om 5 år, når De bliver 70. Der har tidligere gennem mange år været vognmandsforretning på 
ejendommen. 
Skuret har været samme sted i over 40 år og har bl.a. været anvendt til at køre vognmands-
forretningens lastbiler ind i. 
Opfyldning har været nødvendig, fordi vandstand har været stigende, 



 
Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité anførte, at opfyldning og 
anvendelse er helt uforenelig med fredningen, 
 
Repræsentanterne for Silkeborg Kommune meddelte, at der ikke af kommunen kan gives tilladelse 
efter naturbeskyttelsesloven og heller ikke efter planloven, men at der kan gives en rimelig 
afviklingsperiode. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at opfyldning og områdets anvendelse til oplagring af campingvogne er i direkte  
strid med fredningsbestemmelserne og bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelses-
områder, og nævnet kan derfor ikke meddele dispensation fra bestemmelserne til lovliggørelse. 
Der meddeles derfor afslag på anmodningen og det bestemmes, at såvel campingvogne som 
opfyldning og belægning skal være fjernet senest med udgangen af 2012. 
 
 
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. 
 
 
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: 
Poul Erik Würtz, Gødvad Mælkevej 12, 8600 Silkeborg 
og pr. mail til: 
Advokat Allan Kobæk, Godthåbsvej 4, Box 180, 8600 Silkeborg, ak@brmail.dk

mailto:ak@brmail.dk


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, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, teknisk@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, 
hdc@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Jannie E. Mikkelsen, 
jem@silkeborg.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Tove Nielsen 
 
Pr. mail   
 
 Den 28. september 2012.          
 

Vedrørende journal nr. FN 2012.98, terrænregulering Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg. 

  

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har fremsendt følgende indstilling til 

fredningsnævnet: 

 

”Udtalelse vedrørende terrænregulering og bro, Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg. 

 
Silkeborg Kommune behandler for tiden en sag om efterfølgende tilladelse til terrænregulering, bolværk og 
bro på ejendommen matr. nr. 3cz, Hårup By, Linå, med adressen Skærbækvej 102, 8600 Silkeborg. 
 
Kommunen har 11. maj 2012 meddelt standsningspåbud til anlæggene. 
 
Beliggenhed:  
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningskendelsens pkt. 2 gælder, at ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og 
lergravning, opfyldning og planering, ikke er tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for udnyttelse af grus- og 
lerforekomster til vedkommende ejendoms private forbrug (der henvises til råstofloven).  
 
Ifølge kendelsens pkt. 11 må der ikke opføres broer eller andre indretninger ved åløb uden forud indhentet 
tilladelse fra Fredningsnævnet. 
 
Fredningsnævnet har 20. september 2009 meddelt afslag til etablering af en bådebro på ejendommen, 
nævnets j. nr. 8901-01.2009.10. Broen skulle erstatte en tidligere bro, der grundet ælde var nedtaget. 
 
Det ansøgte 
Der er tale om en lille klynge sommerhuse beliggende i Skærbæk syd for Gudenåen. Kommunen modtog en 
henvendelse fra en beboer i området om, at der var foretaget terrænregulering på ejendommen Skærbækvej 
102, og konstaterede derefter ved tilsyn, at der var foretaget en væsentlig opfyldning helt ud i åbrinken, samt 
etableret et bolværk af træpæle i brinken ovenpå et ældre bolværk af kampesten. Desuden var der etableret 
en bådebro på samme sted, hvor der i nævnets sagsnr. 8901-01.2009.10 blev meddelt afslag. 
 
Ejers bemærkninger 
Ejer har oplyst, at der har været permanent oversvømmelse de sidste 2 år, og at de derfor har fyldt jord på 
og sået græs igen. Opfyldningen og bolværket skal hindre oversvømmelse af haven. Ejer anfører i 
ansøgningen, at der ønskes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinie), at 
opfyldningen omfatter ca. 40 m³ udlagt i en tykkelse på 15-35 cm på arealet ned til åen.  Ejer finder, at 
opfyldningen ikke ændrer Gudenåens form, og at der ikke sker landskabsmæssig skade.  
 
Med hensyn til broen oplyser ejer, at de indsendte en rettidig klage til Fredningsnævnet d. 14. oktober 2009, 
men at denne klage aldrig blev besvaret. Der anmodes om en bekræftelse på modtaget klage, samt at 
denne behandles. 
 
Bolværket er af asketræ og er opsat som videreførelse af en i forvejen eksisterende stensætning, som kan 
ses på stedet. Ejer finder ikke, at bolværket er en væsentlig ændring, der kræver tilladelse fra fredningen, 
idet det ikke er et ”byggeri”, og idet asketræ i lighed med sten er et naturmateriale. Ejer mener ikke, at det 
foretagne strider mod fredningens formål. 
 
Vedrørende EF-habitatområdet finder ejer, at kommunen i indstillingen til nævnet af 20. september 2009 
vedr. bådebroen har anført, at kommunen ikke finder, at broen er i konflikt med udpegningen af 
habitatområdet. Ejer finder ikke, at broen skal fjernes, og anmoder om en konkret vurdering heraf. 
 



Endvidere nævnes, at ejers datter i 2011 var syg, og ejer tilskriver dette det rådne og permanente vand på 
grunden. Anlæggene begrundes således med helbredsmæssige årsager. 
 
Ejer vedlægger fotos af anlæggene og har også efterfølgende fremsendt fotos af grunden fra en periode 
med høj vandstand. 
 
Kommunens bemærkninger 
Der er generelt problemer med høj vandstand i Gudenåsystemet omkring Silkeborg, hvilket har været 
tiltagende de seneste år som følge af høje nedbørsmængder sammen med en indvandret musling 
(vandremuslingen). Muslingen gør ved filtrering vandet klart, hvilket fremmer grødevæksten, og det får 
vandstanden til at stige. Kommunen er klar over, at mange haver og søgrunde derfor helt eller delvist står 
under vand. Kommunen er derfor normalt positiv overfor grundejeres ønske om at terrænregulere for at sikre 
en del af haven samt bygninger, så vidt det er muligt i forhold til naturbeskyttelsesinteresser mv. I 
kommunens dispensationer stilles krav om, at reguleringen skal foretages i en vis afstand fra åbrinken, så 
brinkens fysiske form, udseende og dynamik bevares. 
 
Kommunen vurderer, at opfyldningen bør rykkes længere op mod sommerhuset, så der er en afstand på 
mindst 3-4 m til brinken, idet selve åbredden bør friholdes for terrænregulering. Opfyldning helt ned i brinken 
ændrer åens naturlige form, og en tilladelse vil have uheldig præcedens, idet mange andre ejendomme har 
lignende problemer. Det er korrekt, at der er en ældre kampestenssætning under det nye bolværk, men 
bolværket udgør en væsentlig forhøjelse af dette og kan ikke betragtes som en renovering af stensætningen. 
Bolværket har et unaturligt udseende i brinken, og kommunen kan på den baggrund ikke anbefale en 
tilladelse. 
 
Kommunen vurderer, at nævnets tidligere afslag til broen også omfatter den nye bro, selvom den er mindre 
end det ansøgte. Der er ikke – som ejer finder – kun tale om et ”repos”, idet anlægget klart fremstår som en 
bro. Kommunen har ikke set eller modtaget en klage over nævnets afslag til broen.  
 
Af andre lignende sager i området kan nævnes, at Fredningsnævnet i 2007 har meddelt afslag til bro og 
bolværk på naboejendommen Skærbækvej 98 (nævnets j. nr. 8901-01.2007.69), stadfæstet af 
Naturklagenævnet. Nævnet udtalte i afgørelsen, at bro og bolværk er et indgreb i tilstandsfredningen og 
fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ansøgningen. De udførte anlæg kan efter 
kommunens vurdering sidestilles med de anlæg, nævnet behandlede. 
 
./. Ansøgning med bilag, kommunens besigtigelsesnotat samt ejers fotos vedlægges til Fredningsnævnets 
behandling.” 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag, idet bemærkes, at nævnet er 
bekendt med området. 
Efter fredningsbestemmelserne må der ikke ske ændringer i terræn.  
Nævnet kan imidlertid, på baggrund af problemer med stigende vandstand, i det hele tiltræde 



indstillingen fra Silkeborg Kommune.  
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til, at der 
foretages en mindre opfyldning/terrænregulering, men således, at reguleringen afsluttes mindst 3 
meter før brinken og således, at terrænet får en naturligt udseende hældning mod denne. 
Reguleringen skal godkendes af Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. 
Foretaget opfyldning nærmere brinken end den angivne grænse skal fjernes inden en af Silkeborg 
Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, fastsat frist. 
 
Som tidligere afgjort vedrørende bolværk på naboejendommen nr. 98 finder nævnet, at bolværk er 
et indgreb i tilstandsfredningen og nævnet finder ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at 
meddele dispensation til det etablerede bolværk. 
 
Det bemærkes videre, at nævnet ikke ses at have modtaget klage over afgørelsen i 2010, hvor der 
blev givet afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af bro. Nævnets afgørelse står derfor ved 
magt. 
Det bemærkes i øvrigt, at Naturklagenævnet i tidligere sag om ejendommen nr. 98 stadfæstede 
fredningsnævnets afslag på tilsvarende ansøgning. 
 
Det etablerede bolværk og den etablerede bro skal fjernes inden en af Silkeborg Kommune, Teknik- 
og Miljøafdelingen, fastsat frist. 
 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr.  
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  



Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
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. mail fremsendt til: 
Tove Nielsen, tn@phjensen.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, 
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk 
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Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, teknisk@silkeborg.dk 
Helene D. Clausen, samme, helenedalgaard.clausen@silkeborg.dk 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Ivan Danielsen 
 
Pr. mail   
 
 Den 28. september 2012.          
 

Vedrørende journal nr. FN 2012.97, terrænregulering Skærbækvej 100, 8600 Silkeborg. 

  

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har fremsendt følgende indstilling til 

fredningsnævnet: 

 

”Udtalelse vedrørende terrænregulering og bro, Skærbækvej 100, 8600 Silkeborg. 

 
Silkeborg Kommune behandler for tiden en sag om efterfølgende tilladelse til terrænregulering og bolværk 
på ejendommen matr. nr. 3ba Hårup By, Linå, med adressen Skærbækvej 100, 8600 Silkeborg. 
 
Kommunen har 11. maj 2012 meddelt standsningspåbud til anlæggene. 
 
Beliggenhed:  
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningskendelsens pkt. 2 gælder, at ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og 
lergravning, opfyldning og planering, ikke er tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for udnyttelse af grus- og 
lerforekomster til vedkommende ejendoms private forbrug (der henvises til råstofloven).  
 
Ifølge kendelsens pkt. 11 må der ikke opføres broer eller andre indretninger ved åløb uden forud indhentet 
tilladelse fra Fredningsnævnet. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om en lille klynge sommerhuse beliggende i Skærbæk syd for Gudenåen. Kommunen modtog en 
henvendelse fra en beboer i området om, at der var foretaget terrænregulering på ejendommen Skærbækvej 
102, og konstaterede derefter ved tilsyn, at der var foretaget en væsentlig opfyldning helt ud i åbrinken på 
både 102, 100 og 98, samt etableret et bolværk af træpæle i brinken ud for nr. 100. 
 
Ejeren af nr. 100 har efterfølgende søgt om dispensation til anlægget. Dispensationen begrundes med, at 
vandstanden er steget betydeligt, så grunden er oversvømmet en stor del af året. Sommervandstanden er 
steget med 35-50 cm, med væsentlig forringelse af brugsværdien som følge. Opfyldningen skal reducere 
myggeplagen, lugtgener fra slam, genetablere adgang til badebro og dermed bevare de fredede arealer i 
samme tilstand som ved fredningen. Ejer har ikke været opmærksomme på, at projektet er i strid med 
fredningen, idet det var tænkt som et retableringsprojekt. 
 
Jordpåfyldning er foretaget, men bolværket er endnu ikke etableret. Der søges om dispensation til at 
færdiggøre projektet, som beskrevet i ansøgningen, dvs. udskifte eksisterende bolværk med et nyt, der er 35 
cm højere og påfylde jord i et lag på 35 cm langs bolværket, faldende til 1 cm i en afstand af 13 m fra 
bolværket. Der er vedlagt fotos. Der sker ikke ændring i tagrør eller øvrig beplantning. 
 
Kommunens bemærkninger 
Der er generelt problemer med høj vandstand i Gudenåsystemet omkring Silkeborg, hvilket har været 
tiltagende de seneste år som følge af høje nedbørsmængder sammen med en indvandret musling 
(vandremuslingen). Muslingen gør ved filtrering vandet klart, hvilket fremmer grødevæksten, og det får 
vandstanden til at stige. Kommunen er klar over, at mange haver og søgrunde derfor helt eller delvist står 
under vand. Kommunen er derfor normalt positiv overfor grundejeres ønske om at terrænregulere for at sikre 
en del af haven samt bygninger, så vidt det er muligt i forhold til naturbeskyttelsesinteresser mv.  
 
I kommunens dispensationer stilles krav om, at reguleringen skal foretages i en vis afstand fra åbrinken, så 
brinkens fysiske form, udseende og dynamik bevares. 
 
Kommunen vurderer, at opfyldningen bør rykkes længere op mod sommerhuset, så der er en afstand på 
mindst 3-4 m til brinken, idet selve åbredden bør friholdes for terrænregulering. Opfyldning helt ned i brinken 



ændrer åens naturlige form, og en tilladelse vil have uheldig præcedens, idet mange andre ejendomme har 
lignende problemer. Bolværket udgør en væsentlig forhøjelse af tidligere bolværk og kan ikke betragtes som 
en renovering. Bolværket giver et unaturligt udseende af brinken, og kommunen kan på den baggrund ikke 
anbefale en tilladelse. 
 
Af andre lignende sager i området kan nævnes, at Fredningsnævnet i 2007 har meddelt afslag til bro og 
bolværk på naboejendommen Skærbækvej 98 (nævnets j. nr. 8901-01.2007.69), stadfæstet af 
Naturklagenævnet. Nævnet udtalte i afgørelsen, at bro og bolværk er et indgreb i tilstandsfredningen og 
fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme ansøgningen. De udførte og ansøgte anlæg 
kan efter kommunens vurdering sidestilles med de anlæg, nævnet behandlede. 
 
Kommunen er positiv overfor en opfyldning/terrænregulering længere oppe på grunden (nærmere 
sommerhuset) såfremt reguleringen afsluttes f.eks. 3 meter før brinken og får en naturligt udseende 
hældning mod denne. Dermed sikres bebyggelsen og en del af plænen. Kommunen er også positiv overfor 
en evt. forlængelse af broen mod land. 
 
Arealet ligger inden for EF-habitatområde nr. 45 ”Gudenå og Gjern Bakker”.  
 
./. Ansøgning og besigtigelsesnotat vedlægges til Fredningsnævnets behandling. 
 
Andre tilladelser 
Opfyldningen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinie). Ifølge kommunens 

praksis kan der efter en konkret vurdering meddeles dispensation til en mindre opfyldning i havearealer, der ikke er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur), men det skal ske i et jævnt og naturligt lag på arealerne 

nærmest bebyggelsen og ikke helt ned til åen og brinken. Kommunen vurderer, at der bør meddeles afslag efter 

naturbeskyttelseslovens § 16 til opfyldningen. 

 

Bolværket kræver kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovgivningen. Kommunen 

finder, at der bør meddeles afslag til bolværket, idet der normalt ikke gives tilladelse til bolværker ved forholdsvis 

uforstyrrede å- og søbredder”  

 

 
Det er efterfølgende oplyst, at der ikke som angivet er etableret bolværk på denne ejendom. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag, idet bemærkes, at nævnet er 
bekendt med området. 
Efter fredningsbestemmelserne må der ikke ske ændringer i terræn.  
Nævnet kan imidlertid, på baggrund af problemer med stigende vandstand, i det hele tiltræde 
indstillingen fra Silkeborg Kommune.  
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til, at der 
foretages en mindre opfyldning/terrænregulering, men således, at reguleringen afsluttes mindst 3 
meter før brinken og således, at terrænet får en naturligt udseende hældning mod denne. 



Reguleringen skal godkendes af Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. 
Foretaget opfyldning nærmere brinken end den angivne grænse skal fjernes inden en af Silkeborg 
Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, fastsat frist. 
Nævnet kan endvidere tillade en forlængelse af eksisterende badebro til land efter nærmere 
angivelse fra Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. 
Som tidligere afgjort vedrørende bolværk på naboejendommen nr. 98 finder nævnet, at bolværk er 
et indgreb i tilstandsfredningen og nævnet finder ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at 
imødekomme ansøgningen om etablering af bolværk. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr.  
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
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. mail fremsendt til: 
Ivan Danielsen, ann-marie_ivan@os.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, 
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk 
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, teknisk@silkeborg.dk 
Helene D. Clausen, samme, helenedalgaard.clausen@silkeborg.dk 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Jesper Schou 
 
Pr. mail   
 
 Den 28. september 2012.          
 

Vedrørende journal nr. FN 2012.96, terrænregulering Skærbækvej 98, 8600 Silkeborg. 

  

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har fremsendt følgende indstilling til 

fredningsnævnet: 

 

”Udtalelse vedrørende terrænregulering og bro, Skærbækvej 98, 8600 Silkeborg. 

 
Silkeborg Kommune behandler for tiden en sag om efterfølgende tilladelse til terrænregulering på 
ejendommen matr. nr. 3bb Hårup By, Linå, med adressen Skærbækvej 98, 8600 Silkeborg. 
 
Kommunen har 30. maj 2012 meddelt standsningspåbud til det foretagne. 
 
Beliggenhed: 
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. 
 
Ifølge fredningskendelsens pkt. 2 gælder, at ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og 
lergravning, opfyldning og planering, ikke er tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for udnyttelse af grus- og 
lerforekomster til vedkommende ejendoms private forbrug (der henvises til råstofloven).  
 
Ansøgningen 
Der er tale om en lille klynge sommerhuse beliggende i Skærbæk syd for Gudenåen. Kommunen modtog en 
henvendelse fra en beboer i området om, at der var foretaget terrænregulering på ejendommen Skærbækvej 
102, og konstaterede derefter ved tilsyn, at der var foretaget en væsentlig opfyldning helt ud i åbrinken på 
både 102, 100 og 98, samt på 102 og 100 etableret bolværk af træpæle i brinken. 
 
Ejeren af nr. 98 har efterfølgende søgt om dispensation til terrænreguleringen. Ansøgningen begrundes 
med, at de ikke var klar over, at retablering i form af påfyldning med jord krævede tilladelse. I så fald havde 
de søgt, som da de ønskede bolværk og bådebro (nævnets j. nr. nævnets j. nr. 8901-01.2007.69). De har 
ejet ejendommen siden 2005 og i den periode har oversvømmelse i stigende grad medført, at der er 
forsvundet en del af jorden på grunden. De sagde derfor ja til at modtage noget overskudsjord. Der er tale 
om en mindre påfyldning, der ifølge ejer ikke modsvarer det, der er forsvundet. 
 
Kommunens bemærkninger 
Der er generelt problemer med høj vandstand i Gudenåsystemet omkring Silkeborg, hvilket har været 
tiltagende de seneste år som følge af høje nedbørsmængder sammen med en indvandret musling 
(vandremuslingen), som ved filtrering gør vandet klart, hvilket fremmer grødevæksten, som får vandstanden 
til at stige. Kommunen er klar over, at mange haver og søgrunde derfor helt eller delvist står under vand. 
Kommunen er derfor normalt positiv overfor grundejeres ønske om at terrænregulere for at sikre en del af 
haven samt bygninger, så vidt det er muligt i forhold til naturbeskyttelsesinteresser mv. I kommunens 
dispensationer stilles krav om, at reguleringen skal foretages i en vis afstand fra åbrinken, så brinkens 
fysiske form, udseende og dynamik bevares. 
 
Kommunen vurderer, at opfyldningen bør rykkes længere op mod sommerhuset, så der er en afstand på 
mindst 3-4 m til brinken, idet selve åbredden bør friholdes for terrænregulering. Opfyldning helt ned i brinken 
ændrer åens naturlige form, og en tilladelse vil have uheldig præcedens, idet mange andre ejendomme har 
lignende problemer.  
 
Fredningsnævnet har i 2007 har meddelt afslag til bro og bolværk på ejendommen (nævnets j. nr. 8901-
01.2007.69), hvilket blev stadfæstet af Naturklagenævnet. Nævnet udtalte i afgørelsen, at bro og bolværk er 
et indgreb i tilstandsfredningen og fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme 
ansøgningen.  
 
Kommunen er positiv overfor en opfyldning/terrænregulering længere oppe på grunden (nærmere 



sommerhuset) såfremt reguleringen afsluttes f.eks. 3 meter før brinken og får en naturligt udseende 
hældning mod denne. Dermed sikres bebyggelsen og en del af plænen, samtidig med at brinken bevares.  
 
Arealet ligger inden for EF-habitatområde nr. 45 ”Gudenå og Gjern Bakker”.  
 
./. Ansøgning vedlægges til Fredningsnævnets behandling.  
 
Andre tilladelser 
Opfyldningen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinie). Ifølge kommunens 

praksis kan der efter en konkret vurdering meddeles dispensation til en mindre opfyldning i havearealer, der ikke er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur), men det skal ske i et jævnt og naturligt lag på arealerne 

nærmest bebyggelsen og ikke helt ned til åen og brinken. Kommunen vurderer, at der bør meddeles afslag efter 

naturbeskyttelseslovens § 16 til opfyldningen. 

 

Regulering af brinken kræver kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og vandløbslovgivningen. 

Kommunen finder, at der bør meddeles afslag, idet der normalt ikke gives tilladelse til bolværker ved forholdsvis 

uforstyrrede å- og søbredder.  

 

 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag, idet bemærkes, at nævnet er 
bekendt med området. 
Efter fredningsbestemmelserne må der ikke ske ændringer i terræn.  
Nævnet kan imidlertid, på baggrund af problemer med stigende vandstand, i det hele tiltræde 
indstillingen fra Silkeborg Kommune.  
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til, at der 
foretages en mindre opfyldning/terrænregulering, men således, at reguleringen afsluttes mindst 3 
meter før brinken og således, at terrænet får en naturligt udseende hældning mod denne. 
Reguleringen skal godkendes af Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen. 
Foretaget opfyldning nærmere brinken end den angivne grænse skal fjernes inden en af Silkeborg 
Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, fastsat frist. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr.  
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 



Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
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. mail fremsendt til: 
Jesper Schou, jesper.schou@nordea.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, 
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk 
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, teknisk@silkeborg.dk 
Helene D. Clausen, samme, helenedalgaard.clausen@silkeborg.dk 
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AFGØRELSE  
i sag om opstilling af et solcelleanlæg i Silkeborg Kommune  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
  
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland Østlig del´s afslag af 5. 
december 2012 på ansøgning om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse om fredning af 
arealer ved Gødvad til at opsætte solceller på en ladebygning, alternativt på et stativ på jorden på 
ejendommen matr.nr. 8a Resendal By, Gødvad.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet 
 



 

2 

 
Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger. Det er i klagen navnlig anført, at 
det ikke er mod ånden i fredningen at tillade rimelige energi- og dermed nødvendige miljøvenlige 
foranstaltninger, så længe det ikke medfører nye bygningsanlæg. 
 
Sagens oplysninger 
Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 16 ha. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad. 
 
Ifølge fredningens pkt. 1 skal de fredede arealer bevares i deres nuværende tilstand. 
 
Ifølge pkt. 8 må de fredede arealer ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygnin-
ger, skure, boder eller andre indretninger. 
 
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybyg-
ninger, herunder læskure for kreaturer, eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende byg-
ninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden 
tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnæv-
net kan kun nægte godkendelse, 
 

a) såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig ret-
ning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, 
der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller 

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 
 
Der er ansøgt om tilladelse til at opsætte ca. 57 m2 store solceller på et sydvest-vendt rødt tag på 
ejendommens ladebygningen. 
 
Silkeborg Kommune har ingen indvendinger mod det ansøgte, idet de ansøgte solceller er matsorte 
og ikke reflekterende og ønskes opsat på en eksisterende bygning.  
 
Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen. I den forbindelse tilkendegav ansøger, at han i givet 
fald vil være indstillet på at placere solcellerne på et stativ på jorden syd for bygningen og fjerne et 
hegn og etablere en ny bevoksning omkring anlægget, så det ikke er synligt fra omgivelserne. 
 
Det er fredningsnævnets praksis, at opstilling af alternative energiforsyningsanlæg som udgangs-
punkt bør behandles lempeligere end andre typer anlæg i fredede områder, men at dette formål dog 
ikke ubetinget kan tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages med fredningen.  
 
Der er tale om et solcelleanlæg, der påtænkes placeret på et rødt tag eller alternativt på et stativ på 
jorden på en ejendom, der ligger meget naturskønt ud til Gudenåen. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at et sådant anlæg vil virke meget skæmmende i de landskabeli-
ge omgivelser. Fredningsnævnet finder på den baggrund, at de landskabelige hensyn må veje tunge-
re end hensynet til energiforsyningen af én ejendom. 
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Fredningsnævnet har herefter meddelt afslag til det ansøgte. 
Klager har anført, at han har valgt specielle matsorte, ikke reflekterende solceller, uden metalkanter 
således, at der opnås en samlet sort tagflade. Adskillige tage på ejendomme inden for fredningen er 
sorte og en enkelt er endog forsynet med et glaseret sort tegltag. Klager finder ikke denne forskels-
behandling rimelig. 
 
Efter klagers opfattelse kan det ikke være mod ånden i fredningen at tillade rimelige energi og der-
med nødvendige miljøvenlige foranstaltninger, så længe det ikke medfører nye bygningsanlæg. 
 
Den anviste alternative placering på jorden vil kun være synlig fra luften.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
 
I sagens behandling hat deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), 
Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul Søgaard, 
Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 23. april 2013 besigtiget området. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet udtaler herefter: 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fore-
slået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.  
 
Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk.1, samt helt eller delvis ophævelse af en 
fredning kan, jf. stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af 
arealer ved Gødvad. Der er tale om en tilstandsfredning. 
 

Ifølge pkt. 8 i fredningen må de fredede arealer 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 landbrug opføres nybygninger, herunder læskure 

for kreaturer, 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 frednings-

nævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse, 

 

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 merbekost-

ning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller 

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 

 

Der er ansøgt om tilladelse til at opsætte ca. 57 m2 store solceller på en sydvest-vendt rød tagflade 
på ejendommens ladebygning, alternativt på et stativ på jorden syd for bygningen, og som i givet 
fald vil blive omgivet af beplantning.  
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Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at såvel det ansøgte solcelleanlæg på tagfladen af la-
debygningen som opsætning af et solcelleanlæg på et stativ på jorden kræver fredningsmyndighe-
dernes tilladelse.  
 
Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan etablering af alternative energiforsyningsanlæg i visse 
tilfælde behandles lempeligere end andre typer af anlæg af hensyn til den samfundsmæssige inte-
resse i at fremme vedvarende energiformer. Selv om der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, 
kan dette formål dog ikke ubetinget tilsidesætte de interesser, der skal varetages med en fredning.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder på baggrund af besigtigelsen at opsætning af solceller både på 
ladebygningens tag og alternativt på et stativ på jorden vil være meget synlig og virke skæmmende 
og forstyrrende på oplevelsen af det åbne landskab ned mod Gudenåen. Hensynet til områdets land-
skabelige interesser findes således at veje tungere end hensynet til ejendommens forsyning med 
energi.  
 
Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland Østlige del´s afslag af 5. december 2012 på 
ansøgning om dispensation til opsætning af solceller på den omhandlede ejendom. 
 
  

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 
 

 
Lisbeth Toft-Petersen 

Fuldmægtig 
 
 

 
Afgørelsen er sendt pr. mail til: 
 
Fredningsnævnet for Midtjylland. Østlig del, midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk – j.nr. FN 2012.38 
Silkeborg Kommune, teknisk@silkeborg.dk – sags. nr. 12/129949 
Naturstyrelsen, kisda@nst.dk 
Naturstyrelsen, anrap@nst.dk 
Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk 
 
og pr. brev til: 
 
Morten Sæderup Nielsen, Porskærvej 4, 8600 Silkeborg 
 
 
   









































Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Perline Funch og Niels Toft Christensen 
 
Pr. mail   
 
 Den 31. marts 2013.          
 

Vedrørende journal nr. FN 2011.155, beplantning, haveanlæg m.v. Gødvad Mælkevej 7, 8600 

Silkeborg. 

  

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har fremsendt følgende indstilling til 

fredningsnævnet: 

”Udtalelse vedrørende beplantning, haveanlæg mv på Gødvad Mælkevej 7, 8600 Silkeborg. 

 
Silkeborg Kommune har modtaget en anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, om at 
der på ejendommen matr. nr. 6k Gødvad By, Gødvad, med adressen Gødvad Mælkevej 7, er sket 
tilplantning mv. 
 
I anmeldelsen beskrives, at "der er sket tilplantning af arealer omkring beboelsen, samt etablering af mindre 
volde og en bred indkørsel med belægning af granitskærver og granitkantsten. Oplevelsen af landskabet 
ændres markant fra at være et kulturlandskab baseret på mindre gårde, til meget store og dominerende 
villaer. Tilkørsler til og fra bebyggelserne i området bør svare til en almindelig markvej med ét kørespor." 
 
Ejer har efterfølgende fremsendt redegørelser for de forskellige forhold, samt for ejendommens historik. 
Fredningsnævnet har tidligere tilladt en gårdflytning på ejendommen.  
 
Beliggenhed:  
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Gødvad, Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.     
 
Ifølge fredningens bestemmelser om terrænændring gælder, at ændringer i terrænet eller terrænformerne, 
herunder grus- og lergravning, opfyldning og planering, ikke er tilladt. 
 
Om beplantning fremgår, at de fredede arealer må anvendes som hidtil, dvs. almindelig landbrugsdrift kan 
ske på eksisterende landbrugsarealer, og skovdrift på de eksisterende skovarealer, som på kendelseskortet 
er vist med skovsignatur. Uden for eksisterende haver, og uden for arealer med skovsignatur, er tilplantning 
eller såning med træer og buske ikke tilladt. 
 
Om hegn fremgår, at hegn ikke må opsættes eller plantes uden Fredningsnævnets tilladelse med undtagelse 
af nødvendige kreaturhegn og hegn om eksisterende haver. 
 
Om veje fremgår, at veje (markveje undtaget) over fredede arealer ikke må anlægges uden 
fredningsmyndighedernes tilladelse. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om en landejendom med jordtilliggende på ca. 9 ha. 
 
Oprindeligt lå ejendommens bygninger tæt ved Gødvad Mælkevej. Fredningsnævnet for Århus Amt 
meddelte d. 28. juli 2000 tilladelse til en gårdflytning (nævnets sagsnr. 75/2000), på følgende vilkår:  
 
at det kommende byggeri's sydfacade placeres max. 20 m fra den nuværende bygnings nordfacade, 
at ejendommen placeres mellem de eksisterende levende hegn,  
at ejendommen opføres i overensstemmelse med den fremsendte skitse, og 
at alle eksisterende bygninger på ejendommen nedrives. 
 
Ejer oplyser, at det nuværende haveanlæg er anlagt på tomten fra de oprindelige bygninger og den 
tilhørende have, og at anlægget er foretaget samtidig med opførelsen af bebyggelsen i starten af årtiet. 
Beplantningen er således sket i eksisterende have. Ejer har købt ejendommen i 2008. Ejer bemærker 
derudover bl.a., at forbuddet mod terrænændringer må formodes at gælde større indgreb, og ikke højbede i 
haveanlæg, samt at tilladelsen til gårdflytningen også må have omfattet en indkørsel. 
 
Ejerne indgår gerne i en dialog om, hvordan stuehuset i fremtiden kommer til at fremtræde mindre 
dominerende i landskabet. 
 
Kommunens bemærkninger 
Af luftfoto fra perioden 1995 - 2010 (vedlagt) ses, at det forstyrrede areal (bebyggelse og haveanlæg) er 
blevet større gennem tiden, hvilket skyldes, at både det nye og den gamle byggetomt er blevet inddraget til 



haveanlæg. Haven har med tiden fået en mere parkagtig karakter. Der er omkring 2008 foretaget 
beplantning langs indkørslen og øst og vest for bebyggelsen. Der er desuden etableret et 
hundehus/hundegård øst for gårdanlægget samt terrasseanlæg ved vestgavlen, højbede, samt stensætning 
omkring terrasse og del af gårdsplads. 
 
For at beplantning umiddelbart er lovlig inden for Gødvad-fredningen, skal den enten foretages i et 
eksisterende haveanlæg, eller i et område, hvor skovdrift er tilladt, jf. fredningskortet. På den aktuelle 
ejendom er der kun skovsignatur på den helt nordlige del af matrikel 6k. Det er derudover kun tilladt at 
beplante i "eksisterende haver". De læhegn, der nævnes i nævnets tilladelse til gårdflytningen, må være 
læhegnene i skellene mod naboejendommene. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har for nyligt truffet afgørelse i en fredningssag på en anden ejendom i området, 
Gødvad Mælkevej 18, vedrørende bl.a. indkørsel, allé og kantsten. Nævnet meddelte tilladelse til læhegn og 
kantsten, begrundet med, at arealerne på begge sider af indkørslen kan tilplantes med skovbevoksning, 
hvilket i højere grad vil sløre landskabsformerne og hindre udsigten fra Gødvad Mælkevej mod ådalen, samt 
at det i området ikke er usædvanligt med allétræer langs indkørslen. Nævnet finder, at allétræer og kantsten 
med tiden vil fremstå mere harmonisk. Nævnet lovliggør dermed forholdene. 
 
Den nye bebyggelse ligger meget frit og åbent, og det er kommunens vurdering, at en vis beplantning i 
nærområdet omkring bebyggelsen med fordel kan sløre bebyggelsen i landskabet. Dog har den foretagne 
beplantning en noget parkagtig karakter og strækker sig op til godt 50 m fra bygningerne. Derved kan 
beplantningen på sigt hindre det frie udsyn ud over det fredede landskab. Målt på luftfoto var det oprindelige 
haveanlæg på ca. 5000 m2, mens haveanlæg idag fylder 1,3 ha, hvis den etablerede læbeplantning 
indregnes. Spørgsmålet er, hvor meget der kan henregnes som det nuværende haveanlæg, idet beplantning 
inden for dette må være lovlig. 
 
Alléen adskiller sig fra alléen på Gødvad Mælkevej 18 ved ikke at være omgivet af (potentielle) skovområder, 
dvs. områder med skovsignatur på fredningskortet. På den anden side har nævnet også lagt vægt på, at det 
ikke i området er usædvanligt med allétræer langs indkørslen. Som på nr. 18 finder kommunen, at indkørsel 
med kantsten fremstår noget dominerende pga. bredden og selve kantstenene. I den aktuelle sag vil 
indtrykket ikke på sigt blive sløret af tilgrænsende lovlig skovbeplantning. 
 
Vi anbefaler, at nævnet besigtiger stedet og vurderer, hvor meget af anlægget, og beplantningen, der kan 
tillades. 
 

./. Anmeldelsen vedlægges, sammen med ejers redegørelser (anmeldelsen omhandler også andre 
ejendomme end den pågældende).  
 
Andre tilladelser 
Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie), hvorefter bebyggelse kræver 
dispensation. Hundehuset kan kræve dispensation. 
 
Derudover bemærkes, at det vestlige skel er et beskyttet dige, jf. museumslovens § 29a. Læhegnet på dette 
dige må ikke suppleres med beplantning.” 
 



Ejer har den 6. juni 2011 fremsendt følgende bemærkninger til Teknik- og Miljøforvaltningen: 
 
”Historik. 
Huset er bygget i starten af årtiet, hvor også hovedparten af de anmeldte forhold er lavet. Vi købte det i 
2008. 
Naturfredningsforeningens anmeldelse og kommunes brev kom som en stor overraskelse for os, da vi ved 
købet, hverken af sælger, mægler eller advokat blev gjort opmærksom på, at der kunne være forhold, som 
ikke var i orden. Bygherre var officielt Lene Dencker, men reelt var det hendes far, murermester Erling 
Dencker, der stod for alt det praktiske. Han lever ikke mere. Men ifølge Lene var der ingen, der forestillede 
sig, at den givne byggetilladelse krævede særskilte tilladelser til beplantning. 
Vi har ingen grund til at tro, at nogen af de nævnte parter ikke handlede i god tro. 
 
Vi har brugt tiden på at efterforske sagen, og i en række søvnløse nætter grundet over det hele forløb. 
Vi har fået fat i fredningskendelsen fra 8. april 1975 (Århus amts vestlige fredningskreds), og vi har 
Overfredningsnævnets kendelse fra 30. Sept. 1978. 
Vi har haft en samtale med Lene Dencker og hendes mand Allan. De forsøger på ingen måde at fralægge sig 
deres del af ansvaret. Ved denne samtale var ‐ i øvrigt helt tilfældigt ‐ deres advokat Allan Kobæk tilstede. 
Han står således i kanten af sagen, men refererer i det mindste i første omgang til Allan og Lene og ikke til 
os. 
Endelig har vi jo haft en telefonsamtale med dig, og du har fundet papirer frem vedr. byggetilladelsen fra år 
2000. Siden har vi selv været igennem alt, hvad der ligger på byggesagen på kommunens hjemmeside. 
 
Vedr. beplantning i haveanlæg. 
I Overfredningsnævnets kendelse fra 1978 står der: ”Uden for eksisterende haver og uden for skovarealer, 
som på kendelseskortet er vist med skovsignatur, er tilplantning eller såning med træer og buske ikke 
tilladt”. (Side 6, paragraf 12. 1978). 
Hele det nuværende haveanlæg er anlagt på tomten fra de oprindelige bygninger og den tilhørende frugtog 
urtehave. Det sidste er området til højre for den nuværende indkørsel, hvor der nu står frugttræer. Der 
har altså tidligere været hus og have + frugttræer på praktisk talt hele det nuværende haveområde. ( Kilde: 
Danmarks Arealinformation. Luftfoto 1999 + forespørgsel hos naboer og den tidligere lejer af det gamle 
hus). Dermed skulle tilplantning vel være lovlig? Det støttes yderligere af samme paragraf, hvor det hedder, 
at ”at de fredede arealer må anvendes som hidtil”. 
 
I paragraf 14 sammesteds hedder det videre. ”Hegn må ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnets 
tilladelse med undtagelse af nødvendige kreaturhegn og hegn om eksisterende haver”. Her åbnes der altså 
også op for beplantning. Yderligere siges der sammesteds, ”udskiftning af eksisterende hegn kan finde 
sted”. 
 
I de papirer du sendte til os fra Fredningsnævnets afgørelse af byggetilladelsen fra 12. juli 2000 hedder det, 
som du selv er bekendt med, at den kommende bebyggelse ” …. opføres mellem levende hegn” og ”at 
ejeren opretholder og vedligeholder de levende hegn”. 
 
Luftfotoet fra 1999 (Danmarks arealinformation) viser da også en ejendom, der til alle sider er omgivet af 
beplantning. 
 
Vedr. Indkørslen. 
I paragraf 15 står der. ”Veje (markveje undtaget) over fredede arealer må ikke anlægges uden 
fredningsmyndighedernes tilladelse”. Det store spørgsmål for en ikke fagkyndig er her om en ”vej” og en 
”indkørsel” er det samme. 



Der står intet om ”indkørsler” i fredningsbestemmelserne, og heller ikke i byggetilladelsen, og derfor heller 
intet om den konkrete udformning. Men med den givne byggetilladelse, må man selvfølgelig have 
forestillet sig en forbindelse mellem bebyggelse og Gødvad Mælkevej. Men det står os ikke klart på hvilket 
lovgrundlag sagen om tilkørslens/vejens udformning tages op? 
 
Fredningens overordnede grundlag. 
I ”Kendelse om fredning af arealer ved Gødvad” (1975‐udg.) gennemgås formålet med fredningen, som 
overordnet er at sikre Gudenådalens unikke geologi og topografi. 
Grusgravning, opfyldninger og tilplantninger på de sandede skråninger er ”en faktor, som i høj grad 
omformer landskabet s karakter ved sin sløring af terrænformer og spærring af udsigter, hvorfor en videre 
udvikling i den retning må anses for uheldig”. (Side 3) 
Det drejer sig ikke om træer og buske i eksisterende haver eller læhegn omkring disse, som det præciseres 
senere. (S. 12. 1975) 
Ændringer i terrænformerne må således ikke finde sted. (Tilladt er dog grusgravning til eget forbrug (s. 10)). 
Det er altså de store, markante terrænindgreb i landskabet, der er objektet i kendelsen. 
Det kræver en særdeles voldsom stramning af tolkningen af kendelsens ordlyd, at mene, at hævede bede 
(hævet mindre end en halv meter) inden for haveanlæg, truer Gudenådalens topografi. 
 
Det kan derfor være fristende at sætte Naturfredningsforeningens principielle natursyn til debat. Her 
hedder det i den lokale afdelings begrundelse for anmeldelsen: ”Oplevelsen af landskabet ændres markant 
fra at være et kulturlandskab baseret på mindre gårde til meget store og dominerende villaer”. Om et hus 
på 211 m2 er en ” stor villa” kan diskuteres, men har foreningen ret i sin anden påstand (at villaerne er 
dominerende), er det jo ikke fordi nuværende beboere laver ændringer af haver m. beplantning. 
Beplantning er vel snarere med til at sløre de dominerende præg, der måtte være. Den altafgørende faktor 
her, har været de byggetilladelser, der er givet, og så den almindelige samfundsudvikling. De små gårdbrug 
er på enhver måde historie. 
Foreningens vurdering må stå helt for egen regning og finder ingen begrundelse fredningskendelsen. 
 
Alligevel vil vi meget gerne medvirke konstruktivt til, hvordan vores stuehus i fremtiden kommer til at 
fremtræde mindre ”dominerende” i landskabet, ‐ også til glæde for det almindelige publikum. Fredningen 
er jo også begrundet i hensynet til offentlighedens adgang og brug af naturen (S.6: 1975‐kendelsen) I den 
forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at alle ejendommens ca. 9 ha. jord er uhegnet, og der er ‐ også af 
idealistiske årsager fra vores side‐ fri adgang for alle. Specielt mellem Trækstien og Gødvad Mælkevej er der 
livlig trafik af mennesker til fods og til hest. Jorden er under kultur, så med en hegning kan der legalt lukkes 
for offentligheden, men vi har aftalt med forpagter, at der skal være et åbent spor mellem Trækstien og 
vejen. 
Fiskeriet i Gudenåen tillægges stor betydning i kendelsen(s. 6). Det er vederlagsfrit fra vores side stillet til 
rådighed for alle gennem medlemskab af Silkeborg Fiskeriforening. 
 
Hvordan sagen videre skal forløbe, står os ikke helt klart. Men vi er meget indstillede på at diskutere 
tingene og finde pragmatiske løsninger. Vi forestiller os et møde med dig, hvor vi prøver at finde frem til, 

hvor sagen står? Herefter kan vi så konkretisere evt. ansøgning om tilladelser.” 

 
Den 7. juni mailede ejer følgende til Teknik- og Miljøafdelingen: 
 
”>Hej Helene 
>Tak for materialet, vi glæder os til at se det igennem. 
>I fredningskendelsen står, at man kun må lave hegn i forbindelse med 
>eksisterende haveanlæg. Vores alle ligger vel i haven? I haven må man 
>gerne sætte træer og buske?” 
 
Dette besvaredes som følger : 



 
”>Mht dit spørgsmål afhænger det af, hvordan Fredningsnævnet tolker 
>"eksisterende haver". Er det haver der eksisterede på 
>fredningstidspunktet eller dem der findes nu? Vi må se, hvad nævnet 
>skriver. 
> 
>Med venlig hilsen 
>Helene D. Clausen” 
 
Den 10. juni 2011 skrev ejer herefter: 
”Hej Helene 
Det kan selvfølgelig hurtigt blive en strid om ord og fortolkninger. Men der kan 
selvfølgelig ikke være tvivl om, at det i det mindste drejer sig om haver på 
fredningstidspunktet, og stort set hele det nuværende haveområder er - som jeg 
også 
redegår for i min lange skrivelse - anlagt på tomten og haveområdet efter den 
gamle 
bebyggelse. Så der er måske kun lidt at tolke på. 
Dertil kommer så, som du selv har fundet frem til, at de nye bygninger skal 
anlægges 
mellem eksisterende hegn. Det gentages og beskrives i øvrigt flere steder i det 
materiale, du har sendt mig. 
Endelig har jeg netop nærlæst samme materiale igen. Der ligger et notat fra det 
gamle 
amt: 9/6 2004. Her meddeler Erling Dencker telefonisk - en passant i anden 
forbindelse - at der skal anlægges have. Den 10/6 videsender amtet denne 
oplysning 
til Danmarks Naturfrednings Lokalkomité, der har indsendt bemærkninger vedr. 
nogle 
jorddynger. Amtet og Naturfredningsforeningen er altså orienteret om, at der 
skal 
anlægges have. Ingen af parterne kommenterer på det. 
Jeg er i allerhøjeste grad parthaver i denne sag, og derfor ikke neutral, men 
efter at 
have gennempløjet sagens akter flere gange er jeg overbevist om, at alle der har 
haft 
med sagen at gøre, har taget det som en selvfølgelig, at der blev anlagt have 
med 
beplatning. Havde de tænkt anderledes - altså at der skulle søges ekstra 
tiladelser - 

ville det være blevet understreget. Men det selvfølgelige forbliver uudtalt.” 

 

Den 15. juni 2011 har ejer videre anført: 

”Vedr. Gødvad Mælkevej 7. 
Gennemgang og vurdering af materiale tilsendt d. 7. juni fra Helene Clausen. 15. juni 
2011 
Mail: ”Sagsakter fra arkivet ” 
Sagsforløb. 
D. 10. juni 2003 skriver lokalformanden for Danmarks Naturfredningsforening til Amtet og klager 
over ”betydelige terrænreguleringer” og ”opkastet jord” ved ejendommen, hvor byggeriet 
tilsyneladende endnu ikke er afsluttet. 
Amtet lader en forespørgsel på sagen gå videre til Lene Dencker (brev 8. juli), og Lene svarer 
tilbage allerede dagen efter, og redegør for, at alle de påklagede forhold nu er bragt i orden, og at 
der skal sås græsplæne, hvor terrænet er reguleret tilbage til det oprindelige niveau. 
I april 2004 retter naturfredningsforeningen igen henvendelse vedrørende ”jorddeponering” ved 
ejendommen. Amtet ringer til Erling Dencker, der oplyser, at den sidste jord skal bruges, når haven 
skal anlægges. Bla. a. til forhøjede bede. (telefonnotet 9. juni). Disse oplysninger sendes videre til 
Danmarks Naturfredningsforening. (Brev 10. juni). Herefter foreligger der ikke materiale, der tyder 



på, at DN har haft yderligere indsigelser. Heller ikke amtet har indsigelser. 
Vurdering. 
I årene 2003‐04 er Danmarks Naturfredningsforenings daværende lokalformand (Bo Ryge 
Sørensen) meget opmærksom på forholdene omkring ejendommen. Forhold påtales og amtet er 
selvfølgelig direkte indblandet. Det interessante vedrørende den nuværende sag er, at græsplæne, 
have og forhøjede bede nævnes i forbifarten. Hverken amtet eller naturfredningsforeningen har 
kommentarer her. 
Min vurdering er, at alle har taget som givet, at med en byggetilladelse til et nyt hus med en ny 
placering i forhold til de gamle bygninger, så følger der også et haveanlæg med beplantning. Det 
har været så selvfølgeligt, at ingen har fundet anledning til at kommentere det, endsige påpege at 
det krævede tilladelser ud over den byggetilladelse (med krav om læhegn), der var givet. 
Det er svært her mange år efter ‐ når den personkreds der dengang afgjorde sagen er væk – at 
rekonstruere, hvad der egentlig er sagt og tænkt. Men vi spekulerer på om den nuværende 
kontaktmand for naturfredningsforeningens lokalafdeling ville have sendt sin anmeldelse, hvis han 
havde læst fredningskendelsen og konsulteret det arkivmateriale på sagen, som jeg formoder også 
DNs lokalafdeling ligger inde med. Det er særdeles fristende at slutte, at Bo Ryge Sørensen ikke har 
fundet anledning til at gøre yderligere indsigelser, mens han var formand. Så havde han gjort det. 
Når man efter 7 – 8 års forløb skal forsøge at rekonstruere et begivenhedsforløb som det er 
tilfældet i denne sag, baserer man det selvfølgelig på det konkrete materiale, der ligger på sagen. 
Men ofte kan man faktisk også drage slutninger ud fra det, der ikke bliver sagt eller skrevet. Her er 
der tale om en byggesag, hvor de ny bygninger flyttes væk fra de gamle bygningers placering. 
Diskussionen om huset ny placering fylder en del i det efterladte materiale, da der oprindelig var 
ansøgt om en placering 75 m væk fra den Gødvad Mælkevej. Men intetsteds nævnes der noget om 
have og beplantning – ud over kravet om at de nye bygninger skal placeres mellem læhegn. 
Derfor kan man slutte ud fra materialets tavshed. Ingen af de involverede parter, hverken amt 
eller DN, nævner noget. Alle har taget det som givet, at med en byggetilladelse af den karakter, 
der fulgte der helt naturligt en have med beplantning. Havde man forestillet sig det anderledes, 
ville det have afspejlet sig i sagakterne. 
Derfor mener vi ikke, at det nuværende haveanlæg med læhegn kan være ulovligt. De hævede 
bede, ”jordvoldene”, frugthaven og alleen ligger alt sammen inden for det oprindelige haveanlægs 
grænser. Det kan der vel ikke sættes spørgsmålstegn ved?” 
 
 
Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 23. januar og 1, marts 2012. 
 
Ejer anførte i forbindelse hermed, at bevaring af frugttræer har højeste prioritet, at 
skærvebelægning kan ændres, hvis det forlanges, at der er plantet læhegn, hvilket er nødvendigt 
grundet vindpåvirkning, at der i kommunens redegørelse er fejlopfattelse vedrørende de i 
fredningskendelsen anførte læhegn, der skal bevares, at beplantning mod vest med forskellige 
buskarter kan indskrænkes, hvis det forlanges. 
 
 
 
 

 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 



 
Nævnet finder, at de plantede læhegn og buskads i det væsentlige svarer til tidligere eksisterende 
læhegn og at disse kan accepteres.  
For så vidt angår beplantningen med frugttræer øst for indkørslen findes disse, på baggrund af 
meddelt godkendelse af alléer på andre ejendomme i området, at kunne accepteres under 
forudsætning af, at det parkagtige indtryk mindskes ved at arealet mellem frugttræerne ikke 
vedligeholdes som græsplæne, men fremstår som natur eller blomstereng med et eller to høslet 
årligt.  
 
Der kan ikke accepteres yderligere beplantning, idet haven derved vil få et langt større omfang end 
omfanget før flytning af bebyggelsen. 
 
Den meget hvide skærvebelægning i indkørsel og på gårsplads findes at indebære en så markant 
ændring af synsindtrykket af landskabsområdet, at det er stridende mod fredningens formål, hvorfor 
belægning bør ændres til græsbelægning. 
 
Nævnet meddeler således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til bevarelse af 
læhegnene, frugttræerne med ovennævnte bemærkning om arealerne mellem træerne, samt have i 
det nuværende omfang, men ikke tilladelse til bevaring af eksisterende belægning i indkørsel og på 
gårsplads. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr.  
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  



 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: 
Perline Funch og Niels Toft Christensen, nt@silkeborg-gym.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, 
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk 
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, teknisk@silkeborg.dk 
Helene D. Clausen, samme, helenedalgaard.clausen@silkeborg.dk 
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Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, se afgørelse af 7. juli, 2014.
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AFGØRELSE 

i sag om modernisering af Resendalvej i Silkeborg Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1 (dispen-

sation fra fredning) 

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels, afgørelse af 27. 

november 2013 om dispensation fra Gødvad-fredningen til en modernisering af Resendalvej på 

strækningen mellem Gødvad og Resenbro.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år, jf. naturbeskyttelseslovens § 

66, stk. 2. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.  

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) har i klage af 18. december 2013 navnlig gjort 

gældende, at moderniseringen af Resendalvej vil stride mod fredningens formål, og at frednings-

nævnet således ikke har hjemmel til at tillade projektet gennemført ved en dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Ifølge DN vil området, som rummer væsentlige landskabs- og 

naturinteresser, blive radikalt ændret med den ansøgte modernisering. DN er af den opfattelse, at 

etablering af det ansøgte vejanlæg, der ifølge DN får karakter af ringvej, bør sidestilles med anlæg 

af en ny vej i det fredede område. Et revideret projekt af 27. september 2013 medfører ifølge DN 

kun beskedne ændringer og justeringer i forhold til det oprindeligt ansøgte projekt, som frednings-

nævnet tidligere udtrykte stor betænkelighed ved. DN finder således fortsat, at projektet indebærer 

væsentlige indgreb bl.a. i form af afgravninger, vejdæmninger og grøfter mv.  

 

DN har i klagen nærmere redegjort for beskyttelsesinteresserne i området og for DN´s vurdering af 

projektets indvirkning på disse. Den omhandlede vejstrækning, der kan ses på ældre kortmateriale, 

udgør et historisk værdifuldt vejforløb, der følger landskabets kurver og er tilpasset landskabets 

skala. Vejen har et forløb i bunden af den brede Gudenådal, i bunden af en sidedal og op på moræ-

nefladen nord for ådalen. Moderniseringen vil medføre en markant visuel påvirkning af landskabet, 

hvilket understreges af, at vejen kommer til at ligge på en dæmning gennem det fredede område. 

Ifølge fredningsnævnets afgørelse vil vejanlægget udvides til en samlet bredde på 12 m, men hertil 

kommer afgravninger, dæmningsanlæg og udretninger mv. Ifølge DN vil dette indebære indgreb 

svarende til 20-30 meters bredde i det fredede område. Den største landskabelige påvirkning sker i 

passagen gennem sidedalen, hvor en væsentlig del af den oprindelige sidedal bortgraves, hvorved en 

del af dannelseshistorien og den geologiske fortælling svækkes det aktuelle sted. Moderniseringen vil 

desuden berøre skov- og § 3-arealer langs den eksisterende vej samt kunne påvirke en række sær-

ligt beskyttede og sjældne arter i området (flagermus, padder, krybdyr, sommerfugle), herunder 

også ved forringede passagemulighed over vejanlægget.  

 

DN finder tillige, at moderniseringen er mere omfattende end nødvendigt for at forbedre trafikforhol-

dene. Det er således DN´s opfattelse, at trafikforholdene kan forbedres væsentligt ved etablering af 

en dobbeltrettet cykelsti langs den eksisterende vej og ved at sænke den tilladte hastighed til 60 

km/t på hele strækningen. Hidtil er der (i 2006) registreret to trafikuheld uden alvorlig personskade 

på strækningen. Henset til vejens lokale betydning kan der ifølge DN ikke tales om et projekt af 

samfundsmæssig betydning som ved anlæg af visse jernbaner, motorveje mv. Færdiggørelsen af en 

ny motorvej i området kan i øvrigt have betydning for vurderingen af behovet for moderniseringen af 

Resendalvej. Endelig bemærker DN, at en dispensation i den konkrete sag kan danne præcedens for 

sager om lignende projekter inden for andre fredede områder.  

 

Sagens oplysninger 

Baggrund for sagen 

Silkeborg Kommune har den 22. februar 2010 besluttet at gennemføre en modernisering af Re-

sendalvej mellem Gødvad og Resenbro. Resendalvej er i dag en snoet og ujævn vej med en asfalte-

ret bredde på op til 6 meter. Ifølge trafikberegninger er der i dag ca. 3.100 biler pr. døgn på vejen. 

Den tilladte hastighed på strækningen er 80 km/t.  

 

Den ønskede modernisering indebærer, at vejen udrettes og udvides i bredden, og at der anlægges 

cykelstier og grøfter. Moderniseringen omfatter en strækning på ca. 1,7 km. Hastighedsgrænsen vil 

blive ændret til 60 km/t på hele strækningen. Desuden skal broen over Gudenåen ved Resenbro 
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udskiftes, og der skal etableres et nedsivningsområde (ca. 3.000 m2) til opsamling af regnvand fra 

vejanlægget.  

 

Som refereret i fredningsnævnets afgørelse har Silkeborg Kommune den 30. marts 2012 søgt om 

dispensation fra fredningen og efterfølgende ved brev af 27. september 2013 fremsendt et revideret 

projekt til fredningsnævnet.  

 

Silkeborg Kommune har fået udarbejdet en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering 

(Modernisering af Resendalvej, COWI, oktober 2012), som der også er henvist til i sagen om fred-

ningsdispensation.  

 

Silkeborg Kommune har den 19. december 2013 meddelt VVM-tilladelse og den 5. marts 2014 med-

delt landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 (beskyttede naturtyper) og 16 

(åbeskyttelseslinje) samt den 5. marts 2014 meddelt nedsivningstilladelse i medfør af miljøbeskyttel-

seslovens § 19. Disse afgørelser er påklaget af DN, og sagerne verserer aktuelt ved Natur- og Miljø-

klagenævnet.  

 

Områdets planlægningsmæssige forhold og status i henhold til naturbeskyttelsesloven mv.   

Moderniseringen af Resendalvej indgår i Silkeborg Kommunes Trafikplan 2009-2020. På længere sigt 

planlægges systemet af ringvejslinjer i og omkring Silkeborg by udbygget. Resendalvej indgår som 

en del af Højmarksvejlinjen (Ring 3).  

 

Området er i Kommuneplan 2013-2025 for Silkeborg Kommune bl.a. udpeget som landskabeligt 

interesseområde, geografisk interesseområde, naturbeskyttelsesområde, værdifuldt kulturmiljø 

(Pramdragerstien langs Gudenåen), økologiske forbindelse og spredningskorridor. Resendalvejs 

nuværende krydsning af Gudenåen er registreret som en spærring af den økologiske forbindelse.  

  

I området omkring den eksisterende Resendalvej ligger en række § 3-beskyttede naturarealer, her-

under arealer med høj naturværdi. Gudeåen er udpeget som § 3-beskyttet vandløb. Moderniseringen 

vil i større eller mindre omfang berøre flere af de § 3-beskyttede områder - navnlig hede og overdrev 

- ved inddragelse af arealer til vejanlægget. Samlet berøres ca. 1,79 ha § 3-beskyttet natur. Der 

forudsættes på den baggrund etableret erstatningsnatur.  

 

Arealer omkring Gudenåen er omfattet af åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.  

 

Omkring Resendalvej ligger også skovarealer med fredskovspligt, jf. skovloven. Projektet vil berøre 

et begrænset areal heraf. Skovarealerne afkaster skovbyggelinje, men vejprojekter som det ansøgte 

kan gennemføres uden dispensation.  

 

En del af projektområdet omkring Gudenåen ligger inden for Habitatområde H45 ”Gudenåen og Gjern 

Bakker”. Områdets udpegningsgrundlag omfatter bl.a. naturtyperne Vandløb med vandplanter 

(3260), Surt overdrev (6230), Hængesæk (7140), Rigkær (7230), Skovbevokset tørvemose (91DO) 

og arterne Grøn Kølleguldsmed (1037), Damflagermus (1318), Odder (1355).  

 

Der er på arealer omkring Resendalvej konstateret eller vurderet at kunne være forekomst af følgen-

de bilag IV-arter: Spidssnudet frø, Stor vandsalamander, Markfirben, Odder, Flagermus, Grøn kølle-

guldsmed.  
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Desuden er fundet en række øvrige fredede og rødlistede arter, herunder padderne: skrubtudse, 

butsnudet frø, lille vandsalamander og krybdyrene: almindelig firben, snog, hugorm og stålorm.  Alle 

danske padder og krybdyr er fredede, jf. artsfredningsbekendtgørelsen. Endvidere er fundet fire 

rødliste sommerfugle (okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, engblåfugl og dukatsommerfugle).  

 

Fredningen 

Den omhandlede vejstrækning ligger inden for Gødvad-fredningen, jf. Overfredningsnævnets kendel-

se af 30. september 1978 om fredningen af arealer ved Gødvad. Fredningen omfatter ca. 606 ha 

beliggende i Gudenådalen øst/nordøst for Silkeborg. Fredningsområdet grænser mod øst op til andre 

fredede arealer langs Gudenådalen. Gødvad-fredningen indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 

- 1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand (…) 

- 2. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og lergravning, opfyldning og planering, 

er ikke tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for udnyttelse af grus- og lerforekomster til vedkom-

mende ejendoms private forbrug (…) 

- 11. Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved åløb uden forud indhentet tilladelse fra 

fredningsnævnet. (…) 

- 15. Veje over de fredede arealer må ikke anlægges uden fredningsmyndighedernes tilladelse bortset 

fra markveje som led i landbrugs- eller skovdrift.  

  

Fredningen indeholder ikke en udtrykkelig formålsbestemmelse, men det fremgår, at fredningen 

navnlig skal varetage de geologiske/landskabelige værdier, der knytter sig til Gudenådalen.  

 

Området er i fredningen beskrevet som domineret af Gudenådalens markante profil med store højde-

forskelle. Mellem områdets højeste punkt (Blæsbjerg) og engdragene langs Gudenåen er en niveau-

forskel på 68 meter. Fredningsområdet kan opdeles i fire meget forskellige terræntyper (den flade 

terrassedelte dalbund, dalens sideskråninger, erosionsslugterne i dalsiden og det jævnt kuperede 

morænelandskab oven for dalen). I forbindelse med fredningsmyndighedernes behandling af sagen 

er gjort nærmere rede for bl.a. de særlige geologiske interesser i området.  

 

Som baggrund for fredningen er bl.a. henvist til, at fortsat tilplantning og gravning/påfyldning i 

området ville omforme landskabets karakter ved sin sløring af terrænformer og spærring af udsigter. 

Desuden fremgår, at der omkring fredningsområdet var planer om byudvikling, og at der ved formu-

leringen af fredningspåstanden blev tilstræbt at tilgodese en rimelig byudvikling, samtidig med at 

geologiske og landskabsæstetiske interesser, der knytter sig til dalen, beskyttedes mest muligt. Det 

fremgår også, at planerne om byudvikling forventedes at medføre et øget behov for offentligt til-

gængelige stier og opholdsarealer i Gudenådalen, og at der med henblik på at imødekomme et 

sådant behov ved fredningen ønskedes sikret adgang for almenheden.   

 

Tidligere afgørelse om dispensation til vejprojekt: 

Fredningsnævnet meddelte 5. juni 2005 dispensation til en forlængelse af Østre Højmarsksvej inden 

for samme fredning. Det dengang ansøgte forløb gennemskar et yderområde af fredningen i en 

længde på ca. 200 meter.  Baggrunden for ændringen af vejforløbet var et ønske om større trafiksik-

kerhed. Anlæg af vejen forudsatte bl.a. terrænreguleringer. Fredningsnævnets afgørelse er begrun-

det med færdselssikkerhed og – som det også var anført af daværende amt og DN - at der var tale 

om en vejføring over et lille hjørne af det fredede areal. Afgørelsen blev ikke påklaget.  
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Ansøgte projekt 

Silkeborg Kommune har den 30. marts 2012 søgt om dispensation fra fredningen og efterfølgende 

ved brev af 27. september 2013 fremsendt et revideret projekt til fredningsnævnet.  

 

I udtalelse af 1. marts 2013 har Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, fremsendt en udta-

lelse om sagen til fredningsnævnet. Heri er gjort rede for baggrunden for ønsket om en modernise-

ring af vejen og for kommunens vurdering af projektet set i forhold til beskyttelsesinteresserne i 

området. 

 

Bl.a. er anført, at mængden af motoriseret trafik på Resendalvej forventes at stige uanset om vejen 

moderniseres – fra de nuværende ca. 3.100 biler/døgn til henholdsvis 3.900 biler/døgn i 2030 uden 

modernisering og 4.800 biler/døgn i 2030 med modernisering. Trafikmængden på Resendalvej både i 

dag og i 2030 bevirker efter kommunens vurdering, at der er behov for en forbedring af trafiksikker-

heden, især for de bløde trafikanter, da den nuværende vej er meget smal. Trafiksikkerheden for de 

bløde trafikanter, inkl. cyklende elever til det nærliggende Silkeborg Gymnasium, forventes forbedret 

væsentligt med moderniseringen, idet der opnås bedre oversigt og separate cykelstier. Moderniserin-

gen indebærer også, at cykelstinettet ved Østre Højmarksvej samles med cykelstier i Resenbro.  

 

Nærmere er anført, at Resendalvej har flere skarpe kurver, der ved moderniseringen vil blive gjort 

mindre skarpe, ligesom vejen vil få et mindre bakket forløb. Begge dele vil forbedre oversigtforhol-

dene væsentligt. Hastigheden nedsættes fra nuværende 80 km/t til 60 km/t på hele strækningen. 

Vejbredden udvides fra ca. 6 til 7 meter. Daværende projekt indebar etablering af to vejrabatter med 

en bredde på 2 meter hver og enkeltrettede cykelstier på hver 1,7 meter. Desuden anlægges grøfter 

til nedsivning af regnvand fra vejanlægget.  

 

Broen over Gudenåen i sydligste del af vejstrækningen ønskes udskiftet til en ny bro med samme 

placering som i dag. Den nuværende bro er ifølge kommunen utidssvarende og kan ikke udvides med 

de ønskede cykelstier. Den nye bro bliver ca. 40 meter lang og får en samlet bredde på 13 meter. 

Med den nye bro udformes understøtningen, så antallet af søjler i vandløbet reduceres fra nuværen-

de 15 (5 x 3) til én midtersøjle. Broen udføres med faunapassage i begge sider. Pramdragerstien, der 

forløber langs Gudenåen, underføres for gående og cyklende på nordsiden af åen med en frihøjde på 

2,2 m. I dag er gående og cyklende ad Pramdragerstien henvist til at krydse Resendalvej.  

 

Der anlægges umiddelbart nord for Porskærvej et nedsivningsområde på ca. 3.000 m2 til nedsivning 

af regnvand. På grund af den sandede jordbund forventes nedsivningsområdet at stå tørt det meste 

af året, undtagen under perioder med store regnhændelser. Nedsivningsområde, vejskrænter og 

rabatter vil fremstå med den for området naturlige vegetation. Der tilføres ikke muld.  

 

Om Silkeborg Kommunes vurdering af projektet er nærmere anført, at projektet vil medføre, at 

vejanlægget bliver mere markant i landskabet set i forhold til den eksisterende smalle, snoede lan-

devej. Kommunen har så vidt muligt søgt at bibeholde et bugtet vejforløb, der følger landskabet, 

men kravene til oversigtforhold gør, at vejforløbet bliver rettet ud, og at vejen længst mod syd vil 

blive hævet i forhold til omgivelserne. Desuden vil cykelstier og grøfter i vejsiden gøre, at anlægget 

samlet set bliver mere synligt i landskabet. Dette vil uundgåeligt ændre landskabsbilledet på den 

pågældende strækning inden for fredningen. Med de foretagne tilpasninger af vejprojektet vurderer 

kommunen dog, at vejen fortsat i nogen grad vil følge landskabets konturer. Kommunen vurderer 

desuden, at hensynet til trafiksikkerheden, ikke mindst for de bløde trafikanter, må afvejes i forhold 
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til de landskabelige ændringer. Den planlagte bro over Gudenåen forventes på grund af de færre 

søjler at blive mindre dominerende end i dag. Den eksisterende bro har ifølge kommunen en bastant 

udformning og er ikke i tilstrækkelig grad tilpasset ådalen. Endvidere har den eksisterende bro ringe 

passageforhold for dyrelivet. Broprojektet vil forbedre passageforholdene for odderen væsentligt, da 

brinkerne udføres med banketter.  

 

Det er oplyst, at der vil blive udlagt dobbelt så meget erstatningsnatur i forhold til det, der inddrages 

som følge af projektet.  

 

Endelig er oplyst, at projektet yderligere kræver dispensation/tilladelse fra en række lovbestemmel-

ser, herunder også naturbeskyttelseslovens § 20 om anlæg i det åbne land og skovlovens bestem-

melser om fredskovspligt.   

 

For så vidt angår projektets nærmere udformning (vejens linjeføring og tværprofil, grøfterne og 

nedsivningsarealet) og dets miljøpåvirkning - herunder vurderingen i forhold til Natura 2000-området 

og bilag IV-arter - er i det væsentlige henvist til beskrivelser og konklusioner i Miljørapporten. Også 

de heri anbefalede afværgeforanstaltninger og overvågningstiltag fremhæves af kommunen.   

 

Miljørapporten (Modernisering af Resendalvej, COWI, oktober 2012) 

Miljørapporten indeholder bl.a. oplysninger og vurderinger vedrørende Natur, flora og fauna (kap 7), 

Natura 2000-konsekvensvurdering (Kap 8), Kulturmiljøer og landskabelige forhold (kap 9), Overfla-

devand (kap 10), Geologi og grundvand (kap 11), Råstoffer (kap 12), Affald og forurenet jord (kap 

13), Trafik (kap 14), Trafikstøj (kap 15), Luft og klima (kap 16), Mennesker, sundhed og samfund 

(kap 17), Samlet forslag til afværgeforanstaltninger (kap 18) og Samlet forslag til overvågning (kap 

19). 

 

Af det ikke tekniske resumé (kap 2) fremgår bl.a. følgende: 

Visuel påvirkning af landskabet 

Moderniseringen af Resendalvej vil medføre visuel påvirkning af landskabet i begrænset omfang. Stræknin-

gen etableres med et bredere vejprofil og med færre og blødere kurver end i dag, så vejen kan afvikle trafik-

ken med 60 km/t. Vejen vil fortsat i vid udstrækning følge landskabet, og en mindre forhøjning af vejen på 

kortere strækninger vil ikke forøge den visuelle barriere i væsentligt omfang. Den nye bro over Gudenåen vil 

ligge højere i terræn, men vil have et færre antal bropiller. Samlet vurderes den nye bro ikke at medføre en 

væsentlig påvirkning af landskabet. Nedsivningsområdet bliver et nyt landskabselement som følge af projek-

tet. Områdets praktiske formål er at opsamle vejvandet fra den moderniserede Resendalvej. Området kom-

mer til at fremstå som en periodevis oversvømmet mark. Det tilstræbes, at området får et så naturligt ud-

seende som muligt.” 

(…) 

 

Miljøvurdering 

Moderniseringen af Resendalvej vil samlet set ikke true bestanden af særlige arter, herunder arterne, som er 

omfattet af en særlig beskyttelse på bilag IV i EU´s habitatdirektiv, de såkaldte bilag IV-arter. Det er plan-

lagt, at den eksisterende faunapassage ved Gudenåen skal forbedres, hvilket sker i forbindelse med opførel-

sen af den nye Resen Bro. Der skal etableres erstatningsnatur som kompensation for de naturbeskyttede 

arealer, der inddrages i forbindelse med etablering af vejanlægget, herunder et mindre hedeareal.  

 



 

7 

Overdrevsarealerne vil blive reduceret. Her er først og fremmest tale om en konflikt med naturinteresser. 

Andelen af areal, der udtages til projektet, udgør dog ikke en kritisk størrelse for trivslen af hverken naturty-

pen eller for de dyre- og plantearter, der lever der.  

 

Der vil sandsynligvis blive behov for en midlertidig sænkning af grundvandet nær Gudenåen i forbindelse 

med etableringen af den nye Resen Bro over Gudenåen. I planlægningen af anlægsarbejdet skal der tages 

højde for, at der i dette område er stor risiko for okkerudledning.  

 

Støj fra den nye Resendalvej vil overskride den vejledende støjgrænse for boligerne langs vejen. Beregninger 

viser, at dette vil ske uanset om projektet gennemføres eller ej, og overskridelsen sker således ikke alene på 

grund af projektet.  

 

Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af miljøundersøgelserne, at moderniseringen af Resendalvej kan 

ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger, uden at der sker forringelser for hverken mennesker eller for 

de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, ej heller for yngle- og rasteom-

råder for bilag IV-arter.”   

 

Fredningsnævnet behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på møder med Silkeborg Kommune den 5. februar 2013, 3. 

april 2013, 25. juni 2013 og efter modtagelsen af et revideret projekt den 29. oktober 2013, herun-

der med besigtigelse den 3. april 2013 og 29. oktober 2013.  

 

I den påklagede afgørelse er gjort rede for fredningsnævnet behandling af sagen og for indholdet af 

en række udtalelser, som nævnet har modtaget.  

 

Bl.a. fremgår, at Naturstyrelsen som led i teknisk bistand til fredningsnævnet den 26. marts 2013 har 

oplyst, at den eksisterende vej løber fra den kuperede moræneflade ned over en terrasseformation til 

dalbunden, hvor Gudenåen har sit løb, og at vejen i høj grad følger det eksisterende terræns former 

og derfor slår nogle sving rundt om småbakker på morænefladen, mens den har et mere retlinet 

forløb på dalbunden. Det fremgår, at sagen efter Naturstyrelsens vurdering kan rejse spørgsmål om, 

hvorvidt det ansøgte er i strid med fredningens formål på grund af de temmelig markante terrænre-

guleringer.  

 

Det fremgår også, at fredningsnævnet efter besigtigelse har vurderet, at det oprindeligt ansøgte 

projekt indebar en ”endog meget omfattende terrænregulering” ikke mindst langs vejforløbet, men 

også i tilknytning til etableringen af broen over Gudenåen. Fredningsnævnet bad derfor om en ud-

dybning af baggrunden for, at de trafikale problemer ikke skulle kunne løses ved en udvidelse af den 

eksisterende vej kombineret med en dobbeltrettet cykelsti enten langs vejen eller i terrænet ved eller 

i nærheden af vejen. Fredningsnævnet bemærkede i den henseende også, at et ønske om en løs-

ning, der indebærer, at cyklister ikke skal krydse vejen to steder, ikke i sig selv kan begrunde en 

linjeføring med de anførte terrænreguleringer. Et sådant problem må kunne løses trafikalt på anden 

måde.   

 

Udtalelse fra Trafiksikkerhedsrevisor 

På baggrund af fredningsnævnets foreløbige vurdering af sagen har Silkeborg Kommune udarbejdet 

et revideret projekt og indhentet en uvildig udtalelse fra en trafiksikkerhedsrevisor, der er tilknyttet 

Vejdirektoratet.  
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I Trafiksikkerhedsrevisorens udtalelse af 24. juni 2013 er redegjort nærmere for krav til vejanlæg, og 

der er bl.a. på baggrund af disse krav foretaget en vurdering af det oprindelige projekt samt vurde-

ret muligheder for relevante tilpasninger Det konkluderes, at de trafikale problemer ikke kan løses 

ved en udvidelse af den eksisterende vej kombineret med en dobbeltrettet cykelsti enten langs vejen 

eller i terrænet ved eller i nærheden af vejen. Den eksisterende vej er ikke traceret, så kravet om 

stopsigt kan imødekommes, og en dobbeltrettet cykelsti frarådes af hensyn til cyklisternes sikkerhed. 

Det er dog muligt at justere tværprofil, linjeføring og længdeprofil, så terrænændringer kan minime-

res. 

 

Reviderede – aktuelle - projekt 

Silkeborg Kommune har ved brev af 27. september 2013 fremsendt oplysninger om det reviderede 

projekt til fredningsnævnet. Det fremgår, at det samlede vejanlæg er blevet 2,4 meter smallere på 

hele strækningen. Dette er gjort ved dels at reducere skillerabatten mellem kørebane og cykelsti fra 

2 til 1 meter, dels at reducere cykelstierne fra 1,7 til 1,5 meters bredde. Det samlede vejanlæg målt 

fra cykelstiernes yderkant er herved reduceret fra 14,4 til 12,0 meter. Dertil kommer, både for det 

oprindelige og det reviderede projekt, en græsrabat på 0,5 meter samt et skråningsanlæg, der varie-

rer i udformning på strækningen alt efter tilpasningen til det omgivende landskab. På de dele af 

strækningen, hvor vejen ligger højere end omgivelserne, skal afvandingen sikres ved grøfter af 

hensyn til Gudenåen og habitatområdet. Mod Resendalvej 15 er en støttemur nødvendig, da der ikke 

er plads til skråningsanlæg.  

 

Videre er det anført, at det inden for nugældende sikkerhedsmæssige vejregler ikke er muligt at 

følge linjeføringen med de bakker og sving, som vejen har i dag. Dette skyldes, at bakker og sving 

gør, at der ikke er tilstrækkelig stopsigt for trafikanterne på strækningen, dvs. at man ved 60 km/t 

ikke kan nå at stoppe ved forhindringer på vejen inden for standselængden ved denne hastighed. En 

vis udretning af vejen er derfor uundgåelig, men med det reviderede projekt er terrænformerne 

videst muligt fulgt, og man vil fortsat fornemme forskellen på dalsænkningen og plateauet samt 

terrænets former. Længdeprofilet var i det oprindelige projekt lagt, så påfyldninger og afgravninger 

så vidt muligt var minimeret. Det reviderede længdeprofil er sænket yderligere for at reducere på-

fyldningerne. Der forventes ikke opsætning af autoværn, ud over ved passagen af Gudenåen. På 

grund af grundvandsstanden og de grundvandsstigninger, som allerede i dag ses på grund af klima-

ændringer, kan vejen på dalsænkningen ikke anlægges i terræn, men vil ligge på en mindre dæm-

ning. Jorden er i dette område meget blød og har ikke bæreevne nok til vejen. Dæmningen er også 

nødvendig for at sikre tilstrækkelig passagehøjde under den nye bro for bruger af Pramdragersien. 

Ved Resendalvej 16 er skråningsanlæggene udført med meget svag hældning (1:10) af hensyn til 

passage af bl.a. frøer mellem vådområder på hver side af vejen. Derfor ses et større skråningsanlæg 

på dette sted.  

 

Desuden er bl.a. henvist til tre tidligere sager om vejanlæg inden for fredede områder, herunder 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels, afgørelse af 14. juni 2005 om forlængelse af Østre 

Højmarksvej inden for Gødvadfredningen, som er omtalt ovenfor, Natur- og Miljøklagenævnets afgø-

relse af 27. februar 2013 om omlægning af vej mv. i Rudersdal Kommune og Fredningsnævnet for 

Midtjylland, vestlig dels, afgørelse af 4. oktober 2012 om renovering af asfaltbelægning på Trehøje-

vej.  
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Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet har herefter meddelt den påklagede dispensation. Heri er bl.a. anført, at det revi-

derede projekt til modernisering af Resendalvej vil betyde, at Resendalvej udvides fra en vejbredde 

på 6 meter til en samlet bredde fra ydersiderne af cykelstierne på 12 meter i modsætning til den 

samlede bredde på 14,4 meter, der ville være en konsekvens af en gennemførelse af det oprindelige 

projekt. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger og herunder særligt udtalelsen fra trafik-

sikkerhedsrevisoren til grund, at projektet nu er mindsket i muligt omfang i forhold til trafiksikkerhe-

den, herunder at det konkret af hensyn til trafiksikkerheden for cyklister er nødvendigt med enkelt-

rettede cykelstier.  

 

Fredningsnævnet forholder sig herefter til spørgsmålet om, hvorvidt projektet kan gennemføres ved 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stik. 1. Nævnet bemærker i den sammen-

hæng bl.a. at der er tale om landskabsfredning, der som et blandt flere formål skal sikre offentlighe-

dens adgang til området.  

 

Projektet medfører på den ene side en del terrænændringer, hvorunder særlig terrænændringerne 

ved svinget vest for søen ved Resendalvej 16 og umiddelbart før Gudenåen ved Resendalvej/Gødvad 

Mælkevej/Porskærvej er meget markante og som sådan betænkelige i fredningen.  

 

Projektet indebærer på den anden side en markant øget mulighed for adgang til landskabet langs 

Resendalvej, da vejen nu reelt er uegnet for cyklister og fodgængere, mens den ved en modernise-

ring vil skabe mulighed for en sådan adgang til området.  

 

Fredningsnævnet finder herefter ved en afvejning af disse modsatrettede hensyn i lyset af frednings-

bestemmelserne og intentionerne bag fredningen, at det ønskede projekt med modernisering af 

Resendalvej ikke er i strid med fredningens formål. Det er indgået i denne afvejning, at der ikke er 

tale om anlæggelse af en ny vej, som utvivlsomt ville kræve en ændring af fredningen, men derimod 

om en modernisering og udvidelse af en eksisterende vej, der således bliver mest mulig tidssvarende 

i forhold til trafikintensiteten på vejen.  

 

Fredningsnævnet lægger efter de vurderinger, der indgår i grundlaget for fredningsnævnets afgørel-

se til grund, at projektet ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller bety-

delige forstyrrelse af arter, som et internationalt naturbeskyttelsesområde er udpeget for, og ikke 

beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrear-

ter, der er nævnt i lovens bilag 3, eller ødelægger de plantearter, der nævnt i lovens bilag 5, i alle 

livsstadier i det omfang de påpegede afværgeforanstaltninger følges, jf. herved naturbeskyttelseslo-

vens § 50, stk. 2 og 3.  

 

På den anførte baggrund og da modernisering af Resendalvej med cykelstier er påkrævet både af 

hensyn til trafikafviklingen og trafiksikkerheden, meddeler fredningsnævnet herefter dispensation i 

sagen.  

 

Supplerende bemærkninger  

Silkeborg Kommune har den 20. januar 2014 fremsendt bemærkninger til DN´s klage over dispensa-

tionen fra fredningen. Kommunen bemærker bl.a. at der med den godkendte udformning er forsøgt 

at minimere de landskabelige konsekvenser for området, og at det er kommunens opfattelse, at 

området fastholder sin karakter. Kommunen anfører, at den projekterede vej er 7 m bred, hvilket er 
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en udvidelse af den eksisterende vejbredde på ca. 1 meter. Udvidelsen har til formål at sikre, at 

lastbiler og busser bedre kan passere hinanden på vejen. Vejen indgår i det regionale busrutenet for 

den kollektive trafik i Silkeborg Kommune, hvorfor det er væsentligt, at busser kan køre sikkert på 

vejen. På begge sider af vejen etableres en grøn skillerabat samt enkeltrettede cykelstier langs 

vejen. Både hvad angår skillerabatter og stier er der benyttet minimumsbredder i henhold til vejreg-

lerne. Hvis der i stedet skulle anlægges en dobbeltrettet sti langs vejen, kræves der af sikkerheds-

mæssige grunde en større skillerabat mellem vej og sti, og bredden fra yderkant af vejen til yderkan-

ten af en sådan cykelsti ville tillige være 12 meter.  

 

Med hensyn til øvrige anlæg langs vejen, såsom skråninger, dæmninger og grøfter er der allerede i 

dag skråninger og dæmninger langs vejen. Grøfterne er nødvendige, da diffus udledning (uden 

grøfter) af regnvand fra veje til naboarealer ikke er lovligt. Det er ikke Silkeborg Kommunes opfattel-

se, at den moderniserede vejs udtryk vil blive væsentligt anderledes i forhold til den eksisterende 

Resendalvejs. For skråningsanlæg er der valgt at benytte anlæg 2 skråninger for den normale situa-

tion for at minimere udbredelsen af skråningerne. Ud for § 3 vandhullet ved station 690 på vejen er 

der dog lavet skråninger med anlæg 5. Dette giver en større udbredelse af skråningsanlægget. 

Ændringen til anlæg 5 er dog valgt af hensyn til de bilag IV-beskyttede padder, således at disse kan 

passere vejen. Vejforløbet af den nuværende Resendalvej indeholder også afgravningsskråninger 

gennem toppene i landskabet samt påfyldningsskråninger gennem dalene. Kommunen mener derfor 

ikke, at skråningsanlæg langs hele vejen er en væsentlig ændring i forbindelse med moderniserin-

gen. For så vidt angår den nærmere udformning henviser kommunen til, at det komplette skrånings-

anlæg er vist tydligt på tegninger og visualiseringer.  

 

For så vidt angår indgreb i naturværdier henviser kommunen bl.a. til, at der i Miljørapporten er 

redegjort for naturinteresserne og beskyttelseshensyn ved Resendalvej. Kommunen fremhæver 

specielt at passageforholdene langs Gudenåen for bilag IV-arten odder forbedres betydeligt efter 

anlæg af nye bro over åen.  

 

Kommunen bemærker også, at veje moderniseres løbende for at gøre dem mere tidssvarende, og at 

begrundelsen for at modernisere Resendalvej bl.a. er et ændret behov for brugere af vejen. Der er 

kommet større køretøjer til, og landets største gymnasium – Silkeborg Gymnasium med godt 1.400 

elever – ligger små 2 km væk. Bl.a. derfor ønskes der etableret en mere sikker vej for de bløde 

trafikanter. Det er korrekt, at der endnu ikke er registreret uheld med hårdt tilskadekomne, men 

dette fritager ikke kommunen fra forpligtelsen til at vurdere en vejs sikkerhed samt at søge at for-

bedre denne, hvor dette er muligt. Brugerne af vejen tilkendegiver utryghed ved benyttelsen af 

vejen, og kommunen vurderer, at denne utryghed er reel. Kommunen mener ikke, at den ansøgte 

modernisering, hvor vejen udvides fra 6 til 7 m, samt hvor forløbet justeres, således at vejen bliver 

tidssvarende og sikker i henhold til Vejdirektoratets dimensioneringsmetoder, er at betragte som en 

ny vej. Kommunen mener heller ikke, at fredningen er til hinder for denne modernisering, når målet 

er at øge sikkerhed. Kommunen præciserer at moderniseringen af Resendalvej ikke har baggrund i 

trafikmængderne på vejen. De modeller, der fremskriver dagens trafikmængder viser ikke nogen 

voldsom stigning i trafikmængden på vejen. Derimod skal årsagen findes i ønsket om at forberede 

trafiksikkerheden på vejen. Kommunen mener derfor også, at projektet har samfundsmæssig betyd-

ning, da vejen både er muligheden for at komme fra Resenbro til Gødvad, en del af det kollektive 

trafiknet og har rekreativ værdi. Det er af afgørende betydning, at vejen moderniseres, så to køretø-

jer kan passere hinanden, og at vejen bliver sikker at færdes på for bløde trafikanter.  
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Natur- og Miljøklagenævnet har den 19. juni 2014 besigtiget området med deltagelse af repræsen-

tanter for Silkeborg Kommune og DN.  

 

I forlængelse af besigtigelsen har DN den 2. juli 2014 fremsendt et resume af foreningens synspunk-

ter, navnlig om muligheden for en dobbeltrettet cykelsti i området, om trafikken på Resendalvej og 

om den nye bro over Gudenåen.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (for-

mand), Ole Pilgaard Andersen, Kaj Møldrup Christensen, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, 

Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.  

    

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en foreslået eller 

fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter 

reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. stk. 6.  

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3, kan der endvidere kun meddeles dispensation, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyr-

relser af arter, som et Natura 2000-område er udpeget for, ikke beskadiger eller ødelægger yngle- 

eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for visse særligt beskyttede dyrearter (bilag IV-

arter), og ikke ødelægger visse særligt beskyttede plantearter. 

 

Den omhandlede vejstrækning med omgivelser ligger inden for Gødvad-fredningen, jf. Overfred-

ningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredningen af arealer ved Gødvad. Fredningen 

indeholder ikke en udtrykkelig formålsbestemmelse, men det fremgår, at fredningen navnlig skal 

varetage de geologiske/landskabelige værdier, der knytter sig til Gudenådalen. Fredningen fastsæt-

ter, at arealerne skal bevares i samme tilstand som på fredningstidspunktet og indeholder bl.a. 

forbud mod ændringer i terrænet eller terrænformerne. Veje over de fredede arealer må ikke anlæg-

ges uden fredningsmyndighedernes tilladelse, bortset fra markveje som led i landbrugs- eller skov-

drift. 

 

Den ansøgte modernisering af Resendalvej indebærer, at den eksisterende landevej med en bredde 

på op til 6 m erstattes af et vejanlæg bestående af en vej på 7 meter med græsrabatter på 1 meter 

og cykelstier på 1,5 meder på begge sider, svarende til en samlet bredde på 12 meter. Hertil kommer 

dæmningsanlæg, grøfter og skråningsanlæg, som ikke findes i samme omfang i dag. Den eksisteren-

de vejs mere bugtede og snoede forløb udrettes i fornødent omfang. Desuden indebærer projektet 

etablering af et nedsivningsområde på ca. 3.000 m2 samt udskiftning af broen over Gudenåen i 

Resenbro. Vejprofilet og det samlede vejanlæg fremgår af projekttegninger og visualiseringer.  

 

Som begrundelse for ansøgningen om en modernisering af Resendalvej er navnlig henvist til ønsket 

om en forbedret trafiksikkerhed, herunder for cyklende. Under fredningsnævnets behandling af 

sagen er projektet yderligere tilpasset med henblik på at minimere terrænændringer mv. under 

hensyntagen til nutidige krav til trafiksikkerhed.  
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På baggrund af de foreliggende oplysninger er der ikke grundlag for at tilsidesætte den faglige vur-

dering af, at projektet ikke indebærer en påvirkning af naturtyper eller dyre- og plantearter mv. i 

strid med reglerne i naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3.  

 

Et flertal på seks af nævnets medlemmer finder, at en modernisering af Resendalvej som beskrevet 

ikke medfører så indgribende ændringer af fredningsområdet, at projektet vil være i strid med fred-

ningens formål. Disse medlemmer er således af den opfattelse, at der inden for rammerne af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til vejmoderniseringen. Efter en afvejning 

af på den ene side behovet for en forbedret trafiksikkerhed i området og på den anden side hensynet 

til de interesser, der varetages med fredningen, finder disse medlemmer, at der bør meddeles di-

spensation. Det vurderes i den forbindelse, at en ændring af projektet som foreslået af DN ikke efter 

en samlet vurdering vil mere hensigtsmæssig. Disse medlemmer stemmer således for at stadfæste 

fredningsnævnets afgørelse. 

 

Et mindretal på fire medlemmer (Lars Busck, Leif Hermann, Marianne Højgaard Pedersen og Peter 

Thyssen) finder, at en modernisering af Resendalvej som beskrevet må betragtes som et nyanlæg, 

der indebærer betydelige ændringer af terrænformer og landskab i strid med fredningens formål. At 

der er tale om modernisering af et vejanlæg kan henset til projektets omfattende karakter ikke føre 

til en anden bedømmelse. Disse medlemmer er således af den opfattelse, at der ikke inden for ram-

merne af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til den pågældende 

vejmodernisering. Uanset det oplyste om baggrunden for ansøgningen stemmer disse medlemmer 

således for at ophæve fredningsnævnets afgørelse.  

 

I overensstemmelse med flertallet stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels, afgørelse 

af 27. november 2013 om dispensation fra Gødvad-fredningen til en modernisering af Resendalvej på 

strækningen mellem Gødvad og Resenbro. 

 

Det understreges, at Natur- og Miljøklagenævnet herved alene har taget stilling til, om der i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50 kan og bør meddeles dispensation fra Gødvad-fredningen. En realise-

ring af projektet forudsætter således, at afgørelser, der er truffet efter anden lovgivning, og som er 

påklaget og aktuelt verserer ved nævnet, tillige opretholdes.   

 

På nævnets vegne  

 

 
Rasmus Thougaard Svendsen 

Specialkonsulent 

 

Afgørelsen er sendt til: 

- Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Att.: Bodil Deen Petersen, j.nr. 12/26795, tek-

nisk@silkeborg.dk og cc: BodilDeen.Petersen@silkeborg.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, Att.: Annette Eigaard, aei@dn.dk; tgdn@dn.dk; dn@dn.dk  

- DN Silkeborg v/ formand Pernille Ingemann, silkeborg@dn.dk 

- Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, J.nr. FN 2013.113, marh@domstol.dk; midtjyl-

landoest@fredningsnaevn.dk  

- Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregisteret, nst@nst.dk   
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AFGØRELSE 

i sag om opsætning af solfangere på ejendom i Silkeborg Kommune.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels, afgørelse af 24. 

oktober 2014 om afslag på lovliggørende dispensation til opsætning af solfangere på ejendommen 

Resendalvej 16, 8600 Silkeborg. Hvis ansøger ønsker dispensation til solfangere med en anden ud-

formning, må fredningsnævnet træffe ny afgørelse på baggrund af bl.a. ansøgers nærmere beskri-

velse af de aktuelt ansøgte solfangere. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur - og Miljøklagenævnet. 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnets afslag på dispensation er påklaget af ansøger. Det gøres navnlig gældende, at 

fredningsnævnet har truffet afgørelse på et forkert grundlag, fordi ejendommen blev besigtiget, 

inden solfangerne var færdigmonteret, dvs. inden der er monteret matsorte rammer på anlægget . 

Solfangere med matsorte rammer ligger inden for praksis som beskrevet i afgørelsen. På grund af 

manglende partshøring har det ikke været muligt for ansøger at gå i dialog med fredningsnævnet om 

udformningen af solfangerne. Det anføres endelig, at Silkeborg Kommune har anmodet frednings-

nævnet om at genbehandle sagen på baggrund af supplerende bemærkninger, og at klagen vil blive 

frafaldet, hvis fredningsnævnet meddeler dispensation.   

 

Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet har den 28. august 2014 fra Silkeborg Kommunen modtaget en ansøgning om 

opsætning af solfangere på ejendommen Resendalvej 16, 866 Silkeborg.  Ansøgningen er indleveret 

af Henning Mortensen VVS på vegne af ejendommens ejere.  

 

Det er i ansøgningen anført, at der ønskes opført en mat sort solfanger. I vedlagt materiale om den 

ansøgte model (Sonnenkraft GK10-hp) er afbildet en sort solfanger med aluminiumsramme. Solfan-

geren ønskes opsat med en angiven placering på eksisterende sorte tagflader.  

 

Den ansøgte ejendom er en landbrugsejendom med et areal på i alt ca. 18,2 ha.  Ejendommen ligger 

i Gudenådalen i et område, der er i kommuneplanen er udpeget som særligt geologisk interesseom-

råde og særligt landskabsområde.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. september 1978 om fredning af 

arealer ved Gødvad. Fredningen er bl.a. gennemført for at sikre de landskabelige og geologiske 

værdier i området. Ifølge fredningen skal arealernes tilstand bevares, og arealerne må ikke bebygges 

yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.   

 

Det fremgår af fredningens § 8, at den ikke er til hinder for, at der til allerede bestående landbrug 

opføres nybygninger, eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse 

af, at nybyggeri eller større om- og tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og 

beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte god-

kendelse, såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig 

retning, og der samtidig kan påpeges en anden placering og/eller ydre udformning, der funktionelt 

og uden væsentlig meromkostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede 

ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.  

 

Silkeborg Kommune har samtidig med ansøgningens fremsendelse til fredningsnævnet oplyst, at 

kommune ikke skal behandle det ansøgte efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse), naturbe-

skyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) eller bygningsreglementet , forudsat at de ansøgte solfangere 

følger tagets hældning. Kommunen har anført, at der er tale om matsorte solfangere, der etableres 

på ejendommens sorte tagflade. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke påvirker de særli-

ge landskabsinteresser i Gudenådalen, ligesom de ansøgte solfangere i en afstand af ca. 700 meter 

fra Gudenåen ikke vurderes at give anledning til genskin.  

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 3. oktober 2014, hvor ejendommen blev 

besigtiget med deltagelse af fredningsnævnet og repræsentanter for Danmarks Naturfredningsfor-
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ening. I afgørelsen er det oplyst, at ansøgeren var orienteret om tidspunktet for besigtigelsen, men 

ikke mødte.  

 

På besigtigelsen konstaterede fredningsnævnet, at der var opsat solfangere med markante sølvfar-

vede aluminiumskanter.   

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen bemærket, at solfangere er sat op efter, at der til Silkeborg Kom-

mune var indleveret en ansøgning, men inden fredningsnævnets besigtigelse af ejendommen, at der 

således er tale om en lovliggørelse af allerede opsatte solfangere, og at der herved skal foretages 

den samme vurdering i relation til fredningsbestemmelserne, som ville være foretaget, hvis ikke 

fredningsbestemmelserne var blevet overtrådt.  

 

Det er fredningsnævnets praksis, at opstilling at alternative energiforsyningsanlæg som udgangs-

punkt bør behandles lempeligere end andre typer anlæg i fredede områder, men at dette formål dog 

ikke ubetinget kan tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages inden for fredningen.  

 

Det er således fredningsnævnets praksis, at der som udgangspunkt kan meddeles dispensation til 

opsætning af solfangere med sort baggrund, der skal monteres som et rektangel og udføres med 

matsorte rammer og antireflektivt glas, hvis solfangerne opsættes på et sort tag.  

 

De opsatte solfangere har imidlertid meget markante sølvfarvede rammer og er synlige fra omgive l-

serne ved Gudenådalen og Resendalvej og er som sådan skæmmende ved den landskabelige opl e-

velse i fredningen. Solfangerne kan endvidere ikke opfattes som at tjene rimelige landbrugsøkonomi-

ske formål i relation til fredningsbestemmelserne.  

 

På den baggrund meddeler fredningsnævnet ikke dispensation og lovliggør således ikke solfangerne, 

der skal fjernes.   

 

Ansøger har efterfølgende anmodet fredningsnævnet om at genoverveje sagen på baggrund af 

supplerende bemærkninger. Bl.a. er det anført, at ansøger har overladt indhentelse af godkendelser 

til et VVS-firma og har været i god tro om opsætning af anlægget. Ansøger er indstillet på at solfan-

gene skal være udformet, så de ikke skæmmer i landskabet.  Det er anført, at det evt. kan ske ved, 

at de sølvfarvede rammer males med en matsort farve, eller at der sættes en matsort ramme uden 

på den eksisterende ramme.   

 

Fredningsnævnet har henvist til Silkeborg Kommune som tilsynsmyndighed for så vidt angår spørgs-

mål om, hvorvidt solfangerne kan ændres, så de opfylder fredningsnævnets praksis.  

 

Silkeborg Kommune har i et brev til fredningsnævnet om ”genbehandling/lovliggørelse af solfangere” 

oplyst, at ejendommens ejere over for Silkeborg Kommune har redegjort for, at de har hyret en 

professionel leverandør til at stå for myndighedsbehandling og opsætning og har en klar forventning 

om, at solfangerne er lovligt etablerede. Ejerne har ikke været bekendt med den foretagne besigti-

gelse. Ejeren har desuden oplyst, at solfangerne ikke er færdigt monterede, og at solfangerne efter 

færdiggørelse vil sidde i matsorte rammer. Kommunen fastholder sin tidligere udtalelse om kommu-

nens vurdering af anlægget. Det er præciserende anført, at det herved forudsættes, at solfangerne 

er matsorte og i sorte rammer.  
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På baggrund af klagen har fredningsnævnet supplerende bl.a. bemærket, at ansøger har haft mulig-

hed for at udtale sig til fredningsnævnet, idet ansøgers repræsentant var orienteret om besigtigelsen 

på sædvanlig vis. ansøger har desuden været bekendt med det materiale, der er indgået i sagen. 

Materialet har bestået af det materiale, som fredningsnævnet modtog fra Silkeborg Kommune sam-

menholdt med en konstatering ved besigtigelsen den 3. oktober 2014 af, at der var tale om et ulov-

ligt forhold og ikke om en ansøgning om fremtidig opsætning af solfangere.  Ansøger har været 

bekendt med solfangernes opsætning. Fredningsnævnet finder ikke, at der er grundlag for at ændre 

afgørelsen, men har gjort opmærksom på, at der kan forventes en lovliggørende dispensation, hvis 

klageren er i stand til at ændre solfangernes udseende, så de er i overensstemmelse med frednings-

nævnets praksis.  

 

Ansøger har ved brev af 17. december 2014 kommenteret fredningsnævnets supplerende bemærk-

ninger. Det er heri anført, at de monterede solfangere vil blive ændret med henblik på at kunne få 

lovliggørende dispensation, og at klagen vil blive trukket tilbage, når der er givet dispensation. I 

forlængelse heraf er oplyst nærmere om udformningen af de ønskede solfangere. Bl.a. er det anført, 

at der vil blive monteret matsorte rammer, så der ikke vil være noget genskin fra rammerne. Der er 

desuden redegjort nærmere for genskin fra solfangerne i øvrigt. De opsatte solfangere fremgår af et 

nyere vedlagt foto.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke 

vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af 

bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, 

før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet parten lejlighed til at komme 

med en udtalelse, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.3 Pligten gælder dog kun, hvis oplysningerne er 

til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.  

 

Efter det oplyste må Natur- og Miljøklagenævnet lægge til grund, at ansøgers repræsentant var 

orienteret om besigtigelsen den 3. oktober 2014, og at afgørelsen er truffet på baggrund af det fra 

Silkeborg Kommune fremsendte materiale og besigtigelsen den 3. oktober 2014. Natur- og Miljøkla-

genævnet finder på den baggrund, dels at det beror på klagers egne forhold, at klager eller dennes 

repræsentant ikke deltog i besigtigelsen den 3. oktober 2014, dels at der ikke ved f redningsnævnets 

afgørelse er inddraget oplysninger, som ansøgeren havde krav på at blive partshørt over forud for 

afgørelsen, jf. forvaltningslovens § 19.  

 

Særligt for så vidt angår det af klager anførte om, at solfangerne ikke var færdigmonterede, bemæ r-

kes, at den på besigtigelsen konstaterede fremtræden med sølvgrå aluminiumsrammer ikke afviger 

fra den illustration af solfangerne, som var vedlagt ansøgningen.    

 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse på baggrund af en samlet konkret vurdering af solfangerne set 

i forhold fredningsinteresserne i området og fredningsnævnets praksis. Fredningsnævnet har  herved 

lagt vægt på bl.a. solfangernes fremtræden med sølvgrå aluminiumsrammer.  

                                                
3 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven. 
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Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets 

vurdering af, at der bør meddeles afslag på lovliggørende dispensation til opførelse af solfangere 

med sølvgrå aluminiumsrammer.  

 

Hvis solfangernes fremtræden ønskes ændret, herunder ved overmaling eller montering af en ram-

me, må ansøger i forbindelse med en ny ansøgning til fredningsnævnet beskrive det nu ønskede, 

således at fredningsnævnet på bl.a. den baggrund vil kunne træffe afgørelse om, hvorvidt der kan 

gives dispensation til opsætning af de pågældende solfangere.   

 

På ovenstående baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels, afgørelse af 24. 

oktober 2014om afslag på lovliggørende dispensation til opsætning af solfangere på ejendommen 

Resendalvej 16, 8600 Silkeborg. Hvis ansøger ønsker dispensation til solfangere med en anden ud-

formning, må fredningsnævnet træffe ny afgørelse på baggrund af bl.a. ansøgers nærmere beskri-

velse af de aktuelt ansøgte solfangere. 

 

 

 
Rasmus Thougaard Svendsen 

Specialkonsulent 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afgørelsen er sendt til: 

- Resen Mølle I/S, v. Pia Julsgaard, Resendalvej 16, 8600 Silkeborg 

- Silkeborg Kommune, Att.: Gry Bruhn Hansen, Gry.bruhnhansen@silkeborg.dk og kommu-

nen@silkeborg.dk  

- Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk – FN 

2014.117 

- Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregisteret, nst@nst.dk  

 

mailto:Gry.bruhnhansen@silkeborg.dk
mailto:kommunen@silkeborg.dk
mailto:kommunen@silkeborg.dk
mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
mailto:nst@nst.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

                                                                                                                           

Den 14. august 2015 

FN 2015.83: Maskinhus og stald 

Fredningsnævnet traf den 25. juni 2015 følgende afgørelse om en ansøgning om at opføre et udhus, 

mellemgang/vinterstue (orangeri), maskinhus og stald på matr.nr. 13b Resendal By, Gødvad, Por-

skærvej 10, 8600 Silkeborg. 

”Fredningen af arealerne ved Gødvad er en tilstandsfredning, der som udgangspunkt indeholder forbud mod be-

byggelse. Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 

1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation 

fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for-

ringelse 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 øde-
lægge 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 naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 2 og 3.  

Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering af placeringen og udformningen af det ændrede udhus og 

orangeriet, at der kan meddeles dispensation til denne del af projektet, der reelt ikke vil være synligt fra Gudenåen 

eller de omkringliggende ejendomme. 

Fredningsnævnet er principielt betænkelig ved at meddele tilladelse til yderligere en bygning på 288 m2 som 

kombineret maskinhus og stald på en ejendom med den konkrete størrelse og placering mod Gudenåen, men fred-

ningsnævnet må i relation til fredningsbestemmelserne tage til efterretning, at det er Silkeborg Kommunes opfat-

telse, at bygningen er nødvendig for ejendommens drift. 

Det er imidlertid fredningsnævnets opfattelse, at det eksisterende helhedsindtryk med den påtænkte placering æn-

dres i væsentligt omfang og i uheldig retning, da bygningen vil være synlig fra Gudenåen, som generelt og med sit 

løb konkret er meget tæt på ejendommen. Fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til projektet. 

Fredningsnævnet vil dog være indstillet på at meddele dispensation til et projekt med den ansøgte bygning, hvis 
den placeres i den modsatte ende af ejendommen væk fra Gudenåen, der efter det oplyste også svarer til den pla-

cering, som ejendommens ejer oprindeligt indleverede ansøgning om til kommunen. Hensynet til planlovsadmini-

strationen kan således ikke begrunde en placering, der vil være i strid med afgørende hensyn til fredningen. I det 

omfang en sådan placering vil medføre ansøgning om et projekt, hvorefter bygningens areal formindskes med et 

areal, der modsvarer en selvstændig overdækning til heste, vil en sådan overdækning kunne placeres tættere på 

Gudenåen, hvis fredningsnævnet kan godkende dens størrelse, udformning og udseende, og den ikke vil være syn-

lig fra Gudenåen. 

Det bemærkes, at et fornyet projekt i det hele skal forelægges fredningsnævnet.” 

Fredningsnævnet har den 8. juli 2015 modtaget et sådant revideret projekt om et maskinhus og et 

dyrely/en åben staldbygning. Bygningernes placering er illustreret på følgende vis: 
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Projektet er i udtalelsen beskrevet således, at maskinhuset placeres 12 meter fra skel mod vest og 

opføres med en størrelse på 225 m
2
 (12x18,75) meter og med en facadebeklædning i træ og tagpap 

eller lignende. Dyrelyet/stalden placeres 15 meter vest for den eksisterende driftsbygning og opføres 

som en ottekantet bygning med en maks. højde på 3,5 meter og diameter på 9 meter. Bygningen 

bygges i træ med mørkt tag som tagpap eller lignende. Den opføres som en primitiv bygning med 

delvist åbne sider og uden bund og i forhold til indsendt billedmateriale uden spir. 

 

Det fremgår af ansøgningens tegningsmateriale, at maskinhusets højde ikke overstiger 5,2 meter. 

 
Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet meddeler med henvisning til retningslinjerne i afgørelsen af 25. juni 2015 i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til projektet, da det med sin nuværende udform-

ning ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen i væsentlig og uheldig retning. Det er en betin-

gelse for dispensationen, at maskinhuset og dyrelyet fremstår i naturlig eller mørk jordfarve, og at 

dyrelyet med den ansøgte placering ikke er eller bliver synlig fra Gudenåen. Eksisterende beplant-

ning skal således bevares. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Maskinhal (12x18,75) m  

8 kantet åben dyrely/stald 

(9x9) m  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 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, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du kla-

ger via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 

www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En kla-

ge er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i Klageportalen. Når du klager, skal du 

betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-

portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-

portalen, skal du sende en begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen 

til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-

mes. 

 

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er færdigbehandlet og i givet 

fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. 

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke er udnyt-

tet inden 3 år efter, at den er meddelt.  

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

 Vilhelm Brage Michelsen, 

 Søren Goldmann, 

 Naturstyrelsen, København, 

 Silkeborg Kommune, EJD-2015-01255, 

 Danmarks Naturfredningsforening, København, 

 Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

 Dansk Ornitologisk Forening, København, 

 Dansk ornitologisk Forening, Silkeborg, 

 Kulturstyrelsen, 

 Region Midtjylland, 

 Friluftsrådet, Silkeborg, 

 Naturstyrelsen Kronjylland, 

 Torben Pedersen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 18. marts 2016 

 

FN-MJØ 2016.10: Nyt fritidshus mv. 

 

Fredningsnævnet har den 14. januar 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at erstatte et eksisterende fritidshus med et nyt fritidshus på matr.nr. 3bd Hårup By, Linå, 

Skærbækvej 108, 8600 Silkeborg. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

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

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af 

arealer ved Gødvad, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må bebygges 

yderligere. Der må således ikke opføres bygninger og skure mv. 

 

Silkeborg Kommune har oplyst, at fritidshuset i henhold til ansøgningen har et opholdsareal (bolig-

areal) på 64 m2 med en integreret overdækning på 23 m2 og en garage med udhusfunktion på 30 m2 

med en placering, så den ikke er synlig fra Gudenåen 2½ meter syd for fritidshuset. Der er på den 

nordlige side af fritidshuset en træterrasse på ca. 24 m2 (2 meter x 12 meter). Langs hele vestgavlen 

af fritidshuset delvist under udhæng er der ca. 16 m2 terrasse (2 meter x 8 meter). Der er mod syd en 

overdækning på ca. 15 m2 (2,5 meter x 6 meter). Niveauplanet er 0,3 meter over nuværende stue-

gulvskote med henblik på klimatilpasning. Der er 10 m2 solceller på tag og endelig en bådebro med 

hævet gangbro henover det sumpede delvist oversvømmede område på ca. 30 meter x 1 meter. Fri-

tidshuset placeres ca. 57 meter fra Gudenåen og således ca. 8 meter nærmere Gudenåen end i dag. 

Bygningen får ensidig taghældning, hvor den højeste facade ud mod Gudenåen har en højde på mak-

simum 5 meter og den laveste en højde på 3 meter. Den opføres i mørke teglsten, vinduer i mørke 

nuancer, sternkanter og tagrender i zink/eller anden metal. Facaden suppleres med felter i træ. Taget 

udføres i tagpap med lister eller mørke bølgeplader og 2-3 ovenlysvinduer. Bebyggelsen har mod 

nord mod Gudenåen et udhæng på ca. ½ meter, mod vest et udhæng på ca. 1,2 meter og mod syd en 

overdækning på ca. 15 m2. En eksisterende beplantning ønskes udtyndet, idet ejendommen er meget 

tilvokset, og flere træer er udgået og væltet, ligesom der i dag er rester af en bådebro. 

 

Det er kommunens vurdering, at det eksisterende fritidshus kan erstattes af et nyt tidssvarende fri-

tidshus. Kommunen har undersøgt og redegjort for størrelsen af sommerhusene med garager/udhuse i 

området og har herefter anført, at kommunen kan acceptere den nye bebyggelses placering, såfremt 

den parallelforskydes 2 meter mod syd. Huset kan således ikke opføres 8 m nærmere Gudenåen som 

ansøgt, men kun 6 m nærmere. Parallelforskydningen 2 meter mod syd vil ikke påvirke oplevelsen af 

området yderligere, da bebyggelsen vil ligge på linje med de øvrige huse i bebyggelsesklyngen. Den 

vil således ikke danne præcedens for en ny bebyggelseslinje søværts Gudenåen. Kommunen har væ-

ret i dialog med ansøgers arkitekt, og ansøger er villig til at parallelforskyde fritidshuset 2 meter mod 

syd. Fritidshuset og garage med udhusfunktion har en genkendelig størrelse i bebyggelsesklyngen, 

dog er den integrerede overdækning større end øvrige overdækninger i bebyggelsesklyngen. Den for 

området store overdækning medfører, at bebyggelsens bruttoetageareal bliver større end de øvrige 

fritidshuse. Det vil mindske bygningens volumen og facadelængde, hvis den vestlige overdækning 

mindskes, sådan at der kun er ca. 14 m2 overdækning. Ansøger er villig til at reducere overdæknin-

gen, således at den samlet set er ca. 14 m2. 
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Silkeborg Kommune anbefaler som følge af den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatil-

pasning, at bebyggelsen hæves med som ansøgt 0,3 meter. Det er desuden kommunens vurdering, at 

solcellerne ikke vil påvirke landskabet i negativ retning, idet de etableres således, at de ikke er synli-

ge fra Gudenåen og kun vil være synlige meget lokalt. Hvis broen etableres i overensstemmelse med 

Silkeborg Kommunes retningslinjer for bådebroer og på en hævet flade, forventes det, at der kan 

findes en løsning på en ny bådebro, der kan erstatte den eksisterende. 

 

Ejendommen er i ansøgningsmaterialet illustreret på følgende vis: 

 

 

Ejendommen ligger delvist indenfor Natura 2000 området, der består af habitatområde H45 Gudenå 

og Gjern Bakker i et område med en mindre sommerhusklynge bestående af 9 fritidshuse. Det er 

Silkeborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller 

naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for H45. 

 

Om strengt beskyttede arter har kommunen oplyst, at odderen færdes i hele Gudenåsystemet og også 

i området ved Skærbækvej. På grund af den menneskelige aktivitet i området vurderes det, at den 

næppe vil vælge at raste i området, men den færdes i rørskoven langs søen, og bl.a. derfor er det en 

forudsætning for tilladelse og dispensationer til projektet, at rørbræmmen ikke berøres yderligere, 

hvis der etableres en ny bro til udskiftning af den gamle, og at der ikke sker erosion af materiale ud i 

søen eller i rørskoven. Hele Gudenå-systemet vurderes at være potentielt levested for damflagermus. 

Manglende overvintrings- og skjulesteder i form af kalkgruber og hule træer mv. er begrænsende for 

artens udbredelse. I forbindelse med tyndingen skal træerne derfor undersøges for hulheder, der især 

i sommerhalvåret kan udgøre yngle- eller skjulesteder. Såfremt træer med hulheder skal fældes, skal 

det af hensyn til potentielt ynglende og rastende flagermus ske udenfor perioden 1. november - 31. 

august. Ønskes fældning på et andet tidspunkt, kræver det dispensation fra Naturstyrelsen. Grøn Køl-

leguldsmed findes langs Gudenåen og er en strengt beskyttet art, der er afhængig af lysåbne brede 

vandløb med en god vandkvalitet. Larvens udvikling finder sted på bunden af vandløbet, mens voks-
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ne individer fouragerer henover vandspejlet og opholder sig på sten, tørlagte bredder eller på planter 

i vandkanten. Det er bl.a. derfor en forudsætning for tilladelse og dispensationer til projektet, at 

bredden af Gudenåen ikke berøres yderligere, hvis der etableres en ny bro til udskiftning af den gam-

le, og at der ikke sker erosion af materiale ud i søen eller i rørskoven.  

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

sen deltog fredningsnævnet, ejendommens ejer Frank Haunstrup med arkitekt Ole Hassager, Silke-

borg Kommune ved Bodil Deen Petersen, Poul Erik Thystrup og Gry Bruhn Hansen, Danmarks Na-

turfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Knud Vogelius og Steffen Spangs-

berg. Projektet blev gennemgået. Det blev om solcellerne oplyst, at de ligger på tagets skrå flader og 

ikke vil kunne ses fra omgivelserne. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensa-

tion i relation til sommerhuset, garagen og solcellerne. Fredningsnævnet stillingtagen til bådebroen 

med hævet gangbro afventer en detaljeret beskrivelse, der via Silkeborg Kommune sendes til fred-

ningsnævnet.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Gødvad betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

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

te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-

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

bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3, hvis de anførte anvisninger fra Silkeborg Kommune føl-

ges. 

Fredningsnævnet lægger efter besigtigelsen til grund, at der er grundlag for at udskifte den eksiste-

rende utidssvarende bebyggelse med ny bebyggelse. Fredningsnævnet lægger endvidere efter besig-

tigelsen og oplysningerne fra Silkeborg Kommune til grund, at størrelsen af sommerhuset med gara-

ge ikke adskiller sig fra den øvrige bebyggelse i området. På den baggrund, og da fredningsnævnet 

kan godkende udformningen og placeringen af projektet som korrigeret efter kommunens anvisnin-

ger, meddeler fredningsnævnet dispensation til sommerhuset med solceller og garagen/udhuset. 

Som nævnt under besigtigelsen afventer fredningsnævnets afgørelse i relation til en bådebro med 

gangbro, at fredningsnævnet via Silkeborg Kommune modtager en detaljeret projektbeskrivelse. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

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

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

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

gende hverdag.  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

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

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

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

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

 

                                    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Søren Goldmann, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Silkeborg Kommune, EJD-2015-05701, 
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5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Silkeborg, 

11. Kulturstyrelsen, 

12. Region Midtjylland, 

13. Frank Haunstrup. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 18. marts 2016 

 

FN-MJØ 2015.129: lovliggørelse af tilkørselsvej og vendeplads 

 

Fredningsnævnet har den 26. november 2015 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en 

ansøgning om lovliggørelse af en tilkørselsvej og en vendeplads på matr.nr. 1d Nørreskov, Gødvad, 

Porskærvej 19, 8600 Silkeborg. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til vejen. 

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

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af 

arealer ved Gødvad, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må anlægges veje 

over de fredede arealer uden fredningsnævnets tilladelse, bortset fra markveje som led i landbrugs- 

eller skovdrift. 

 

Silkeborg Kommune har oplyst, at der er tale om en landbrugsejendom, som også anvendes til andet 

erhverv. Det ansøgte omfatter lovliggørende dispensation til en tilkørselsvej til ejendommen og en 

vendeplads umiddelbart øst for bygningerne. Ejeren har ved en besigtigelse i november 2015 oplyst, 

at der ikke er gravet eller planeret for at etablere vej og vendeplads, men at der er lagt et lag af knust 

asfalt ovenpå vegetationen. Vej og vendeplads ligger i terræn. Han er ejer af firmaet ”Porskær fisk og 

æg”. Han har varebiler og sættevogne, der skal kunne komme til og fra ejendommen. Desuden kom-

mer der fragtbiler med varer, og der er også problemer i forbindelse med kloakbilen. Han har derfor 

fortsat brug for vejen, der er etableret pga. vanskeligheder med til- og frakørsel med store køretøjer, 

der ikke kan køre til ejendommen via Porskærvej på grund af det skarpe sving op til ejendommen. 

Til- og frakørsel er problematisk i vinterperioden, hvis der er is og sne. Tilkørslen længst mod nord 

er flisebelagt og benyttes til tilkørsel til ejendommen, da det er muligt at salte den så meget, at kørsel 

er mulig i perioder med glat føre. Ved nedkørsel ad denne tilkørselsvej er hældningen og svinget helt 

nede ved asfaltvejen problematisk, og det er sket flere gange, at nedkørende køretøjer har været ved 

at skride ud over skrænten ned til vejen. Ved nedkørsel benytter de derfor den midterste tilkørselsvej. 

Det er denne vej, der er etableret uden dispensation fra fredningsnævnet. I glat føre kan denne vej 

ikke benyttes til tilkørsel, da den ikke kan saltes nok uden at ødelægges. 

 

Silkeborg Kommune har videre anført, at vejen vurderes ikke at have betydning for det meget nært-

liggende Natura2000 område for Gudenåen og Gjern Bakker.  

 

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

sen deltog fredningsnævnet, ejendommens ejer Erik Åge Pedersen, Silkeborg Kommune ved Bodil 

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

Friluftsrådet ved Knud Vogelius og Steffen Spangsberg. Forholdene blev gennemgået. Erik Åge Pe-

dersen oplyste, at vejen opstod som et kørespor. Han har efterfølgende lagt et tyndt lag knust asfalt 

på køresporet. Der er ikke i øvrigt foretaget terrænændringer ved vejen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 
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Fredning af arealer ved Gødvad betyder at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

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

te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-

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

bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af ejendommen og vejens beliggenhed meddele lov-

liggørende dispensation til denne, der reelt set ikke påvirker oplevelsen af fredningen, og da den 

imødekommer et konkret behov ved brugen af ejendommen. Der må ikke ske yderligere terrænæn-

dringer eller ske yderligere anlægsarbejder i relation til vejen i form af påfyldning eller andet, og der 

skal ske retablering ved fjernelse af vejen, når ejendommen ikke længere bruges i relation til den 

nuværende erhvervsvirksomhed.  

 

Fredningsnævnets stillingtagen til vendepladsen afventer efter besigtigelsen Silkeborg Kommunes 

undersøgelser i relation til mulige terrænreguleringer. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

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

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

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

gende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 
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Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

 

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

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

 

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

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

 

 

                                    
Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Jytte Heslop, 

2. Søren Goldmann 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Silkeborg Kommune, sagsnr. EJD-2013-36972, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Silkeborg, 

11. Kulturstyrelsen, 

12. Region Midtjylland, 

13. Erik Åge Petersen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 30. juni 2016 

FN-MJØ-46-2016: Terrænændring 

Fredningsnævnet har den 11. april 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om lovliggørelse af en terrænændring i form af en opfyldning på matr.nr. 1a Nørreskov, 

Gødvad, Porskærvej 17, 8600 Silkeborg. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet delvist at meddele lovliggørende 

dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgø-

relse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af are-

aler ved Gødvad, der er en tilstandsfredning. Terrænændringer, herunder grus- og lergravning, op-

fyldning og planering er ikke tilladt. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at det kan ses på luftfoto, at opfyldningen er foretaget i perioden 

2013-2015. Det skønnes, at der er fyldt mellem 0,2 meter og 1 meter jord på arealet, mindst mod vest 

og mest mod øst. Opfyldningen følger nogenlunde terrænet. Opfyldningen er sket i en eng, der i 

2013 er udpeget som beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har den 11. marts 2016 

varslet ejeren, at den vil kræve opfyldet fjernet fra det areal, der er omfattet af § 3. Kommunen har 

videre oplyst, at ejeren har anført, at han ønskede at opfylde arealet for at kvæle opvækst af pil og 

birk, der lukkede for udsigten. 

 

Silkeborg Kommune har henvist til følgende luftfoto, der både viser, hvor opfyldningen er sket, og 

hvilken del af arealet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, at det omhandlede areal ligger 250 m vest for Natura 

2000-område H45 Gudenå og Gjern Bakker. Det vurderes, at opfyldningen kun vil påvirke det areal 

lokalt, hvor opfyldningen er sket, og at den derfor ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpeg-

ningsgrundlaget for Natura 2000 området. Det vurderes ligeledes, at opfyldningen ikke vil påvirke 
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dyre- eller plantearter, der er strengt beskyttede i henhold til bilag IV på EU’s habitatdirektiv. De 

aktuelle arter på dette sted er alle arter af flagermus og markfirben. Flagermusene vil ikke blive på-

virket, da de træer, der er fældet/fjernet på området ikke er gamle træer, men buske og krat, og da 

flagermusenes flyveje langs skovbrynet stadig er intakt. Området er ikke et oplagt levested for mark-

firben, da det er forholdsvis næringsrig bund bevokset med krat, græs og urter. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, ejendommens ejer Kristian Nordbjerg Hansen, Silkeborg Kommune ved 

Poul Erik Thystrup, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Anne Dybkjær samt 

Friluftsrådet ved Knud Vogelius og Steffen Nielsen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Gødvad betyder, at den foretagne opfyldning kræver fredningsnævnets di-

spensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

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

te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-

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

bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen også i fredningsmæs-

sig henseende tiltræde den afgrænsning, der er foretaget af Silkeborg Kommune, hvorefter den på-

fyldning, der er foretaget i et område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal fjernes, således at 

der sker retablering. Den øvrige del af påfyldningen er af mindre karakter, og den jord, der er på-

fyldt, kan bibeholdes på ejendommen under forudsætning af, at den udjævnes, så den følger terrænet. 

Udjævningen skal ske efter Silkeborg Kommunes anvisninger.   

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

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

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

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

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

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

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

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

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

 

 

                                                      Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Søren Goldmann, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Silkeborg Kommune, EJD-2016-00964, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Silkeborg, 

11. Region Midtjylland, 
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12. Kulturstyrelsen, 

13. Kristian Nordbjerg Hansen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 15. august 2016 

 

FN-MJØ-101-2016: Etablering af jordvarmeanlæg 

Fredningsnævnet har den 12. august 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at etablere et jordvarmeanlæg på matr.nr. 1d Gødvad By, Gødvad, Gødvad Mælkevej 11, 

8600 Silkeborg.   

Fredningsnævnets formand har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

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

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af 

arealer ved Gødvad, der er en tilstandsfredning med forbud mod bl.a. terrænændringer. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at der er tale om et anlæg, der består af to jordvarmeslanger á 250 

meter med en ydre diameter på 40 mm. De graves ned i ca. 1 meters dybde, og der vil efter planering 

ikke være synlige spor af anlægget. Det placeres på et areal, der tidligere har været et markareal i 

omdrift. Det vurderes derfor, at anlægget ikke er i strid med fredningen. Kommunen vurderer ligele-

des, at der ikke vil være risiko for påvirkning af et nærtliggende internationalt naturbeskyttelsesom-

råde, og at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af strengt beskyttede arter, herunder flager-

mus.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-

før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Efter jordvarmeanlæggets placering og da terrænreguleringen er af midlertidig karakter og efterføl-

gende ikke vil være synlig, meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

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

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

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

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

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

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

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

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

    

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Søren Goldmann, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Silkeborg Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Silkeborg, 
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11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Ejeren af Gødvad Mælkevej 11.  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 3. november 2016 

 

FN-MJØ-98-2016. Opførelse af et drivhus 

Fredningsnævnet har den 4. august 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at opføre et drivhus på matr.nr. 7d Gødvad By, Gødvad, Gødvad Mælkevej 5, 8600 Sil-

keborg. Ansøgningen er indgivet af arkitekt Poul Erik Lambertus på vegne ejendommens ejer Hans 

Erik Askou. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. oktober 1978 om fredning af are-

aler ved Gødvad, der er en tilstandsfredning. Der må ikke foretages terrænændringer eller opføres ny 

bebyggelse, herunder skure og andre lignende indretninger.  

Silkeborg Kommune har anført, at ejendommen ligger på den nordlige side af Gudenåen i dalbunden 

ca. 200 meter fra åen. Ejendommens bebyggelse og have er omkranset af beplantning med læhegn, 

på nær mod syd, hvor der er åbent i retning af åen. Mod nord stiger terrænet op mod et skovbryn på 

dalens skrænt. Mellem ejendommens bebyggelse og skovbrynet er der åben mark. Mod syd falder 

terrænet ned mod åen, hvor der er mose og engarealer. 

Ansøgningen omfatter et drivhus på 36 m
2 

i tilknytning til boligen. Det skal bruges til dyrkning af 

vinplanter, som plantes ud på havearealet omkring drivhuset. Det placeres op ad en sydvendt skrå-

ning, så det bygges ind i terrænet. Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der ikke er tale om et 

drivhus med erhvervsmæssig karakter. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. oktober 2016. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet og Hans Erik Askou ved Hanne Kristensen. Det blev oplyst, at driv-

huset skal erstatte et eksisterende drivhus, og at placeringen graves ud, således at det nye drivhus 

kommer i terræn med jorden umiddelbart omkring drivhuset. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil 

blive meddelt dispensation.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-

før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til opførelse af drivhuset, der dels erstatter et eksisterende 

drivhus, og dels efter dets placering ikke kan ses fra omgivelserne. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
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bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

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

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

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

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

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

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

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

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

 

 

Martin Møller-Heuer 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Michelsen, 

2. Søren Goldmann, 

3. Hans Erik Askou, 

4. Arkitekt Poul Erik Lambertus, 

5. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

6. Silkeborg Kommune, EJD-2016-03278, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

11. Dansk Botanisk Forening, 

12. Friluftsrådet, Silkeborg, 

13. Region Midtjylland, 

14. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 2. februar 2017 

 

FN-MJØ-130-2016: Opførelse af et elevhus  

Fredningsnævnet har den 3. november 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om at opføre et elevhus på Gødvad Efterskole, matr.nr. 19a Gødvad By, Gødvad, Stavangervej 2, 8600 
Silkeborg. Ansøgningen er indgivet af Årstiderne Arkitekter P/S for efterskolen.  

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 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad, der er en tilstandsfredning. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres 
bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til alle-
rede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygnin-
ger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og be-
liggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri 
samt om- og tilbygninger, såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i 
uheldig retning, og der samtidig kan påpeges en anden mulighed for placering og/eller udformning, der funk-
tionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede. 

Årstiderne Arkitekter P/S har oplyst, at Gødvad Efterskole ønsker at udbygge skolens faciliteter med et eks-
tra hus til elevværelser. Der er i lokalplanen taget stilling til udbygningsmuligheden og udlagt et byggefelt 
med bestemmelser for bygningens ydre fremtræden. Bygningen vil størrelsesmæssigt og udseendemæssigt 
være som de andre bygninger, den placeres umiddelbart ved siden af. 
 
Silkeborg Kommune har oplyst, at det nye elevhus vil ligge ca. 170 meter fra eksisterende Natura2000-
område og ikke vurderes at påvirke området. Der er ikke kendskab til bilag IV-arter på stedet, men det er 
sandsynligt, at der findes markfirben i området. Etablering af et nyt elevhus på den pågældende placering 
vurderes ikke at have betydning for eventuelt forekommende bilag IV-arter. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. januar 2017. I besigtigelsen del-
tog fredningsnævnet, Gødvad Efterskole ved forstander Jacob Thorning, viceforstander John Birk, advokat 
Aksel Holst Nielsen og arkitekt Julie Bendix, Silkeborg Kommune ved Torsten Sand Christensen, Danmarks 
Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Knud Vogelius. Fredningsnævnet tilkendegav, 
at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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 
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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. 

Bygningen opføres ved siden af tilsvarende bygninger og vil på den baggrund og efter bygningens placering i 
landskabet og i fredningen ikke have nogen betydning for oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet med-
deler derfor dispensation.   

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 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 

 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. 

http://www.nmkn/
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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. Gødvad Efterskole, 
4. Årstiderne Arkitekter P/S,  
5. Advokat Aksel Holst Nielsen, 
6. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, 
7. Silkeborg Kommune, att. Torsten Sand Christensen, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Friluftsrådet, Silkeborg, 
14. Region Midtjylland, 
15. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 4. september 2017

FN-MJØ-71-2017. Ombygning og tilbygning

Fredningsnævnet har den 4. juli 2017 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
foretage ombygning og tilbygning på matr.nr. 3lg Hårup By, Linå, Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg. Ansøgnin-
gen er indsendt af Rikke og Stephane Maffait.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation på vilkår om far-
vevalg. Fredningsnævnet har samtidig meddelt lovliggørende dispensation til et drivhus. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad, der er en tilstandsfredning med forbud mod yderligere bebyggelse. Om- og tilbygninger på eksi-
sterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må 
kun finde sted med fredningsnævnets godkendelse.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på i alt 2701 m2 med en beliggenhed umiddelbart nord for 
Resenbro ca. 70 meter fra Gudenåen bag eksisterende bebyggelse i en skovbeplantning. Den er opført i 1973 
med en bolig på 149 m2 og en garage på 49m2. Det er anført, at ansøgningen er begrundet i, at det eksiste-
rende fritidshus er fra 1973 og ikke opfylder de krav, der stilles til en helårsbolig i dag. Der skal foretages 
efterisolering og etableres ny tagkonstruktion. Tilbygningen antager maksimalt antager 5,3 meter (i højden) 
og opføres i træ, der enten holdes i mørke farver eller fremtræder umalet med listebeklædning. Tagkon-
struktionen ønskes udført med en ensidig hældning beklædt med sort tagpap som i dag. På den oprindelige 
del af ejendommen ønskes liste-beklædning med umalet træ. En tilbygning fra 1997 vil fremstå med uæn-
dret højde på 3,98 meter, og vil som i dag blive beklædt med sortmalede profilbrædder. Projektet er illustre-
ret på følgende vis i kommunens udtalelse:
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Ejendommen er beliggende nær Natura2000-område H45 Gudenå og Gjern Bakker, og ejendommens nordli-
ge del er omfattet af EF-habitatområdet. Da den nye bebyggelse ikke afviger væsentligt fra tidligere aktivitet 
og ikke placeres tættere på habitatområdet, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil medføre negativ 
påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Der er i hele Silkeborg Kommune flagermus, 
men da ejendommens gamle bygninger, hvor flagermus kunne være, er brændt ned, vil disse strengt beskyt-
tede arter ikke påvirkes af det ansøgte.

Silkeborg Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation, herunder lovliggørende dispensation til et 
drivhus på ejendommen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 28. august 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere Rikke og Stephane Maffait, Silkeborg Kommune ved Poul Erik Thystrup og Danmarks Natur-
fredningsforening ved Benny Jensen.

Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at det ikke består i nybygning, men i en ændring af den 
eksisterende tilbygning, som blev opført i 1997. Ændringen består i renovering med ny beklædning i en type 
naturtræ, der ikke er endeligt valgt, og en ny tagkonstruktion. Det kunne videre konstateres, at den illustra-
tion, som indgår i ansøgningen, ikke er retvisende. Det fremgår således af tegningerne, at den forøgede byg-
ningshøjde ved, at den nuværende taghældning videreføres på hele tilbygningen, alene vil medføre en sam-
let forøgelse af byggeriets højde på mindre end 1½ meter og således ikke vil være så markant som på illu-
strationen. Danmarks Naturfredningsforening anførte ikke at have bemærkninger til projektet. Fred-
ningsnævnet tilkendegav begrundet, at der kan meddeles dispensation til projektet, men at beklædningen 
ikke kan fremstå som ønsket, men må være enten sort som resten af huset eller i anden mørk farve. Det blev 
yderligere oplyst, at drivhuset er opført for 4-5 år siden. Fredningsnævnet tilkendegav endvidere, at der kan 
meddeles lovliggørende dispensation til drivhuset.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

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

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af projektet sammenholdt med den nuværende bygnings-
masse og dens placering i fredningen meddele dispensation til en ændret tilbygning, hvorved den nuværen-
de taghældning videreføres i hele bygningens bredde. Fredningsnævnet kan derimod ikke meddele dispensa-
tion til den ønskede beklædning, da en behandling af træet vil medføre, at det ikke vil opnå en hensigtsmæs-
sig farve, og da den beplantning, som nu delvist afskærmer byggeriet fra Gudenåen, vil kunne fjernes. Fred-
ningsnævnet kan derimod meddele dispensation til en ydre fremtræden i sort eller en anden mørk farve, da 
projektet herved ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen væsentligt. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til projektet på vilkår om, at taghøjden ikke forøges med 
mere end 1½ meter, og at beklædningen bliver sort eller en anden mørk farve.
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Fredningsnævnet meddeler endvidere lovliggørende dispensation til drivhuset med henvisning til dets place-
ring på ejendommen og fredningsnævnets udgangspunkt for praksis omkring drivhuse.

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 
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.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Søren Goldmann,
3. Rikke og Stephane Maffait,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Silkeborg Kommune, att. Gry Bruhn Hansen, EJD-2017-03100,
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 9. januar 2018

FN-MJØ-3-2018. Ombygning og tilbygning – forøget taghøjde

Fredningsnævnet meddelte den 4. september 2017 dispensation til en ansøgning om at foretage ombygning 
og tilbygning på matr.nr. 3lg Hårup By, Linå, Skærbækvej 92, 8600 Silkeborg. Ansøgningen var indsendt af 
Rikke og Stephane Maffait. I afgørelsen blev anført følgende:

”Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved 
Gødvad, der er en tilstandsfredning med forbud mod yderligere bebyggelse. Om- og tilbygninger på eksisterende 
lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted 
med fredningsnævnets godkendelse.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på i alt 2701 m2 med en beliggenhed umiddelbart nord for Re-
senbro ca. 70 meter fra Gudenåen bag eksisterende bebyggelse i en skovbeplantning. Den er opført i 1973 med 
en bolig på 149 m2 og en garage på 49 m2. Det er anført, at ansøgningen er begrundet i, at det eksisterende fri-
tidshus er fra 1973 og ikke opfylder de krav, der stilles til en helårsbolig i dag. Der skal foretages efterisolering og 
etableres ny tagkonstruktion. Tilbygningen antager maksimalt antager 5,3 meter (i højden) og opføres i træ, der 
enten holdes i mørke farver eller fremtræder umalet med listebeklædning. Tagkonstruktionen ønskes udført 
med en ensidig hældning beklædt med sort tagpap som i dag. På den oprindelige del af ejendommen ønskes li-
ste-beklædning med umalet træ. En tilbygning fra 1997 vil fremstå med uændret højde på 3,98 meter, og vil som 
i dag blive beklædt med sortmalede profilbrædder. Projektet er illustreret på følgende vis i kommunens udtalel-
se:

Ejendommen er beliggende nær Natura2000-område H45 Gudenå og Gjern Bakker, og ejendommens nordlige 
del er omfattet af EF-habitatområdet. Da den nye bebyggelse ikke afviger væsentligt fra tidligere aktivitet og ikke 
placeres tættere på habitatområdet, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil medføre negativ påvirkning af 
arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Der er i hele Silkeborg Kommune flagermus, men da ejendom-
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mens gamle bygninger, hvor flagermus kunne være, er brændt ned, vil disse strengt beskyttede arter ikke påvir-
kes af det ansøgte.

Silkeborg Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation, herunder lovliggørende dispensation til et 
drivhus på ejendommen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 28. august 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Rikke og Stephane Maffait, Silkeborg Kommune ved Poul Erik Thystrup og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Benny Jensen.

Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at det ikke består i nybygning, men i en ændring af den eksi-
sterende tilbygning, som blev opført i 1997. Ændringen består i renovering med ny beklædning i en type na-
turtræ, der ikke er endeligt valgt, og en ny tagkonstruktion. Det kunne videre konstateres, at den illustration, 
som indgår i ansøgningen, ikke er retvisende. Det fremgår således af tegningerne, at den forøgede bygningshøj-
de ved, at den nuværende taghældning videreføres på hele tilbygningen, alene vil medføre en samlet forøgelse 
af byggeriets højde på mindre end 1½ meter og således ikke vil være så markant som på illustrationen. Dan-
marks Naturfredningsforening anførte ikke at have bemærkninger til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav be-
grundet, at der kan meddeles dispensation til projektet, men at beklædningen ikke kan fremstå som ønsket, men 
må være enten sort som resten af huset eller i anden mørk farve. Det blev yderligere oplyst, at drivhuset er op-
ført for 4-5 år siden. Fredningsnævnet tilkendegav endvidere, at der kan meddeles lovliggørende dispensation til 
drivhuset.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 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 dispensa-
tion fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget 
for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

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

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af projektet sammenholdt med den nuværende bygningsmasse 
og dens placering i fredningen meddele dispensation til en ændret tilbygning, hvorved den nuværende taghæld-
ning videreføres i hele bygningens bredde. Fredningsnævnet kan derimod ikke meddele dispensation til den øn-
skede beklædning, da en behandling af træet vil medføre, at det ikke vil opnå en hensigtsmæssig farve, og da 
den beplantning, som nu delvist afskærmer byggeriet fra Gudenåen, vil kunne fjernes. Fredningsnævnet kan der-
imod meddele dispensation til en ydre fremtræden i sort eller en anden mørk farve, da projektet herved ikke fin-
des at påvirke oplevelsen af fredningen væsentligt. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til projektet på vilkår om, at taghøjden ikke forøges med mere 
end 1½ meter, og at beklædningen bliver sort eller en anden mørk farve.

Fredningsnævnet meddeler endvidere lovliggørende dispensation til drivhuset med henvisning til dets placering 
på ejendommen og fredningsnævnets udgangspunkt for praksis omkring drivhuse.”

Silkeborg Kommune har den 5. januar 2018 oplyst, at ansøgeren har anført, at tagkonstruktionen med isole-
ring og rør til genindvendig nødvendiggør en øget bygningshøjde på i alt 1,67 meter og således 17 cm højere 
end tilladt ved dispensationen. Det er kommunens vurdering, at forøgelsen er af underordnet betydning og i 
øvrigt er velbegrundet.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningsnævnet meddeler med henvisning til begrundelsen i afgørelsen fra 4. september 2017 dispensation 
til en forøgelse af taghøjden på op til 1,67 meter.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn. 

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 
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.
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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. Rikke og Stephane Maffait,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Silkeborg Kommune, att. Gry Bruhn Hansen, EJD-2017-03100,
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 20. marts 2018

FN-MJØ-5-2018. Solceller

Fredningsnævnet har den 8. januar 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til at opsætte solceller på to bygninger på matr.nr. 1n Resendal By, Gødvad, Porskærvej 2, 8600 
Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Kristoffer Pors Jakobsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke at meddele dispensation til det ansøg-
te projekt, men til et revideret projekt som blev drøftet under besigtigelsen. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Det er fredningens formål at bevare arealernes tilstand. Der må ikke bebygges yderligere, og 
ombygninger kræver fredningsnævnets godkendelse. 

Silkeborg Kommune har anført, at ansøgningen omfatter placering af solceller på et eller to eksisterende 
udhuse, der ligger nord for ejendommens primære bebyggelse ca. 100 meter fra Gudenåen.

Silkeborg Kommune har videre anført, at ejendommen er beliggende nær ved Natura 2000-området H45 
Gudenå og Gjern bakker i et område med en mindre bebyggelsesklynge primært bestående af fritidshuse. 
Solcellerne vurderes ikke at ville medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpeg-
ningsgrundlaget for H45. Flere arter af strengt beskyttede flagermus findes over hele Silkeborg Kommune. 
De flyver langs ledelinjer af træer eller vand og yngler i store gamle træer eller huse. Det ansøgte vurderes 
ikke at kunne medføre nogen påvirkning af flagermus, da de gamle bygninger, som evt. kunne huse flager-
mus, er brændt ned. Det vurderes, at der ikke er andre strengt beskyttede arter, der kan påvirkes af det an-
søgte. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Kristoffer Pors Jakobsen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfred-
ningsforening ved Benny Jensen. Der blev redegjort for projektet, som i relation til bygningen tættest på 
Gudenåen består i hævede solceller på et stativ grundet tagets forkerte hældning i relation til opsætning af 
solceller. Fredningsnævnets formand redegjorde begrundet for udgangspunktet for fredningsnævnets prak-
sis generelt og på andre ejendomme i fredningen, hvorefter der ikke kan forventes meddelt dispensation til 
sådanne hævede solceller. I forbindelse med drøftelsen af mulige andre løsninger tilkendegav fredningsnæv-
net, at der kan opsættes sorte solceller på begge bygninger, hvis solcellerne er i niveau med sorte tage, og at 
der kan ske de nødvendige ændringer i tagkonstruktionerne, således at tagkonstruktionerne opnår en hæld-
ning på op til 35 grader.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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-
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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.

Det er fredningsnævnets praksis, at opstilling af alternative energiforsyningsanlæg som udgangspunkt bør 
behandles lempeligere end andre typer anlæg i fredede områder, men at dette formål dog ikke ubetinget 
kan tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages indenfor fredningen.

Det er således fredningsnævnets praksis, at der som udgangspunkt kan meddeles dispensation til opsætning 
af solceller med sort baggrund, der skal monteres som et rektangel og udføres med matsorte rammer og 
med antireflektivt glas, hvis solcellerne opsættes på et sort tag. 

Det er således også fredningsnævnets praksis, at der som udgangspunkt ikke kan ske opsætning af solceller 
på en anden type tag eller opsætning af solceller, der placeres med en anden hældning end tagets hæld-
ning, da det vil virke skæmmende ved den landskabelige oplevelse i fredningen. Udgangspunktet kan dog 
fraviges, hvis solcellerne er placeret et sted, hvor de ikke er synlige eller kun er lidt synlige i det landskab, 
som fredningen skal beskytte.

Fredningsnævnet meddeler med henvisning til fredningsnævnets praksis og en konkret vurdering af forhol-
dene på ejendommen dispensation til opsætning af solceller på taget på den af de to ejendomme, der er 
længst væk fra Gudenåen, da det findes uden betydning for oplevelsen af fredningen.

Det er i relation til bygningen tættest på Gudenåen oplyst, at projektet består i opsætning af hævede solcel-
ler på et stativ grundet tagets forkerte hældning i relation til opsætning af solceller. Fredningsnævnet med-
deler med henvisning til fredningsnævnets praksis og en konkret vurdering af forholdene på ejendommen 
ikke dispensation til denne del af projektet, da det findes at have en negativ betydning for oplevelsen af 
fredningen.

Fredningsnævnet kan i relation til begge bygninger i øvrigt meddele dispensation til et ændret projekt i form 
af sorte solceller på begge bygninger, hvis solcellerne er i niveau med sorte tage, og der kan i den forbindel-
se ske de nødvendige ændringer i tagkonstruktionerne, således at tagkonstruktionerne opnår en hældning 
på op til 35 grader. Projektet skal dog godkendes af Silkeborg Kommune inden udførelsen til sikring af, at 
det er i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse.

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
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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 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 
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 Pors Jakobsen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2017-05550,
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,
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13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 20. marts 2018

FN-MJØ-23-2018. Redskabsbygning på ubebygget ejendom

Fredningsnævnet har den 21. februar 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til at opføre en redskabsbygning på matr.nr. 7b Resendal By, Gødvad, Porskærvej 8, 8600 Silke-
borg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Knud Troelsgaard.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har til formål at bevare arealernes tilstand. Ejendommene må ikke bebygges yderli-
gere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog 
ikke, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger, herunder læskure for kreaturer, eller fore-
tages 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 kun nægte godkendelse, hvis det eksisterende helhedsindtryk her-
ved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for place-
ring og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren 
ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 

Silkeborg Kommune har anført, at projektet omfatter en redskabsbygning på 20 m2 til brug for driften af 12 
ha ubebygget frijord. Bygningen ønskes etableret til opbevaring af materiel til skovdriften på ejendommen, 
herunder også en traktor i forbindelse med vedligeholdelse af jorden. Bygningen placeres diskret i skovbe-
voksningen og bygges i træprofilbrædder f.eks. med sort bølgetag. Ejendommen rummer fredskov med 3,5 
ha og skov med 3,6 ha. 

Silkeborg Kommune har videre anført, at ejendommen er beliggende nær ved Natura 2000-området H45 
Gudenå og Gjern bakker i et område med en mindre bebyggelsesklynge primært bestående af fritidshuse. 
Bygningen vurderes ikke at ville medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpeg-
ningsgrundlaget for H45. Flere arter af strengt beskyttede flagermus findes over hele Silkeborg Kommune. 
Bygningen vurderes ikke at kunne medføre nogen påvirkning af flagermus eller andre strengt beskyttede 
arter. 
 
Silkeborg Kommune har yderligere anført, at der på visse nærmere betingelser ikke er noget landskabeligt til 
hinder for, at der kan etableres et mindre redskabsskur på op til 20 m2 på ejendommen. Det er kommunens 
vurdering, at et stykke frijord på 12 ha til brug for naturpleje og mindre skovdrift kan have behov for en min-
dre bygning til redskaber og en traktor for at passe jorden. En sådan bygning kan bidrage til et højere na-
turindhold i området. Der lægges desuden vægt på, at bygningen ikke er en rekreativ bygning, og at den får 
et indtryk, så den ikke kan forveksles med et fritidshus eller en jagthytte. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Knud Troelsgaard, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsfor-
ening ved Benny Jensen. Der blev redegjort for projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der kan meddeles 
dispensation til det ansøgte redskabsskur, hvis det udføres i sorte farver. Der blev aftalt en nærmere place-
ring af og udformning af redskabsskuret, som skal godkendes endeligt af Silkeborg Kommune inden projektet 
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gennemføres. Kommunen tilkendegav, at der afhængigt af den endelige placering vil blive stillet krav om slø-
rende beplantning. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.

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

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en redskabsbygning, der udføres i sorte farver og har et udtryk som 
en sædvanlig redskabsbygning, kan godkendes i fredningen i lyset af ejendommens og bygningens placering i 
fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til opførelsen af en sådan redskabsbygning på 20 m2 i sorte 
farver med en placering udenfor fredskov som anvist under besigtigelsen. Da der ikke foreligger endelige 
bygningstegninger, skal et endeligt projekt forelægges Silkeborg Kommune til godkendelse inden udførelsen, 
så det sikres, at projektet er i overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse. Kommunen kan i den 
forbindelse stille krav om slørende beplantning.

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. Knud Troelsgaard,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2018-00426,
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 1. april 2019

FN-MJØ-003-2019. Gangbro og bådebro med Gudenå

Fredningsnævnet har den 3. januar 2019 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at etablere en gangbro og om at lovliggøre en bådebro på matr.nr. 3bd Hårup By, Linå, Skærbækvej 108, 
8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Frank Haunstrup.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Områdets tilstand skal bevares. Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved åløb 
uden fredningsnævnets forudgående tilladelse.

Silkeborg Kommune har oplyst, at der ønskes etableret en gangbro i træ med en bredde på 80 cm og en 
længde på 25 meter ud til en bådebro. Der er i forvejen en smal trampesti til bådebroen, men stien over-
svømmes, når Gudenåens vandstand er høj. Der er rester af et gammelt gelænder, som viser, at der tidligere 
har været adgang til åen. Den eksisterende bådebro blev etableret i 2008/09. Den nuværende ejer købte 
ejendommen i 2015.

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at kommunen på en række nærmere fastsatte vilkår er indstillet på at 
meddele tilladelse til den ansøgte gangbro og at lovliggøre en bådebro, som højst er på 1 x 5 meter og såle-
des væsentligt mindre end den eksisterende bådebro. 

Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, at en del af ejendommen er i Natura 2000-område, habitatområ-
de nr. 45 Gudenå og Gjern Bakker. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke det internatio-
nale beskyttelsesområde eller bilag IV-arter negativt.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Frank Haunstrup, Silkeborg Kommune ved Kirsten Primdahl og Danmarks Naturfredningsfore-
ning ved Benny Jensen. Det kunne konstateres, at der tidligere har været en gangbro ud til bådebroen. Det 
kunne endvidere konstateres, at der på naboejendommene var tilsvarende gangbroer og bådebroer. Det 
blev oplyst, at de er lovlige i fredningen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation 
til en gangbro efter Silkeborg Kommunes konkrete anvisninger og lovliggørende dispensation til bådebroen 
med en størrelse på 1 x 5 meter, som kan godkendes af kommunen. 

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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-
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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.

Der har tidligere været en gangbro ud til bådebroen, men denne er delvist fjernet og i øvrigt oversvømmet 
grundet vandstanden i Gudenåen. Der er på naboejendommene tilsvarende gangbroer. Der er en eksisteren-
de bådebro for enden af gangbroen, og Silkeborg Kommune er indstillet på delvist at lovliggøre denne med 
en begrænset størrelse på 1 x 5 meter i overensstemmelse med kommunens praksis. Der er endvidere både-
broer på naboejendommene.

Fredningsnævnet meddeler herefter på baggrund af en konkret vurdering og forholdene for de øvrige ejen-
domme i området dispensation på vilkår om, at gangbroen og bådebroen udføres efter Silkeborg Kommunes 
konkrete anvisninger, og at bådebroen ikke er større, end hvad følger af kommunens tilladelse. 

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. 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. Arne Lund,
2. Frank Haunstrup,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2018-03871,
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 22. juli 2019 

 

FN-MJØ-047-2019. Opførelse af garage 

Fredningsnævnet meddelte den 1. april 2019 lovliggørende dispensation til en tilbygning til et fritidshus på 
matr.nr. 1d Nebel Svostrup, Nebelgårdsvej 40, 8600 Silkeborg (FN-MJØ-149-2018). Ansøgningen omfattede 
også opførelse af en garage- og udhusbygning på ejendommen. I afgørelsen blev anført følgende: 

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved 
Gødvad. Arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller terrænformerne. Der 
må ikke opføres bygninger eller skure mv.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 3.491 m2. Der er i 1965 opført et fritidshus, som er ombyg-
get i 1999. Det er i BBR registreret med et boligareal på 46 m2 og en overdækning på 22 m2. I forbindelse med en 
senere renovering er overdækningen blevet lukket og indrettet til boligareal, så fritidshuset i dag er på 76 m2. 
Det ønskes opført en garage- og udhusbygning på 50 m2. Det vil i forbindelse med byggeriet blive nødvendigt 
med op til 1 meter terrænregulering. Garage- og udhusbygningen opføres bag fritidshuset mod nord. Den vil bli-
ve 4,2 meter høj med sort tag. Bebyggelsen vil samlet set fremstå i ens farver, og der er og vil blive anvendt træ 
som beklædning af facader. 

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er nabo til Natura 2000-området H45 Gudenå og Gjern 
Bakker. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturty-
per på udpegningsgrundlaget eller påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Jørgen Pedersen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening 
ved Benny Jensen. Jørgen Pedersen oplyste, at det eksisterende sommerhus var på 53 m2. Det fik han byggetilla-
delse til. Det var således ikke kun på 46 m2. Det kunne konstateres, at tilbygningen var udført i samme stil, farver 
og materialer som det eksisterende sommerhus, og at den ikke havde nogen betydning for landskabsoplevelsen. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation. Jørgen Pedersen oplyste vide-
re, at det ikke er afgørende, hvilken dybde og bredde garagen har, når blot den bliver på omkring 50 m2, så der 
er plads til både bil og udstyr. Til gengæld vil skuret på grunden blive fjernet. Garagen og en mulig ændret ud-
formning og placering højst 3½ meter fra sommerhuset, så der kun skal ske marginal afgravning, blev drøftet. 
Fredningsnævnets formand redegjorde for udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, hvorefter der ikke 
meddeles dispensation til en garage til et sommerhus, men at det skal afgøres konkret. Danmarks Naturfred-
ningsforening oplyste ikke at have bemærkninger til garagen. 

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørel-
se.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 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 dispensati-
on fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Sommerhuset udgør efter udvidelsen 76 m2. Selvom det er placeret på en ejendom, som vender ud mod vejen 
og det bagvedliggende område mod Gudenåen, er der tale om en bebyggelse, som er tilbagetrukket op mod 
skoven, og som ikke er specielt synlig i landskabet. Der er endvidere tale om en ejendom, der som områdets 
landbrugsejendomme er beliggende alene ud til vejen. På den baggrund og da der ikke er tale om nogen ændret 
landskabsoplevelse, meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation til udvidelsen. 

Opførelsen af en garage på højst 50 m2 med en beliggenhed som drøftet under besigtigelsen med mindst mulig 
afgravning med en ydervæg højst 3½ meter fra sommerhuset og en vinkel på sommerhuset vil både efter ejen-
dommens beliggenhed i landskabet og bebyggelses konkrete skrå placering på ejendommen alene medføre en 
begrænset yderligere synlig bygningsmasse set fra landskabet mod Gudenåen. På den baggrund og efter en kon-
kret vurdering af ejendommen og forholdene på denne er fredningsnævnet indstillet på at meddele dispensati-
on til en sådan garage på vilkår om, at det eksisterende skur fjernes. Det er dog en forudsætning for en dispensa-
tion, at det konkrete projekt ikke viser, at det er nødvendigt med omfattende terrænændringer. I så fald må eje-
ren henvises til at opføre en smallere garage. 

En dispensation til garagen forudsætter en sædvanlig projektbeskrivelse for garagen og en præcis angivelse af 
den nødvendige terrænændring, som via Silkeborg Kommune skal forelægges for fredningsnævnet.”   

Fredningsnævnet har herefter den 29. april 2019 modtaget Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning 
om opførelse af en garage og den 3. juni 2019 en situationsplan med højdekurver for garagens placering. Det 
fremgår, at garagens ydervæg er 3½ meter fra sommerhuset, og at de nødvendige terrænændringer vedrø-
rer et smalt areal mod garagens ydervæg. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet meddeler efter de nu foreliggende oplysninger dispensation til den ansøgte garage med 
den ansøgte placering. 

Da der i fredningen er forbud mod terrænændringer, kan der ikke foretages yderligere afgravning end den 
afgravning, som er nødvendig for garagens placering det pågældende sted. Der kan således ikke ske yderlige-
re afgravning til etablering af en skråning mod garagen, idet afgrænsningen i stedet må foretages ved en 
støttemur.   

Dispensationen meddeles på vilkår om, at skuret på ejendommen fjernes.   

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. Kla-
gefristen 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). 
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 
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. Arne Lund, 
2. Jørgen Pedersen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2018-04793, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 28. oktober 2019

FN-MJØ-124-2018. Beplantninger og terrænændringer

Fredningsnævnet har den 27. september 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om lovliggørel-
se af en række beplantninger og terrænændringer på matr.nr. 8a, 1p, 1x og 1q alle Resendal By, Gødvad, 
Porskærvej 4, 8600 Silkeborg. Ejendommene ejes af Jette og Morten Nielsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet i et nærmere bestemt omfang at meddele dispensation. 
Omfanget og begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Det er anført i fredningsbestemmelserne, at arealernes tilstand skal bevares. Arealerne må 
anvendes som hidtil, således at skovdrift på eksisterende skovarealer kan fortsætte. Udenfor eksisterende 
haver, fredskovspligtige arealer og øvrige skovarealer, som er vist med skovsignatur på fredningskortet, er 
tilplantning eller såning med træer og buske ikke tilladt. Det er ikke tilladt at udføre terrænændringer, her-
under opfyldning og planering. Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse opføres broer eller andre in-
dretninger ved åløb.

Fredningsnævnet har siden fredningen truffet følgende afgørelser om beplantning og terrænændringer på 
ejendommene:

Der blev i marts 1995 meddelt afslag på dispensation til at plante læhegn og ca. 2 ha løvskovsbeplantning, da 
beplantningen ville lukke af for en værdifuld udsigt fra offentlig vej over arealerne mod Gudenådalen. 

Der blev i juli 2000 meddelt dispensation til etablering af to vandhuller på henholdsvis ca. 1.400 m2 og ca. 
200 m2. Dispensationen blev givet på vilkår om, at vandhullet på ca. 1.400 m2, der nedenfor er omtalt som 
T10, skulle holdes fri for træer og buske i en afstand af minimum 15 meter mod nord og vest og 30 meter 
mod syd og øst, og at lavningen sydvest for vandhullet blev friholdt for udjævning af opgravet materiale for 
at sikre voksesteder for engplanter og andre vådbundsplanter ved vandhullet. Vandhullet på ca. 200 m2 (T3) 
skulle etableres ved kun at berøre området med pil, og det opgravede materiale skulle fjernes fra engen. 

Der blev i september 2009 truffet afgørelse om en række tiltag i form af oprensning og udvidelse af søer, 
moser og grøfter, fjernelse af eng, opfyldning ved Gudenåen og etablering af beplantning. Udgravningen til 
sø (T1) var i strid med fredningens formål, og vandhullet kunne derfor ikke bibeholdes. Søen skulle have lov 
til at gro til med naturlig vegetation og måtte ikke renses, før den havde en tilnærmet størrelse som tilladt i 
1995. Retableringen af Kodbæk til åbent vandløb (T2) krævede som meddelt i 1995 ikke fredningsnævnets 
dispensation. Vandhullet (T3) kunne ikke opretholdes som udformet, og opgravet materiale måtte ikke ud-
lægges på engen. Engen skulle retableres ved tilbageførsel af opgravet materiale, ligesom vandhullet skulle 
indskrænkes til 200 m2 med brinker med hældning. Engen (T4) skulle retableres ved tilbageførsel af opgravet 
materiale til vandhullet. Der kunne ikke meddeles dispensation til vandhul (T6), og der skulle ske retablering. 
Trampestien mod Trækstien (T7) skulle være som trampesti og måtte ikke fremstå som et sået, plejet og 
maskinslået græsbælte, da arealernes karakter af naturområde skulle bevares. Afvanding og dræning af grøft 
(T8) var i strid med fredningen og skulle retableres ved naturlig tilgroning. Det blev indskærpet, at enhver 
aktivitet indenfor habitatområdet krævede fredningsnævnets og Silkeborg Kommunes forudgående tilladel-
se. Beplantning af Rododendron og løvtræer (B3, B4, B5 og B6) var i strid med fredningen og skulle fjernes, 
da de med tiden ville spærre for udsigten fra Porskærvej mod Gudenåen. Beplantning af løvtræer langs brin-

Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 19/08632. Klik her for at se afgørelsen.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

ken (B7, B8 og B9) skulle fjernes, da de ikke fremstod naturligt, og da fredningen indeholdt forbud mod be-
plantning. Allé-lignende beplantning (B 10) skulle fjernes.

Sagens omstændigheder

Silkeborg Kommune har i sin udtalelse af 27. september 2018 anført, at der er konstateret uoverensstem-
melser mellem de faktiske forhold på ejendommene og det, som er tilladt på ejendommene. Uoverensstem-
melserne består i både nye forhold og forhold, der er omfattet af fredningsnævnets afgørelse fra september 
2009, som kommunen ikke har fulgt op på. Både kommunen og ejeren er interesseret i at få trukket en streg 
i sandet og få ryddet op i uoverensstemmelserne. Gennemgangen er lavet på den måde, at der er taget ud-
gangspunkt i luftfotos fra fredningstidspunktet, nyere luftfotos og en besigtigelse med ejeren i april 2018. 
Gennemgangen vedrører beplantninger (B) og terrænændringer (T), som er illustreret ud fra de nedenfor 
anførte luftfotos. Flere af forholdene er tidligere behandlet og fremstår lovlige, og uoverensstemmelserne 
vedrører følgende forhold:

 Der er meddelt dispensation til en sø på 200 m2, men søen har en størrelse på godt 800 m2 (T3).
 Der er udspredt materiale fra opgravningen på engen. Engen fremstår mere tør, end de tidlige be-

skrivelser med forekomst af engkarse og almindelig star indikerer (T4).
 Der er ikke meddelt dispensation til terrænændring (T5).
 Der er ikke meddelt dispensation til at flytte stien eller overgangen til Trækstien, til at hæve den op 

fra terrænet eller lade den fremstå som en slået sti (T7).
 Der er meddelt påbud om at lade grøften ligge. Af nyere fotos ser det ud til, at der fortsat sker op-

rensning (T8).
 Der er ikke meddelt dispensation til at oprense området (T9).
 Der er ikke meddelt dispensation til beplantning (B1).
 Der er ikke meddelt dispensation til et læhegn mod Porskærvej (B2).
 Fredningsnævnet har udtalt, at der ikke kan meddeles dispensation til beplantningen (B4, B5 og B6).
 Der er ikke meddelt dispensation til beplantningen, og fredningsnævnet har pålagt ejeren at fjerne 

beplantningen (B7, B8 og B9).
 Der er ikke meddelt dispensation til beplantningen (B11 og B12).

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejeren har meddelt at være indstillet på at fjerne læhegnet mod 
Porskærvej (B2), og at kommunen er ved at belyse forholdene omkring terrænændringerne T2, T5, T8 og T9.

Det fremgår af Silkeborg Kommunes notat om den besigtigelse, kommunen forud for sagens oversendelse til 
fredningsnævnet har gennemført med ejeren, at der blev konstateret en række beplantninger. Kommunen 
har fremhævet følgende om beplantningen:

 Nord for den oprindelige træbevoksning er skovbevoksningen udvidet mod nord (B1).
 Et læhegn er etableret ud mod Porskærvej (B2).
 Der er plantet rododendron (B3).
 Der er sket beplantning (B4, B5 og B6).
 Der er sket beplantning omkring de to små vandhuller (B7, B8, B9, B11 og B12).
 Der er plantet en allé-lignende trærække (B10).

Det fremgår videre af notatet, at den beplantning, som umiddelbart vurderes at være i strid med fredningen, 
fremgår af følgende luftfoto, idet en del dog er fjernet i tiden mellem luftfotoet og besigtigelsen, men dog 
alligevel er indtegnet for at give et helhedsbillede at forholdene på ejendommene. 
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Det fremgår yderligere af notatet, at der ved besigtigelsen også blev konstateret en række terrænændringer, 
som umiddelbart vurderes at være i strid med fredningen. Kommunen har fremhævet følgende om terræ-
nændringerne:

 Mose mod nord er oprenset og udvidet arealmæssigt (T1).
 Der er etableret et åbent vandløb længst mod vest. Der er tale om en terrænændring og en regule-

ring af et vandløb, som er omfattet af vandløbslovens bestemmelser (T2).
 Der er etableret et vandhul længst mod øst og sket terrænændring af store arealer umiddelbart syd 

for denne (T3 og T4).
 Der er sket terrænændring af en bræmme ned mod og i beskyttet § 3-natur og Natura 2000-område 

(T5).
 Der er etableret et mindre vandhul (T6).
 Der er etableret en massiv gangsti gennem § 3-natur og Natura 2000-område (T7).
 Der er sket oprensning af en grøft (T8).
 Der er sket oprensning og fjernelse af tagrør på et stort areal ud mod Gudenåen (T9).
 Der er etableret et vandhul længst mod syd (T10).

Forholdene fremgår af følgende luftfoto.
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Det fremgår af Jette og Morten Nielsens bemærkninger til Silkeborg Kommune om kommunens besigtigel-
sesnotat, at det var deres opfattelse, at forholdene var afklaret i forbindelse med kommunens tilsyn i 2012 
og efterfølgende tiltag i form af 

 Fjernelse af Rododendron og alle punkttræer rundt om søen nordøst for ejendommen.
 Fjernelse af kastanjetræer fra ejendommen mod Gudenåen.
 Fjernelse af punkttræer og vildrose på sydsiden af søen syd for ejendommen.
 Opfyldning af jord fra marker i sydenden af søen sydøst for ejendommen med hældning som fore-

skrevet af Silkeborg Kommune.
 Tildækning af vandhul mod Gudenåen med tidligere opgravet materiale.
 Fjernelse af to brede beplantningsstykker umiddelbart øst for søen nordøst for ejendommen (B3 og 

B5).
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Der er ikke foretaget yderligere beplantninger eller terrænændringer, og der er ikke sket den hævdede op-
rensning af grøfter (T8 og T9). Grøfterne langs Gudenåen er løbende blevet oprenset af Silkeborg Kommune. 
Endvidere er Trækstien betydeligt terrænændret to gange med en samlet hævning på ca. 50 cm. Græsstien 
fra ejendommen til Trækstien og Gudenåen (T7) blev samtidig hævet med materiale fra de oprensede grøf-
ter. Dette var begrundet i den bratte overgang på efterhånden ca. 50 cm og retableringen af et gennemløbs-
rør i grøften. Der har altid været en sti til åen.

Det fremgår videre, at de gerne vil fjerne alle træer og buske mv. nordøst for ejendommen langs Porskærvej, 
herunder også selvsået beplantning.   

Jette og Morten Nielsen har endelig fremsat følgende yderligere bemærkninger til Silkeborg Kommunes no-
tat om beplantning og terrænændringer.  

 Beplantningen i forbindelse med udgravningen af søen øst for ejendommen (B7, B8, B11 og B12) er 
udført af Hedeselskabet under Århus Amts rådgivning.

 Beplantningen (B1, B4 og B6) er primært plantet eg, bøg og buske, men også selvsået beplantning. 
Marken nordøst for ejendommen var i en periode tilgroet med birk, fyr og grantræer, som de fjerne-
de i forbindelse med reetablering til mark. Arealet er igen sprunget i skov, og Silkeborg Kommune 
har tidligere accepteret det. Kommune har endvidere accepteret B5, B7, B8 og B9.

 I relation til T2 har Silkeborg Kommune ført bækken gennem Porskærvej og ind på marken via rørfø-
ring. Bækrenden fra røret til søen er fremkommet ved gravning af en lille rende, der leder vandet til 
søen. Det er sket efter kommunens anvisning, og bækken fører mere vand, end det oprindeligt blev 
anslået. 

 Forholdene omkring søen og terrænændringen (T3 og T4) er retableret. 
 Der er ikke sket terrænændring ved T5.

Silkeborg Kommune har endvidere den 11. oktober 2018 anmodet fredningsnævnet om også at tage stilling 
til lovligheden af en badebro (N1), der er etableret i den sø (T1), som er omfattet fredningsnævnets afgørel-
se fra september 2009. Kommunen har den 28. juni 2019 oplyst, at søen langt fra er bragt i overensstemmel-
se med fredningsnævnets afgørelse fra september 2009. Søens udbredelse ændrede sig markant som følge 
af opgravning af mosen mellem 2002 og 2004. I fredningsnævnets afgørelse fra september 2009 nævnes, at 
søen dengang havde et areal på ca. 500 m2. Luftfotos viser, at søens areal var knap 300 m2 i 2002 og ca. 
7.150 m2 i 2018. Formålet med fredningsnævnets afgørelse var at genetablere hængesæk i søen svarende til 
situationen i 2002. Det er en langsommelig tilgroningsproces med bl.a. tørvemoser, som under de rette be-
tingelser sker fra bredderne og ud efter. Aktiviteter omkring en badebro/bådebro må forventes at forhindre 
denne proces som følge af de forstyrrelser, der naturligt vil være omkring en sådan bro. Området omkring 
broen kan erkendes nærmest uden vegetation langs bredden, hvilket er negativt i forhold til at sikre tilgro-
ning af vandfladen. Området omkring broen er forskellig fra de øvrige bredområder og må tilskrives menne-
skelige aktiviteter, som er uønskede, når målet er at genskabe den oprindelige mosenatur. 

Jette og Morten Nielsen har om søen anført, at den del af søen, der grænser op til haven, er anvendt til leg 
og badning mv., mens den øvrige del af søen svarende til 95 % står urørt hen. Træbroen er lagt i vandkanten, 
så den reelt ikke kan ses andet end på luftfoto. Der er også en masse tilsvarende broer ud i Gudenåen på 
samme side af åen i fredningen. Århus amt gav tilladelse til oprensning af søen, og det var selvfølgelig for at 
få en permanent sø. Amtet angav den ikke som mose eller lignende. Silkeborg Kommune kan ikke omgøre 
amtets beslutning og kræve, at søen laves om til en hængesækmose. Kommunen har også tidligere nævnt, at 
der ikke måtte foretages yderligere vedrørende selve søen og dermed indforstået tilkendegivet, at den nu-
værende tilstand kunne accepteres. Der løber i dag ca. 140.000 liter vand til søen hvert døgn fra Kodbæk, og 
det er nok ikke realistisk at tro, at søen vil lukke sig sammen igen. Det skal den heller ikke, når amtet gav 
tilladelse til oprensning og etablering af søen. Søens størrelse varierer i øvrigt hyppigt med afvandingsmulig-
heden. Den har et større areal, når Gudenåen står højt, hvilket sker hyppigt, og det giver en udvidelse på 2 – 
3 meter i diameter og dermed en betragtelig udvidelse af søens areal. Desuden er vandtilførslen fortsat og 
ikke forudsigelig, og søens størrelse er mest styret af vandtilførslen.     
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Silkeborg Kommune har endvidere den 1. oktober 2018 oplyst, at ejendommen er omfattet af Natura 2000-
område nr. 49, Gudenå og Gjern Bakker (habitatområde nr. 45). Der er i det konkrete område langs Gudenå-
en ikke kortlagt habitatnaturtyper, men det vurderes på baggrund af Miljøstyrelsens beskrivelse af habitat-
naturtyper, at habitatnaturtypen 6430 (urtebræmme) kan forekomme langs Gudenåen i området. Det er 
umiddelbart kommunens vurdering, at der ikke kan afvises en lokal negativ påvirkning i relation til T5, T6, T7, 
T8 og T9.    

Silkeborg Kommune har den 28. juni 2019 udtalt, at de relevante beplantninger ikke er i Natura 2000-områ-
det og ikke vil indebære forringelser af udpegningsgrundlagets naturtyper eller i væsentlig negativ grad vil 
påvirke udpegningsgrundlagets arters levesteder eller skabe forstyrrelser, som er uforenelige med målsæt-
ningerne for arterne. De relevante terrænændringer er både i og udenfor Natura 2000-området. Det er kom-
munens samlede vurdering, at terrænændringerne ikke forringer naturtyper på udpegningsgrundlaget eller 
vanskeliggør målopfyldelse og ikke i væsentlig negativ grad påvirker udpegningsgrundlagets arters leveste-
der eller skaber forstyrrelser, som er uforenelige med målsætningerne for arterne. Beplantningen og terræ-
nændringerne medfører ikke beskadigelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  

Silkeborg Kommunes udtalelse om Natura 2000 omfattede ikke terrænændringen T7. Kommunen har efter 
inddragelse af Miljøstyrelsen den 2. oktober 2019 udtalt, at heller ikke den terrænændring er i strid med 
Natura 2000-beskyttelsen.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2019. Det ministerudpe-
gede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen. I besigtigelsen deltog endvidere Jette og Mor-
ten Nielsen, Silkeborg Kommune ved Lars Linneberg og Kirsten Primdahl og Danmarks Naturfredningsfore-
ning ved Benny Jensen. De enkelte elementer i relation til søer, terrænændringer og beplantning blev gen-
nemgået. Jette og Morten Nielsen oplyste, at terrænændringen fra Porskærvej til søen (T2) blev lavet af Aar-
hus Amt i forbindelse med rørlægning under vejen for at lede vandet væk. Der er en bådebro i søen, der ikke 
er meddelt tilladelse til. Det er endnu ikke afklaret, om kommunen vil give tilladelse. Terrænændringerne 
mod Gudenåen (T8 og T9) er lavet af Naturstyrelsen. Terrænændringen i form af stien mod Trækstien (T7) er 
sket ved dels at ændre den sidste del af forløbet af den eksisterende sti, dels at hæve den til niveauet for 
den hævede Træksti. Beplantningen B2 vil blive fjernet. B3, B5 og B10 er fjernet. B4 er selvsået. B1 og B6 er 
plantet delvist som veksel for dyrene. B7, B8, B9, B11 og B12 er plantet efter Hedeselskabets anvisninger i 
overensstemmelse med amtets retningslinjer. Silkeborg Kommune præciserede, at det alene er i relation til 
T7, at der er tvivl om påvirkning af Natura 2000. Da udpegningsgrundlaget henhører under Naturstyrelsen, 
vil kommunen gerne, at det er Naturstyrelsen, som udtaler sig om spørgsmålet. Der er ikke i øvrigt påvirk-
ning af Natura 2000, hvilket vil blive meddelt fredningsnævnet skriftligt. Fredningsnævnet tilkendegav, at der 
er behov for, at der sker en afklaring af forholdene, herunder de tidligere behandlede forhold, så der kan 
komme en samlet afslutning på sagen med en tilbundsgående sagsfremstilling og stillingtagen til alle be-
plantninger og terrænændringer. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.

Beplantninger (B1 – B12):

Det er oplyst, at beplantningen mod Porskærvej (B2) vil blive fjernet. På den baggrund og da den med sin 
placering som udsigtshæmmende findes at være i strid med fredningens forbud mod beplantning, meddeles 
der ikke lovliggørende dispensation. Beplantningen skal derfor fjernes. Fristen for lovliggørelse fastsættes til 
den 1. maj 2020.

Det lægges på baggrund af besigtigelsen og ejerens oplysninger til grund, at beplantningen B3, B5 og B10 er 
fjernet, og at der således ikke er behov for at træffe afgørelse herom. 

Det lægges på baggrund af besigtigelsen og ejerens oplysninger videre til grund, at beplantningen B4 er 
selvsået, og at der således heller ikke er behov for at træffe afgørelse herom.

Det lægges på baggrund af besigtigelsen og ejerens oplysninger endelig til grund, at beplantningen B1 og B6 
er etableret for at skabe veksel for dyrene, og at beplantningen B7, B8, B9, B11 og B12 kan være sket efter 
det daværende amts anvisninger. På den baggrund og efter en konkret vurdering af forholdene på ejendom-
mene og herunder særligt, at Silkeborg Kommune ikke har fulgt op på fredningsnævnets afgørelse fra 2009 
og den som følge heraf medgåede tid og ændring af naturtilstanden, meddeles der herefter lovliggørende 
dispensation til disse beplantninger.  

Terrænændringer (T1 – T6 og T8 – T10):

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at terrænændringerne for en stor dels vedkom-
mende er af en karakter, hvor de ikke kan accepteres i fredningen. De er for en stor dels vedkommende be-
handlet i fredningsnævnets afgørelser fra 2000 og 2009, men uden at der forinden denne sags indbringelse 
for fredningsnævnet af Silkeborg Kommune er fulgt op på fredningsnævnets afgørelser. Som følge heraf og 
som følge af den medgåede tid og ændring af naturtilstanden og de konkrete forhold på ejendommene med-
deles der herefter lovliggørende dispensation til disse terrænændringer. 

Terrænændringen T7:

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse fra 2009, at trampestien (T7) mod Trækstien skulle være en 
trampesti og ikke måtte fremstå som et sået og plejet maskinslået græsbælte, da arealernes karakter af na-
turområde skulle bevares. Det blev samtidig indskærpet, at enhver aktivitet indenfor habitatområdet kræve-
de fredningsnævnet og Silkeborg Kommunes forudgående tilladelse.

Ejeren har på trods heraf foretaget yderligere terrænændring i form af opfyldning på trampestien for at hæ-
ve den til et niveau svarende til den hævning af Trækstien, fredningsnævnet har meddelt tilladelse til. Stien 
fremstår endvidere fortsat som et maskinslået græsbælte.

Det bemærkes, at fredningsnævnet ikke ville have meddelt tilladelse hertil ved en forudgående og korrekt 
ansøgning om dispensation, og at der skal ske fuldstændig retablering i form af fjernelse af påfyld og tilbage-
venden til naturtilstanden.

Hensynet til at undgå en uheldig præcedens er indgået i fredningsnævnets afgørelse, idet en dispensation vil 
åbne op for terrænændringer med samme begrundelse eller andre for ejerne magelige grunde indenfor 
fredningen.  

Fristen for lovliggørelse fastsættes til den 1. maj 2020.

Badebro:

Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen ikke grundlag for at se bort fra ejerens oplysninger om, at omfan-
get af vand i søen (T1) har sammenhæng med vandtilførslen fra Kodbæk, og at den derfor ikke kan bringes i 
overensstemmelse med fredningsnævnets afgørelse fra 2009. Som følge heraf, og da søen er placeret et 
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sted på ejendommen, hvor den ikke er særligt synlig fra omgivelserne, og i øvrigt under hensyn til fred-
ningsnævnets praksis for bådebroer andre steder i fredningen, kan fredningsnævnet efter en konkret vurde-
ring af forholdene på ejendommen meddele lovliggørende dispensation til en bro. Dispensationen sker såle-
des, at broen ikke kan være større, end hvad konkret kan godkendes af Silkeborg Kommune, og at broen 
således eventuelt skal reduceres i overensstemmelse med kommunens anvisninger og ikke fremtidigt kan 
gøres større.   

Sammenfatning:

Sammenfattende kan det således anføres, at der skal ske fjernelse af beplantningen B2 og fuldstændig retab-
lering til den naturlige tilstand af terrænændringen T7 senest den 1. maj 2020, mens der i øvrigt meddeles 
lovliggørende dispensation.

Da sagens nuværende karakter til dels skyldes Silkeborg Kommunes manglende opfølgning på fredningsnæv-
nets tidligere afgørelser, og da både kommunen og ejeren har anført at være indstillet på at få trukket en 
streg i sandet, skal fredningsnævnet opfordre kommunen til at sørge for opfølgning i relation til den fysiske 
lovliggørelse af beplantningen B2 og terrænændringen T7.   

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. 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. Bjarne Golles,
2. Arne Lund,
3. Jette og Morten Nielsen, 
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2017-055678,
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 19. november 2019

FN-MJØ-107-2019. Lovliggørelse af udhus

Fredningsnævnet modtog den 9. oktober 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggø-
relse af et udhus på matr.nr. 17f Gødvad By, Gødvad, Porskærvej 10, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er ind-
sendt af ejendommens ejere Poul Torben Pedersen og Mette Husted. 

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen indeholder forskellige bestemmelser om byggeri.

Fredningsnævnet meddelte den 25. juni 2015 dispensation til bl.a. at erstatte et udhus på 44 m2 med et ud-
hus med samme beliggenhed på 96 m2. Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen (FN-
MJØ-058-2015):

”Fredningen af arealerne ved Gødvad er en tilstandsfredning, der som udgangspunkt indeholder forbud mod be-
byggelse. Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens for-
mål. 

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

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 og 3. 

Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering af placeringen og udformningen af det ændrede udhus og or-
angeriet, at der kan meddeles dispensation til denne del af projektet, der reelt ikke vil være synligt fra Gudenåen 
eller de omkringliggende ejendomme.”

Silkeborg Kommune har oplyst, at det i forbindelse med udhusets færdigmelding er konstateret, at det ikke 
har den ansøgte størrelse på 96 m2 (12 meter x 8 meter), men derimod en størrelse på 135 m2 (15 meter x 9 
meter). Udhuset er heller ikke opført med sort tagpap som ansøgt, men med stråtag. Det er endvidere tvivls-
omt, at det kun har den ansøgte højde på 4,7 meter, og det er konstateret, at der i overetagen er otte velux-
lignende vinduer. 

Silkeborg Kommune har endvidere udtalt, at projektet ikke har negativ påvirkning af arter eller naturtyper, 
der er på udpegningsgrundlaget for det nærtliggende Natura 2000-område, og at der ikke er påvirkning af 
bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. oktober 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Poul Torben Pedersen og Mette Husted, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Dan-
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marks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt. Det blev oplyst, at udhuset i form af garage blev udført 
ca. 30 m2 større, end der blev meddelt dispensation til i 2015. Det blev endvidere udført med stråtag som 
beboelsesbygningen. Udhuset blev som følge af bygningens større areal og stråtaget også højere end ansøgt. 
Den forøgede størrelse skyldtes, at det viste sig, at den ansøgte størrelse ikke var stor nok til brug for garage. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

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

Der er tale om spørgsmål om lovliggørelse af et byggeri, som ikke blev udført i overensstemmelse med den 
dispensation, der blev meddelt i 2015. Fredningsnævnet skal derfor tage stilling til, hvordan fredningsnæv-
net ville have forholdt sig til det udførte byggeri, hvis der på korrekt vis var blevet søgt om dispensation her-
til.

Fredningsnævnet bemærker med henvisning til udhusets placering og ydre fremtræden, at der også ville 
være blevet meddelt dispensation hertil. 

Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende 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 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 
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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 
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. Arne Lund,
2. Poul Torben Pedersen og Mette Husted,
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2019-00556,
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. november 2019

FN-MJØ-102-2019. Etablering af vandhul

Fredningsnævnet modtog den 26. september 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om 
etablering af et vandhul på matr.nr. 6k Gødvad By, Gødvad, Gødvad Mælkevej 7, 8600 Silkeborg. Ansøgnin-
gen er indsendt af ejendommens ejere Pernille Stellfeld Funch Petersen og Niels Toft Christensen.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages terræ-
nændringer. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at der er tale om et engareal beliggende landværts trækstien langs Gudenå-
en. Arealet indeholder en flora, der er typisk for ugræssede enge langs Gudenåen. Ansøgningen omfatter et 
vandhul på højst 150 m2. Det anlægges af kommunen som en del af kommunens bidrag til opfyldelse af 
handleplanen for Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern Bakker. Det følger af handleplanen, at kom-
munen skal anlægge vandhuller til bl.a. stor vandsalamander. Vandhullet placeres i en forholdsvis artsfattig 
del af engen og anlægges ved, at der afgraves et areal på højst 150 m2 med svag bredhældning 1:5 og en 
maksimal dybde på ca. 1½ meter. Kommunen er indstillet på at meddele dispensation på følgende vilkår:

 Der må ikke etableres øer i vandhullet.
 Det opgravede materiale fjernes.
 Hældningen af vandhullets bund og bredder må ikke være større end 1:5, men hældningen må ger-

ne variere, og en hældning på 1:10 på vandhullets bredder er naturmæssigt det optimale.
 Der må ikke udsættes fisk eller fugle i og ved vandhullet.
 Der må ikke fodres i og ved vandhullet.
 Der må ikke plantes træer og buske tæt ved vandhullet. Blade fylder gradvist vandhullet op, og 

vandhullets naturkvalitet bliver bedre, hvis der er godt lysindfald. Derfor må en zone på minimum 
10 meter omkring vandhullet ikke beplantes.

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at engområdet ved kommunens besigtigelse blev betegnet som for-
holdsvist artsfattigt domineret af lysesiv. Herudover blev der registreret mose-bunke, almindelig mjødurt, 
vand-pileurt, rørgræs og kærsvovlrod på arealet. Det er kommunens vurdering, at der kan anlægges et min-
dre vandhul på stedet uden at påvirke eksisterende natur og landskab negativt. Vandhullet vurderes ikke at 
ville være synligt fra Gudenåen og knapt så synligt fra trækstien, hvorfra vandhullet vil syne som en mindre 
vandfyldt lavning på engen. Det opgravede materiale fjernes fra området, og der vil således ikke være synlige 
volde omkring vandhullet. 

Silkeborg Kommune har endvidere udtalt, at der ikke er kortlagt habitatnaturtyper i det berørte område, og 
at der ikke vurderes at være risiko for påvirkning af bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. oktober 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Niels Toft Christensen, Silkeborg Kommune ved Peter Lange og Danmarks Naturfredningsfore-
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ning ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt 
dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

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

På baggrund af projektets karakter og naturmæssige betydning, herunder i relation til Natura 2000-handle-
planen meddeler fredningsnævnet dispensation til vandhullet.

Dispensationen meddeles på betingelse af overholdelse af de vilkår for vandhullet, som er anført af Silkeborg 
Kommune. 

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. 
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
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. Arne Lund,
2. Pernille Stellfeld Funch Petersen og Niels Toft Christensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2018-02649,
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 30. juni 2020

FN-MJØ-026-2020. Udhus- og garagebygning

Fredningsnævnet modtog den 24. februar 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opfø-
re en kombineret udhus- og garagebygning på matr.nr. 3az Hårup By, Linå, Skærbækvej 90, 8600 Silkeborg. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Lasse Bach.   

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at beva-
re arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af frednings-
bestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Terrænændringer er ikke 
tilladt. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller 
andre indretninger. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved 
bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fred-
ningsnævnet.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 49.289 m2. Der er ifølge BBR en 
bolig på 110 m2 og to småbygninger på henholdsvis 5 m2 og 6 m2 på ejendommen. Der ønskes opført en sort 
træbygning på 120 m2 (8 x 15 meter) med en højde på 6 meter i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 
Bygningen udføres med ensidig taghældning og sort tagpap. 

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er nær Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern 
bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på 
udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at der på grund af bygningens placering og udtryk ikke er 
noget landskabeligt til hinder for, at der meddeles dispensation. Der er herved yderligere lagt vægt på, at der 
på ejendommen i forvejen kun er en ubetydelig udhusbebyggelse, og at udhus- og garagebygningen vil få en 
størrelse, der er genkendelig på en ejendom på 4,9 ha. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020 sammen med en yderli-
gere sag om hegning på ejendommen (FN-MJØ-062-2020). Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem 
deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog endvidere Lasse Bach, 
Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Frilufts-
rådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at bygningen opføres i et skov-
område ved beboelsesbygningen og som sådan vil være skjult for omgivelserne. Lasse Bach oplyste, at der 
kun fjernes de træer, som er nødvendige for byggeriet. Byggeriets størrelse skyldes, at der skal være plads til 
to biler, en lille traktor til skovarbejdet, stuehusets pillefyr og opbevaring af piller.      

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

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

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger om den øvrige bebyggelse på ejendommen til grund, at 
der er behov for en kombineret udhus- og garagebygning. Der er tale om en stor bygning til en beboelsese-
jendom, men der er omvendt tale en stor ejendom med skov.

På den anførte baggrund sammenholdt med bygningens ydre fremtræden og placering helt skjult fra omgi-
velserne meddeler fredningsnævnet 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 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, 
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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 ef-
terkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, 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. Arne Lund,
2. Lasse Bach, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-00932,
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 30. juni 2020

FN-MJØ-054-2020. Hævning af bebyggelse

Fredningsnævnet modtog den 11. maj 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at hæve en 
eksisterende bebyggelse på matr.nr. 3cx Hårup By, Linå, Skærbækvej 106, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er 
indsendt af ejendommens ejere Birgit og Johannes Pedersen.   

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet, at der kan meddeles dispensation, når der foreligger et 
endeligt projekt. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at beva-
re arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af frednings-
bestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Terrænændringer er ikke 
tilladt. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller 
andre indretninger. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved 
bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fred-
ningsnævnet.  

Fredningsnævnet har flere gange meddelt dispensation til sommerhusbebyggelse i området. Fredningsnæv-
net meddelte den 18. marts 2016 dispensation til at opføre et nyt sommerhus med et niveauplan, som var 
0,3 meter højere end det eksisterende niveauplan på naboejendommen Skærbækvej 108, 860 Silkeborg. 
Baggrunden for denne del af ansøgningen var den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 1.690 m2. Den er beliggende 
nær Gudenåen i en sommerhusklynge, og der er ifølge BBR et sommerhus på 62 m2 og en garage på 43 m2 
på ejendommen. Den eksisterende bebyggelse ønskes hævet ½-1 meter på grund af udfordringer med vand. 
Der er en krybekælder, som vil blive fjernet, da den ofte står under vand. 

Sommerhuset blev ved den nedenfor omtalte besigtigelse illustreret på følgende måde:
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er nær Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern 
bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på 
udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at der ikke er noget landskabeligt til hinder for, at bebyg-
gelsen hæves ½-1 meter. Der vil fortsat være tale om en lav bebyggelse, selvom bebyggelsen hæves. Ejen-
dommen kan være udfordret af oversvømmelse, hvilket fremgår både af kommunens kort om 100 årshæn-
delser og kommunens observationer fra februar 2020. Det fremgår ligeledes af luftfotos, at ejeren forsøger 
at holde Gudenåen fra sommerhuset ved hjælp af sandsække. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets kom-
munalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog 
endvidere Birgit og Johannes Pedersen med ML Montage og Byg ApS ved Michael Lauridsen, Silkeborg Kom-
mune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jør-
gen Krogh. Projektet blev gennemgået. Det blev præciseret, at der ikke sker en hævning af det eksisterende 
sommerhus. Det fjernes, og der bygges et nyt sommerhus på den samme sokkel, der dog hæves. Der blev 
udleveret et revideret illustreret projekt i mørkt træ med hvide vinduer og med sort tagpap. Det sendes digi-
talt til Silkeborg Kommune og fredningsnævnet. Det blev oplyst, at der endnu ikke er tale om et endeligt 
projekt, idet det afventer en stillingtagen til, om der kan meddeles dispensation til at hæve sommerhuset i 
forhold til det eksisterende sommerhus. Det ønskes også oplyst, om der kan etableres en terrasse. Det kun-
ne konstateres, at bebyggelserne på naboejendommene var placeret højere i terrænet. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

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

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at der er problemer med oversvømmelser på 
ejendommen. På den baggrund, og da sommerhusene på naboejendommene er placeret højere i terrænet, 
er fredningsnævnet indstillet på at meddele dispensation til, at der opføres et nyt sommerhus på den sam-
me, men forhøjede sokkel. Sommerhuset kan maksimalt hæves således, at dets sokkel er i niveau med sok-
len på naboejendommen Skærbækvej 108. Det terrænfald, som skal udføres på ejendommen som følge af 
den hævede sokkel, skal ske efter Silkeborg Kommunes anvisninger. Sommerhuset kan få det beskrevne 
udtryk, idet vinduespartierne ikke kan bestå af et stort vindue, men skal bestå af et større antal ruder. Der 
kan udføres en terrasse i terræn tre meter ud fra sommerhuset.

Det endelige projekterede projekt skal forelægges fredningsnævnet til behandling på skriftligt grundlag, hvis 
det er i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer.

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-



3

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 
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
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Denne afgørelse sendes til:

1. Arne Lund,
2. Birgit og Johannes Pedersen, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-01692,
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.



1

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 30. juni 2020

FN-MJØ-062-2020. Hegn

Fredningsnævnet modtog den 22. maj 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
hegn på matr.nr. 3az Hårup By, Linå, Skærbækvej 90, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendom-
mens ejer Lasse Bach.   

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at beva-
re arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af frednings-
bestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke be-
bygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Hegn må 
ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnets tilladelse med undtagelse af nødvendige kreaturhegn og 
hegn om eksisterende haver. Udskiftning af eksisterende hegn kan finde sted. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 49.289 m2. Der er ifølge BBR en 
bolig på 110 m2 og to småbygninger på henholdsvis 5 m2 og 6 m2 på ejendommen. Der ønskes etableret et 
støjhegn mod syd. Da det etableres syd for bebyggelsen, vil det ikke påvirke oplevelsen af det fredede områ-
de. 

Det fremgår af ansøgningen, at hegnet får en højde på ca. 210 cm med et udseende, som er illustreret på 
følgende måde:

 

Lasse Bach har supplerende anført, at hegnet også kan udføres i sort vedligeholdelsesfrit træ og således i 
samme stil som det illustrerede.
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Silkeborg Kommune har i en sambehandlet sag oplyst, at ejendommen er nær Natura 2000-område H45 Gu-
denå og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller 
naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020 sammen med en yderli-
gere sag om opførelse af en udhus- og garagebygning på ejendommen (FN-MJØ-026-2020). Fredningsnæv-
nets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigel-
sen deltog endvidere Lasse Bach, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsfore-
ning ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Lasse Bach oplyste, at 
hegnet ønskes som erstatning for hækken samme sted både som lyddæmpning og af sikkerhedsmæssige 
årsager. Hvis det er nødvendigt for en dispensation, kan hegnet i stedet placeres på hækkens side mod byg-
ningen. Fredningsnævnet påpegede det uheldige for landskabsoplevelsen af det ansøgte hegn både konkret 
og for at undgå en uheldig præcedensvirkning i fredede områder, og at det ikke afhjælpes af beplantning, 
som kan fjernes. Der blev drøftet andre løsningsmuligheder, herunder en eventuel lydafskærmning der har 
en fremtræden som en beplantning, og som på den baggrund formentlig vil kunne godkendes i fredningen.        

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

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

Fredningsnævnet finder ikke, at fredningens bestemmelse om adgang til hegn om eksisterende haver omfat-
ter et hegn som det ansøgte.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den ansøgte hegning som udgangspunkt er fremmedartet i en land-
skabsfredning. Dette findes også konkret at være tilfældet ved kørsel ad Skærbækvej med kig udover det 
fredede landskab mod Gudenåen.

Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til det ansøgte hegn. Det kan ikke føre til et andet resul-
tat, hvis hegnet placeres bagved hækken ved ejendommen, idet denne kan fjernes.

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i fredningsnævnets afgørelse.

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:
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 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 
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. Arne Lund,
2. Lasse Bach, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-00932, 
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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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 30. juni 2020

FN-MJØ-013-2020. Nyt stuehus

Fredningsnævnet modtog den 30. januar 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om efter 
nedrivning af et stuehus at opføre et nyt stuehus på matr.nr. 1a Resendal By, Gødvad, Resendalvej 3, 8600 
Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af bygningskonstruktør Nicolai Larsen fra HusCompagniet for ejendom-
mens ejer Jesper Breus Møller.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer i 
Gødvad. Det er fredningens formål at bevare arealernes tilstand. Der må som udgangspunkt ikke opføres 
yderligere bebyggelse. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygnin-
ger eller om- og 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 tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, 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 merbe-
kostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkono-
miske formål. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen 
i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. 
Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugse-
jendommens beboelse.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom på 17 ha. Det nuværende 
stuehus er fra 1964 i ét plan med et bebygget areal på 156 m2. Driftsbygningerne har et bebygget areal på i 
alt ca. 900 m2. Det ansøgte stuehus ønskes opført i to etager med en bygningshøjde på 8½ meter og med et 
bruttoetageareal på 223 m2. Det opføres med stort set samme placering og med samme bebyggede areal 
som det eksisterende stuehus. Boligens facader opføres i tegl med røde nuancer med henblik på senere 
vandskuring i hvid. Taget opføres i sort cement glans 5.

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 49 
Gudenå og Gjern Bakker. Byggeriet vurderes ikke at ville påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundla-
get eller beskyttede bilag IV-arter. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at ejendommen ligger ca. 200 meter fra allerede udbygge-
de boligområder i den østlige del af Silkeborg By. Det ansøgte byggeri har et bebygget areal stort set tilsva-
rende det nuværende stuehus, og den nye bolig ønskes opført med samme placering som den nuværende. 
Byggeriet ønskes opført i 2 etager med en byggehøjde på 8½ meter og dermed højere end det nuværende 
stuehus. Byggeriet vil formentlig blive synlig fra Gødvad Kirkevej, der forløber nord for ejendommen. Ud fra 
en samlet landskabelig vurdering og herunder nærheden til bymæssig bebyggelse vil kommunen anbefale, at 
der meddeles dispensation. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at det ansøgte stuehus ligger i et i forvejen for-
styrret landskab og i umiddelbar tilknytning til eksisterende og relativt store driftsbygninger. 

Stuehuset er illustreret på følgende måde:
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Efter sagens modtagelse orienterede fredningsnævnet ansøgeren og Silkeborg Kommune om, at enhver sag i 
fredningsnævnet selvsagt skal vurderes konkret, men at det er det altovervejende udgangspunkt i fred-
ningsnævnets praksis, at der ikke kan meddeles dispensation til at opføre 2-etagesbygninger i landskabsfred-
ninger, da sådanne bygninger er fremmedartede i landskabsfredninger. Fredningsnævnet har en del gange 
henvist ejere til i stedet at udføre traditionelle 1½-plansbygninger.

Ansøgeren orienterede efterfølgende fredningsnævnet om, at stuehuset fortsat ønskes opført i 2 fulde plan 
for at sikre optimal udnyttelse af 1. salen og derved undgå skunkvæggene. Ved at opføre stuehuset i 2 fulde 
plan får ejendommens beboere, brugere mv. tilfredsstillende opholdsrum og arealer på 1. sal. Bebyggelsen 
ligger ydermere tæt på et nyt boligområde. Bebyggelsen vil endvidere ligge skjult bag bevoksning og vil der-
for ikke fremtræde væsentligt i området. 

Fredningsnævnet behandlede herefter sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Det kommu-
nalt valgte medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I 
besigtigelsen deltog endvidere Jesper Breus Møller og Line Høgh med Huskompagniet ved Peter Nor-
dengaard, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Hansen 
og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Vandskuringen i hvid skyldes, at de andre 
bygninger er med hvid vandskurring. Bygningen bliver ikke højere end de andre bygninger. Det blev anført, 
at huset ikke er skæmmende. Det er placeret, så det er skjult fra tre verdenshjørner og kun er synligt mod 
kirken. Det er i nærheden af parcelhusbebyggelsen i udkanten af Silkeborg, hvor der også er tilsvarende byg-
gerier. Gry Bruhn Hansen oplyste, at kommunen normalt ikke er glad for to-etage bygninger i landskabet, 
men en meget konkret landskabsvurdering har konkluderet, at det ikke påvirker det omkringliggende land-
skab. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde ikke bemærkninger til projektet.   

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Gødvad 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.

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

Det er det altovervejende udgangspunkt i fredningsnævnets praksis, at der ikke kan meddeles dispensation 
til at opføre 2-etagesbygninger i landskabsfredninger, da sådanne bygninger er fremmedartede i landskabs-
fredninger.

Det fremgår af sagen, at det ansøgte stuehus får samme beliggenhed som det eksisterende stuehus og ikke 
bliver højere end ejendommens tre driftsbygninger. Terrænforholdene omkring ejendommens bygninger 
betyder, at stuehuset kun er marginalt synlig fra Resendalvej og således reelt kun synlig mod nord mod Gød-
vad Kirke og mod øst fra det omkringliggende landskab, som tilhører ejendommen. 

På den anførte baggrund og i øvrigt da ejendommen er beliggende i udkanten af fredningen tæt ved et be-
bygget område, meddeler fredningsnævnet 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 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. Arne Lund,
2. Jesper Breus Møller,
3. HusCompagniet ved Nicolai Larsen, 
4. Miljøstyrelsen,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2019-05644,
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.



1

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 30. juni 2020

FN-MJØ-060-2020. Vandingshul til kvæg

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om kommunens ansøgning om at 
etablere et vandhul til kvæg på matr.nr. 11e Resendal By, Gødvad, Porskærvej 3, 8600 Silkeborg. Ejendom-
men ejes af Morten Rahbek og Janne Lykke Facius.   

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at beva-
re arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af frednings-
bestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Ændringer i terrænet 
eller terrænformerne, herunder opfyldning og planering er ikke tilladt. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom. Kommunen har i løbet af vinteren 
indgået aftale med ejerne og en lokal dyreholder om græsning af store dele af ejendommens overdrevs- og 
engarealer. Da der ikke er andre muligheder for vanding af dyrene, søges der om tilladelse til at grave et hul 
med en diameter på ca. 5 meter og en dybde på højst 1 meter under terræn og med skrånende brinker. Det 
skønnes, at grundvandet ligger tæt på jordoverfladen. Det opgravede materiale påtænkes bredt ud i et tyndt 
lag på en dyrket græsmark sydvest for vandingshullet. For at undgå for meget optrædning er det tanken at 
lægge et tyndt lag marksten på vandingshullets ene side omtrent svarende til den halve omkreds. Det er 
vegetationen, som afgør vandhullets præcise placering. 

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 100 meter fra Natura 2000-område H45 Gudenå 
og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller na-
turtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets kom-
munalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog 
endvidere Morten Rahbek, Silkeborg Kommune ved Poul Erik Thystrup, Danmarks Naturfredningsforening 
ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Poul Erik Thystrup oplyste, 
at det formentlig bliver et vilkår for en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, at jorden ikke udlæg-
ges, men køres væk.     

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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 
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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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at etablering af et vandingshul er en nødvendig 
forudsætning for afgræsning af overdrevs- og engarealerne. På den baggrund og da der således er tale om et 
naturforbedrende tiltag, meddeler fredningsnævnet dispensation til projektet.

Det er et vilkår for dispensationen, at det opgravede materiale ikke udlægges i 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.

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 
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-
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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. Arne Lund,
2. Morten Rahbek og Janne Lykke Facius, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-02349,
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 30. juni 2020 

 

FN-MJØ-055-2020. Ombygninger, renoveringer og læbælte 

Fredningsnævnet modtog den 12. maj 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om ombyg-
ning/renovering af bygninger og plantning af et supplerende læbælte på matr.nr. 1e m.fl. Resendal By, Gød-
vad, Gødvad Kirkevej 6, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Nikolai Tjeen Dam.    

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation til et supplerende læbælte, 
men i øvrigt at meddele dispensation til det ansøgte og en række yderligere konstaterede forhold på ejen-
dommen. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at beva-
re arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af frednings-
bestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke be-
bygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen 
skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger, herunder læ-
skure for kreaturer, eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at ny-
byggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed 
for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte godkendelse, hvis det eksi-
sterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpe-
ges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentligt merbekost-
ning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske 
formål. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i 
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. 
Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører 
under denne bestemmelse. Hegn må ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnets tilladelse med und-
tagelse af nødvendige kreaturhegn og hegn om eksisterende haver. Udskiftning af eksisterende hegn kan 
finde sted.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 19 ha. Der er ifølge BBR en bolig 
på 185 m2 og flere driftsbygninger med et samlet areal på 427 m2 på ejendommen. Ejeren påtænker at udfø-
re en række ombygninger/renoveringer efter at have overtaget gården. Der er etableret en ny kvist på ho-
vedhuset. Der ønskes etableret en udestue. Der ønskes videre etableret et nyt tag på staldbygningen, da det 
eksisterende er et udtjent pandepladetag. Det udføres med sorte stålplader med tagstenslook, så stalden og 
hovedhuset får et ensartet udtryk. Der ønskes yderligere ny facadebeklædning på stalden. Facaderne er slid-
te, hvorfor en gavl skal genopbygges. Store dele af den øvrige facade vil blive beklædt med sort træbeklæd-
ning. Den eksisterende kampestensfacade mod sydøst vil dog fremstå uforandret efter renoveringen. Endelig 
ønskes et eksisterende læbælte suppleret mod nord for at afskærme ejendommen for nybyggeri på en til-
grænsende ejendom. Beplantningen skal være for området naturligt hjemmehørende arter, og den skal ses 
som et supplement til den eksisterende beplantning og tænkes derfor i samme karakter.   

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 1,5 km fra Natura 2000-område H45 Gudenå og 
Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturty-
per på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter. 
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Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at de bygningsmæssige forandringer vurderes at være 
uden betydning for landskabet. Kommunen har i 2019 meddelt byggetilladelse til de etablerede karnapper 
uden forelæggelse for fredningsnævnet. Det er i forbindelse med kommunens landskabskortlægning note-
ret, at det vil være værdifuldt, hvis der bliver etableret flere biotoper i området, herunder at læhegn gen-
etableres, idet læhegn tidligere har været en del af landskabsoplevelsen, og idet der kun er få biotoper tilba-
ge i det intensivt udnyttede urbane landskab. Det vurderes således, at det ansøgte læhegn vil underbygge 
landskabsoplevelsen og genkendeligheden i området. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets 
kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen 
deltog endvidere Nikolai Tjeen Dam og Nanna Dam, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks 
Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Det blev i relation til hovedbyg-
ningen oplyst, at Silkeborg Kommunes byggetilladelse uden forelæggelse for fredningsnævnet opfattede 
både to kviste og udskiftning af taget fra rødt til sort tag. Taget er derfor ved at blive skiftet. Huset ønskes 
formentlig pudset hvidt. Der kunne på ejendommen endvidere konstateres en staklade, hvorom Nikolai 
Tjeen Dam oplyste, at denne også var opført efter byggetilladelse før deres ejertid uden en dispensation fra 
fredningsnævnet. Der kunne yderligere konstateres et udhus. Nikolaj Tjeen Dam oplyste, at det er opført 
omkring år 1992 uden fredningsnævnets godkendelse. Det fremgår af BBR. Det blev aftalt, at Gry Bruhn Han-
sen sender oplysninger om bygningerne til fredningsnævnet. Der var i haven endvidere opført en shelter. 
Den ønskede placering for læbæltet blev besigtiget. Det blev oplyst, at tilplantningen ønskes for at skærme 
mod det byudviklingsområde, som forventes at blive placeret umiddelbart op til deres ejendom. De vil end-
videre gerne have en lindeallé tættest på bygningerne. Træerne plantes med en afstand på ca. fem meter. 
De har netop fjernet en række udtjente træer på den ene side af vejen, og det fremgår af ældre luftfotos, at 
der oprindeligt var en egentlig allé. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet bakkede op om be-
plantningsprojekterne.       

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.  

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

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til de allerede gennemførte bygningsændringer og 
dispensation til de i øvrigt planlagte bygningsændringer, som er omfattet af ansøgningen, eller som blev 
drøftet ved besigtigelsen. 

Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at bygningsændringerne, herunder udestuen ikke har nogen be-
tydning for landskabsoplevelsen, og at de øvrige bygninger har en alder, som betyder, at de ikke nu skal på-
bydes fjernet og til dels, at de i øvrigt delvist er opført efter byggetilladelse. Der er endvidere lagt vægt på, at 
shelteren er placeret i haven.  

Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for at plante alléer i landskabs-
fredninger. Det må dog lægges til grund, at der indtil for nylig har været en række træer på den ene side af 
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den sidste del af vejen hen til bebyggelsen. Det blev endvidere oplyst under besigtigelsen, at det kan ses af 
ældre luftfotos, at der tidligere har været en egentlig allé det pågældende sted. På den baggrund og da land-
skabsoplevelsen ikke i øvrigt påvirkes ved tilplantning det pågældende sted grundet anden beplantning nær 
ved, meddeler fredningsnævnet dispensation til plantning af en lindeallé med en afstand mellem træerne på 
ca. fem meter på den sidste del af strækningen mod bebyggelsen i retning nordvest mod sydøst og hen til 
bebyggelsen.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at hegn ikke må opsættes eller plantes uden fredningsnævnets 
tilladelse. På den baggrund og da et læbælte det pågældende sted vil betyde en sløring af landskabsformer-
ne og en hindring af udsigten over fredningen, meddeler fredningsnævnet ikke dispensation. 

Fredningsnævnet har dog forståelse for baggrunden for ønsket om at plante et læbælte, og der kan derfor 
forventes meddelt dispensation, når der sker en lokalplanlægning af det tilgrænsende område, idet det sam-
lede områdes karakter til den tid vil ændre sig.  

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. Kla-
gefristen 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 
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.  
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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. Arne Lund, 
2. Nikolai Tjeen Dam,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-01785, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 7. juli 2020

FN-MJØ-005-2020. Renoveringer omkring Trækstien

Fredningsnævnet modtog den 10. oktober 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning fra Na-
turstyrelsen om at renovere en adgangsmulighed fra Anderiet, matr.nr. 10c Gødvad By, Gødvad, Gødvad 
Mælkevej 14b, 8600 Silkeborg til den nyrenoverede Træksti ved Gudenåen. Ejendommen ejes af den selve-
jende institution Gødvad Efterskole.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Det er fredningens formål at bevare arealernes tilstand. Der må ikke foretages terrænændrin-
ger. Silkeborg Kommune har fremhævet, at adgangsmuligheden ikke fremgår af fredningen og derfor kræver 
fredningsnævnets dispensation.

Det fremgår af Overfredningsnævnets fredningsafgørelse, at der udlægges en tre meter bred sti mellem 
Gødvad Mælkevej og Trækstien over matr.nr. 4e Gødvad by og sogn, således at anlæg og vedligeholdelse af 
denne sti påhviler kommunen. Det fremgår videre, at fredningsnævnets beslutning om en privat vejs forløb 
på matr.nr. 9b Gødvad by og sogn blev ophævet, og at beslutningen om udlæg af en sti over matr.nr. 10 c 
Gødvad by og sogn ligeledes blev ophævet. Det blev i stedet pålagt Miljøministeriet som ejer af matr.nr. 9b 
m.fl. Gødvad by og sogn at etablere og vedligeholde en stiforbindelse over ejendommen fra den private vej 
til Trækstien. 

Fredningsnævnet meddelte den 22. oktober 2015 (FN-MJØ-103-2015) dispensation til den renovering af 
Trækstien, som Silkeborg Kommune har anført som baggrund for det nu ansøgte projekt. Afgørelsen blev 
begrundet med, at terrænændringerne var af underordnet betydning i forhold til at sikre en sådan færdsel 
på Trækstien, der ville betyde en markant tilgængelighed i relation til oplevelsen af Gudenåen og landskabet 
og naturen omkring denne. 

Fredningsnævnet meddelte den 28. oktober 2019 (FN-MJØ-124-2018) ikke lovliggørende dispensation til en 
foretaget terrænændring fra en privat ejendom til Trækstien i samme fredning. Fredningsnævnet henviste 
til, at fredningsnævnet i en afgørelse i 2009 havde fastslået, at stien mod Trækstien skulle være en trampesti 
og ikke måtte fremstå som et sået og plejet maskinslået græsbælte, da arealernes karakter af naturområde 
skulle bevares. Det var samtidig blevet indskærpet, at enhver aktivitet indenfor habitatområdet krævede 
forudgående tilladelse. Ejeren havde på trods heraf foretaget yderligere terrænændring i form af opfyldning 
på trampestien for at hæve den til et niveau svarende til den hævning af Trækstien, fredningsnævnet havde 
meddelt tilladelse til, og stien fremstod fortsat som et maskinslået græsbælte. Fredningsnævnet bemærke-
de, at hensynet til at undgå en uheldig præcedens var indgået i afgørelsen, idet en dispensation ville åbne op 
for terrænændringer med samme begrundelse eller andre for ejerne magelige grunde indenfor fredningen. 
Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som endnu ikke har truffet 
afgørelse i sagen. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at der søges om renovering af en sti med en bredde på 1½ meter over en 
strækning på ca. 100 meter. Gødvad Efterskole ser positivt på projektet. Der anvendes paksten/cykelgrus i 
en tykkelse på op til ½ meter. Der er tale om den samme cykelgrustype, som anvendes til restaurering af den 
resterende del af Trækstien. Der udlægges 36 m3 paksten under cykelgrus, hvor der er blødt, og 36 m3 cykel-
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grus. Det udlægges ovenpå den nuværende sti. Kommunen har besigtiget stien i september 2019, hvor den 
stod under 20-40 cm vand. Stien kan renoveres som ansøgt uden i væsentlig grad at påvirke den eksisteren-
de natur og landskabet negativt, da der er tale om renovering af en eksisterende og fast sti/vej, som kan spo-
res helt tilbage på de høje målebordsblade (1842-1899). Kommunen ser det hensigtsmæssigt at sikre en 
sådan offentlig adgangsmulighed til Trækstien.

Stiens placering fremgår af følgende oversigtsbillede:

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen ligger i Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern 
Bakker. Projektet vurderes ikke at ville påvirke arter eller naturtyper i habitatområdet.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Det kommunalt valgte 
medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen 
deltog endvidere Gødvad Efterskole ved Jacob Thorning og John Birk, Naturstyrelsen ved Knud Erik Hesselb-
jerg, Silkeborg Kommune ved Poul Erik Thystrup, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og 
Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev beskrevet og uddybet. Stien vil betyde, at der i området er 
mulighed for offentligheden til at komme til Trækstien. Der er i forvejen god brug af den nuværende sti, når 
den er farbar, og byudviklingen i området vil medføre et øget behov. Det er de færreste brugere af 
Trækstien, som går hele turen på 22 km, og det er derfor et vigtigt element i tilgængeligheden, at der er ad-
gang til Trækstien forskellige steder. Der er nok i alt syv eller otte adgangsmuligheder til Trækstien på stræk-
ningen. Der er i fredningen udlagt en parallel sti tæt på den nuværende sti, men den er der ikke, og det er 
noget vanskeligt at udfinde den præcise placering i fredningen. Den eksisterende sti kan derfor træde i ste-
det for denne sti. Der påtænkes fremadrettet ikke tilsvarende andre adgangsmuligheder til Trækstien. Stien 
påtænkes udført i samme højde og med samme materialer og på samme måde som den renoverede Træksti. 
Der kan indføjes rør i stien, så mindre dyr kan passere. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der er 
tale om et ikke uvæsentligt indgreb i naturen og stillede spørgsmålstegn ved, hvor mange adgange til 
Trækstien der er brug for. Fredningsnævnet anførte en hævet træsti som et alternativt med deraf følgende 
mindre naturindgreb. Poul Erik Hesselbjerg oplyste, at en sådan løsning er flere gange dyrere at udføre og 
dyrere at vedligeholde, og at den ansøgte løsning efter hans opfattelse vil syne af et mindre indgreb i områ-
det, når stien er vokset til, idet det kun vil være en mindre del midt på stien, som vil være synlig. Fred-
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ningsnævnet tilkendegav begrundet, at der kan meddeles dispensation, men at det skal drøftes med det 
kommunale medlem, om det skal være til den ansøgte løsning eller en løsning med en træsti.      

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.

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

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger endvidere til grund, at der i fredningen er udlagt en nært-
liggende sti til Trækstien, men at denne ikke sti eksisterer. Det lægges endvidere til grund, at den sti, som nu 
ønskes renoveret, har været anvendt som sti i mange år som en offentlig adgang til Trækstien. 

Fredningsnævnet er på den baggrund indstillet på at meddele dispensation til en renovering af stien som 
offentlig adgangsmulighed fra Gødvad Mælkevej til Trækstien.

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder og herunder hensynet til ad-
gangsstiens farbarhed godkende, at den udføres som en hævet sti på samme måde som Trækstien. Der med-
deles derfor dispensation til det ansøgte projekt. 

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.



4

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. Arne Lund,
2. Gødvad Efterskole,
3. Naturstyrelsen, 
4. Miljøstyrelsen,
5. Silkeborg Kommune, 
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 30. juni 2020

FN-MJØ-010-2020. Nyt stuehus

Fredningsnævnet modtog den 21. januar 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om ny bolig-
bebyggelse på matr.nr. 13c Resendal By, Gødvad, Porskærvej 12, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejere Jens Larsen og Line Melander.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet, at der kan meddeles dispensation, når der foreligger et 
endeligt projekt. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer i 
Gødvad. Det er fredningens formål at bevare arealernes tilstand. Terrænændringer er ikke tilladt. Der må 
som udgangspunkt ikke opføres yderligere bebyggelse. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte 
helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud 
indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som 
overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommens beboelse.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 940 m2. Det fremgår af BBR, at 
der er et samlet bygningsareal på 129 m2, hvoraf boligen er på 102 m2. Denne bebyggelse ønskes fjernet. 
Den nye bebyggelse ønskes opført som et vinkelhus med saddeltag i ét plan. Bebyggelsen ønskes opført så 
højt i terrænet som muligt med henblik på at mindske risikoen for oversvømmelse fra den tilgrænsende eng 
og Gudenåen. Den nye bolig vil blive på 170 m2-180 m2 sammenbygget med en dobbeltgarage på 60 m2. Den 
opføres i én etage, så den maksimalt bliver fem meter høj. Huset ønskes opført i antracitgrå/gråmeleret 
mursten med en mørk fuge. Taget skal være med sort tagpap i listedækning med saddeltag. Taget og mur-
stenen er illustreret i udtalelsen. Det fremgår af en beliggenhedsplan i udtalelsen, at den nye bebyggelse i 
øvrigt ønskes opført med stort set samme placering på ejendommen som den eksisterende.

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er nær Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern 
Bakker. Byggeriet vurderes ikke at ville påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget eller beskyttede 
bilag IV-arter, hvis der tages forholdsregler omkring flagermus. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at kommunen vil kunne imødekomme ansøgningen, idet 
ejendommen allerede er bebygget med en boligbebyggelse, der vil blive fjernet. Der er lagt vægt på, at der 
er tale om en ny bebyggelse i ét plan i en mørk sten og mørkt ikke reflekterende tag. Det vurderes ikke, at 
bebyggelsen vil påvirke ådalslandskabet yderligere. På grund af nærheden til Gudenåen, eng og lavbundsare-
aler anbefales det, at bebyggelsen opføres med høj sokkel og uden kælder. Fredningsnævnet anmodes der-
for om dispensation til en ny boligbebyggelse med det skitserede udtryk. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Det kommunalt valgte 
medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen 
deltog endvidere Jens Larsen og Lise Melander med 2-Plan Huset A/S ved Esben Glyum, Silkeborg Kommune 
ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen. Projektet blev gennemgået. 
Det blev oplyst, at der alene vil ske terrænregulering og udføres høj sokkel, så hele bebyggelsen kommer i 
niveau med niveauet ved vejen. Der vil samlet højst blive tale om en regulering på én meter. Projektet er 
endnu ikke helt på plads, idet det i første omgang ønskes afklaret, om der er grundlag for at gennemføre 
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projektet. Der skal også etableres et nedsivningsanlæg. Den nærmere størrelse af den synlige del af nedsiv-
ningsanlægget kendes ikke.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.

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

Fredningsnævnet lægger sagens oplysninger til grund, at den eneste terrænregulering ved byggeriet består i 
en nødvendig påfyldning for at gøre det bebyggede areal plant. På den baggrund og da fredningsnævnet i 
lyset af fredningsnævnets praksis i området, forholdene på ejendommen og dens placering i landskabet er 
enig med Silkeborg Kommune i, at byggeriet med dets størrelse, placering og beskrevne ydre fremtræden 
ikke påvirker landskabsoplevelsen væsentligt, er fredningsnævnet indstillet på at meddele dispensation til 
byggeriet. Terrænfaldet fra bygningen til det naturlige terræn skal ske efter Silkeborg Kommunes anvisnin-
ger. Fredningsnævnet er endvidere indstillet på at meddele dispensation til nedsivningsanlægget under for-
udsætning af, at det ikke findes at have betydning for landskabsoplevelsen.

Det endelige projekt skal forelægges fredningsnævnet til behandling på skriftligt grundlag, hvis det er i over-
ensstemmelse med ovennævnte retningslinjer.  

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 
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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 
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. Arne Lund,
2. 2-Plan Huset A/S,
3. Jens Larsen og Line Melander, 
4. Miljøstyrelsen,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2020-00298,
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 19. oktober 2020

FN-MJØ-125-2020. Nyt sommerhus

Fredningsnævnet traf den 30. juni 2020 følgende afgørelse i en sag om sommerhusbebyggelse på matr.nr. 
3cx Hårup By, Linå, Skærbækvej 106, 8600 Silkeborg, hvor det ved fredningsnævnets møde med besigtigelse 
viste sig, at der ikke var tale om et endeligt projekt (FN-MJØ-054-2020):

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer ved 
Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare area-
lerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbestemmel-
serne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Terrænændringer er ikke tilladt. Area-
lerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. 
Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig 
grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.  

Fredningsnævnet har flere gange meddelt dispensation til sommerhusbebyggelse i området. Fredningsnævnet 
meddelte den 18. marts 2016 dispensation til at opføre et nyt sommerhus med et niveauplan, som var 0,3 meter 
højere end det eksisterende niveauplan på naboejendommen Skærbækvej 108, 8600 Silkeborg. Baggrunden for 
denne del af ansøgningen var den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 1.690 m2. Den er beliggende nær 
Gudenåen i en sommerhusklynge, og der er ifølge BBR et sommerhus på 62 m2 og en garage på 43 m2 på ejen-
dommen. Den eksisterende bebyggelse ønskes hævet ½-1 meter på grund af udfordringer med vand. Der er en 
krybekælder, som vil blive fjernet, da den ofte står under vand. 

Sommerhuset blev ved den nedenfor omtalte besigtigelse illustreret på følgende måde:

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er nær Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern bak-
ker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpeg-
ningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at der ikke er noget landskabeligt til hinder for, at bebyggelsen 
hæves ½-1 meter. Der vil fortsat være tale om en lav bebyggelse, selvom bebyggelsen hæves. Ejendommen kan 
være udfordret af oversvømmelse, hvilket fremgår både af kommunens kort om 100 årshændelser og kommu-
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nens observationer fra februar 2020. Det fremgår ligeledes af luftfotos, at ejeren forsøger at holde Gudenåen fra 
sommerhuset ved hjælp af sandsække. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets kommu-
nalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog endvi-
dere Birgit og Johannes Pedersen med ML Montage og Byg ApS ved Michael Lauridsen, Silkeborg Kommune ved 
Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Pro-
jektet blev gennemgået. Det blev præciseret, at der ikke sker en hævning af det eksisterende sommerhus. Det 
fjernes, og der bygges et nyt sommerhus på den samme sokkel, der dog hæves. Der blev udleveret et revideret 
illustreret projekt i mørkt træ med hvide vinduer og med sort tagpap. Det sendes digitalt til Silkeborg Kommune 
og fredningsnævnet. Det blev oplyst, at der endnu ikke er tale om et endeligt projekt, idet det afventer en stil-
lingtagen til, om der kan meddeles dispensation til at hæve sommerhuset i forhold til det eksisterende sommer-
hus. Det ønskes også oplyst, om der kan etableres en terrasse. Det kunne konstateres, at bebyggelserne på na-
boejendommene var placeret højere i terrænet. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 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 dispensa-
tion fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget 
for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

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

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at der er problemer med oversvømmelser på ejen-
dommen. På den baggrund, og da sommerhusene på naboejendommene er placeret højere i terrænet, er fred-
ningsnævnet indstillet på at meddele dispensation til, at der opføres et nyt sommerhus på den samme, men for-
højede sokkel. Sommerhuset kan maksimalt hæves således, at dets sokkel er i niveau med soklen på naboejen-
dommen Skærbækvej 108. Det terrænfald, som skal udføres på ejendommen som følge af den hævede sokkel, 
skal ske efter Silkeborg Kommunes anvisninger. Sommerhuset kan få det beskrevne udtryk, idet vinduespartier-
ne ikke kan bestå af et stort vindue, men skal bestå af et større antal ruder. Der kan udføres en terrasse i terræn 
tre meter ud fra sommerhuset.

Det endelige projekterede projekt skal forelægges fredningsnævnet til behandling på skriftligt grundlag, hvis det 
er i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer.

Skanderborg Kommune har den 5. oktober 2020 indsendt en ny byggeansøgning med tegningsmateriale og 
har oplyst, at der er ansøgt om et byggeprojekt, som er i overensstemmelse med retningslinjerne i fred-
ningsnævnets afgørelse af 30. juni 2020. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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 
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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, som efter det oplyste er i overensstemmelse med 
fredningsnævnets afgørelse af 30. juni 2020, og som ikke findes at medføre nogen ændret oplevelse af fred-
ningen. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.

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 
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-
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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. Bjarne Golles,
2. Arne Lund,
3. Birgit og Johannes Pedersen, 
4. Miljøstyrelsen,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2020-01692,
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 5. november 2020

FN-MJØ-117-2020. Kvist

Fredningsnævnet modtog den 17. september 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opsætte en kvist på matr.nr. 1z Resendal By, Gødvad, Resendalvej 7, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er ind-
sendt af ejendommens ejer Thomas Møldrup Black.   

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at beva-
re arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af frednings-
bestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke be-
bygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og 
tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad 
ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 1.531 m2. Der er ifølge BBR en 
bolig på 136 m2 og en garage på 42 m2 på ejendommen. Der ønskes opsat en kvist på beboelsens sydvendte 
tagflade. 

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 700 meter fra Natura 2000-område H45 Gudenå 
og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller na-
turtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at ejendommen er beliggende i et område med spredt 
bebyggelse nær Resendalvej i et landskab med spredt bebyggelse. Der er tale om en mindre bygningsmæssig 
forandring, der ikke påvirker landskabsoplevelsen. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. oktober 2020. I besigtigelsen delt-
og endvidere Thomas Møldrup Black, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfrednings-
forening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Danmarks Natur-
fredningsforening udtalte sig imod vinduer i kvistens sider. Thomas Møldrup var ikke i øvrigt afklaret i rela-
tion til kvistens konkrete udførelse, herunder om den skal have halvbuet tag, om tagbeklædningen og om 
materialevalget mellem vinduerne. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation og 
udstak retningslinjerne for et projekt, der kan godkendes i fredningen. Det blev i øvrigt oplyste, at det eksi-
sterende tag på huset skal skiftes til et tilsvarende tag med en rødbrun sten (mokka).

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.

Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med 
sagsnr. 20/13164. Klik her for at se afgørelsen.
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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 efter en konkret vurdering af beboelsesbygningen og ejendommens placering i 
landskabet sammenholdt med nærområdets øvrige bebyggelse dispensation til den ansøgte kvist også med 
glas i siderne. Fredningsnævnet er i den forbindelse enig i Silkeborg Kommunes vurdering af, at der er tale 
om en mindre bygningsmæssig forandring, der ikke påvirker landskabsoplevelsen.  

Kvistens sidebeklædninger skal være af zink eller et materiale med et lignende udtryk. Der må ikke være en 
bue på kvisten, og dens tag skal være sort tagpap.

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. Thomas Møldrup Black, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-03795,
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 5. november 2020

FN-MJØ-116-2020. Ny ringvejsbro

Fredningsnævnet modtog den 16. september 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om kommunens ansøg-
ning om at udføre terrænændringer som følge af udskiftningen af ringvejsbroen på Østre Ringvej. Projektet 
vedrører ejendommene matr.nre. 14g, 19a og 7000 Gødvad By, Gødvad og matr.nr. 171i og 7000iu Silkeborg 
Markjorder. 

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

Sagens baggrund

Dele af arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af are-
aler ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at 
bevare arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fred-
ningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke foreta-
ges terrænændringer. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, 
boder eller andre indretninger. Der må ikke foretages noget, som kan ændre areal eller form af Gudenåen, 
Linå og Nebel Bæk. Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved åløb uden fredningsnævnets for-
udgående tilladelse. Der må ikke uden fredningsnævnets godkendelse anlægges veje over de fredede arealer 
bortset fra markveje som led i landbrugs- og skovdrift.

Dele af arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 16. maj 2017 om fredning af Dalene ved Re-
senbro. Det er fredningens formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, 
at området fremtræder som et overvejende skovdækket landskab afbrudt af golfbane, dyrkede marker, he-
de, overdrev og søer, at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmu-
ligheder for plante- og dyreliv, blandt andet ved at området ikke fragmenteres, og at eksisterende naturom-
råder beskyttes og sikres sammenhæng og særligt i relation til matr.nr. 6nt Hårup By, Linå at udvikle lysåben 
natur til understøtning af Natura 2000-område N57 (H181) Silkeborgskovene, at sikre de geologiske interes-
ser og skabe grundlag for, at der sker en formidling af disse, at sikre og forbedre områdets rekreative kvalite-
ter, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem, at skabe grundlag for naturpleje, og at 
medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura2000-beskyttelse, har en gunstig beva-
ringsstatus. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på frednings-
tidspunktet. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner 
som f.eks. tårne, vindmøller, tankanlæg, transformatorstationer og master. Der må ikke etableres belysning. 
Der må ikke etableres nye veje. Eksisterende veje må ikke udvides eller forlægges. Der må ikke foretages 
terrænændringer. 

Fredningssagen behandles fortsat af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og fredningen er således ikke endelig.

Silkeborg Kommune har oplyst, at det i beslutningsprocessen for vedtagelsen af Silkeborg-Herningmotorvej-
en blev foreslået at udskifte ringvejsbroen over Gudenåen med en ny og længere lokalvejsbro for lokal trafik 
på Østre Ringvej. En nye bro skulle være en landskabsbro med samme udformning som motorvejsbroen, der 
skulle krydse Gudenåen ca. 70 meter vest for ringvejsbroen. Udskiftningen af broen blev også inddraget i 
VVM-processen for motorvejsbroen. Argumenterne for udskiftningen af broen var begrundet i, at den med 
tilhørende dæmningsanlæg udgør en fysisk, visuel og biologisk barriere i ådalen, og at denne barrierevirk-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

ning ville forstærkes af en ny motorvejsbro. Etableringen af en ny bro ved siden af motorvejsbroen ville såle-
des være en landskabsmæssig- og miljømæssig bedre løsning end bevarelse af den eksisterende ringvejsbro, 
og der blev således afsat penge til projektet i anlægsloven for motorvejsprojektet. Motorvejen er nu i drift, 
og kommunen har igangsat projekteringen af den nye bro. Anlægsarbejdet forventes igangsat i sommeren 
2021. Den samlede anlægsperiode vurderes at være ca. 1½ år og afsluttes i februar 2023. Østre Ringvej og 
den eksisterende bro danner grænse for arealerne til fredningerne. Projektet har et lille overlap med de fre-
dede arealer. Den fremtidige bro og vej placeres udenfor fredningerne, men det vil ikke være muligt at ud-
skifte broen uden at foretage mindre ændringer i fredningerne. 

Silkeborg Kommune har videre anført, at projektet omfatter nedrivning af den eksisterende ringvejsbro, 
nedrivning af en eksisterende støttemur mod Gudenåen og de tilhørende vejdæmninger og efterfølgende 
etablering af den nye ringvejsbro. Den nye bro får en længde på 350 - 420 meter og placeres på seks til syv 
bropiller og to endevederlag. Da den nye bro samtidig hæves til omtrent samme kote som motorvejsbroen, 
vil det være nødvendigt at opbygge en højere og dermed også bredere vejdæmning ved hvert af de to ende-
vederlag. Samtidig kan det være nødvendigt at udskifte eventuel blødbund i de områder, hvor vejdæmnin-
gerne opbygges. Det forventes, at der i anlægsfasen vil være behov for at anlægge en midlertidig arbejdsbro 
langs den fremtidige bro. Det er et vilkår, at arbejdsbroen i givet fald anlægges indenfor de udpegede ar-
bejdspladsarealer. Forud for etableringen af de seks bropiller til lokalvejsbroen vil der være behov for at 
etablere seks byggegruber, hvor bropillerne placeres. Byggegruberne forventes etableret med midlertidig 
støttekonstruktion, som fjernes, når bropillerne er på plads. Det kan blive nødvendigt at bortpumpe tilstrøm-
mende vand fra byggegruberne i anlægsfasen. I forbindelse med fjernelse af den eksisterende bro fjernes 
betonkonstruktionerne, og dæmningerne og terrænet omkring broenderne vil blive reguleret til niveau med 
det omgivende terræn. Der vil blive stillet krav til entreprenøren om at mindske sedimentfrigivelsen og hin-
dre tab af beton og andre nedrivningsmaterialer til vandløbet. Inden nedrivningen af ringvejsbroen etableres 
en ca. 4 meter bred og 250 meter lang midlertidig stibro for cyklister og gående. Den midlertidige stibro pla-
ceres umiddelbart øst for motorvejsbroen og vil være i drift i hele anlægsperioden. Ca. 22 meter af stibroen 
gøres bredere, så der etableres en midlertidig udsigtsplatform for dem, der benytter broen. Undersiden af 
den midlertidige stibro hæves, så der sikres gennemsejlingsmuligheder for kanoer mv. Nord for Gudenåen 
anlægges en ny permanent sti, der forbindelser henholdsvis Trækstien og Østre Ringvej udenfor arbejds-
pladsarealet. Syd for Gudenåen ønskes en midlertidig sti etableret i et eksisterende kørespor. Den ansøgte 
placering af stibroen er valgt, da det vurderes at være den mulige placering, som medfører den mindste på-
virkning af områdets naturbeskyttelsesinteresser. Området, hvor stibroen anlægges, ligger tæt op ad det 
område, som tidligere har været anvendt til arbejdspladsarealer i forbindelse med bygningen af motorvejs-
broen. Helt overordnet vil ændringen fra en kort og lav ringvejsbro til en højere lokalvejsbro skabe en højere 
bro, som vil give et bedre indblik mod de landskabelige værdier mod øst i fredningerne. Broen hæves således 
både af landskabelige hensyn og for at forbedre faunaens passagemuligheder i ådalen.   

Silkeborg Kommune har i relation til fredningen af Gødvad nærmere anført, at den nye lokalvejsbro placeres 
udenfor fredningen, men at den østlige kant af dæmningsbroen er i fredningen. Der vil ligeledes i fredningen 
blive lavet plads til, at en bi kan vende. Hvor Trækstien føres op på vejdæmningen for Østre Ringvej, vil der 
ske terrænregulering, så Trækstien i stedet føres under den fremtidige bro. Den berørte del af Trækstien 
ligger overvejende udenfor fredningen, men for at sikre et ensartet og naturligt forløb af Træstien kan det 
være nødvendigt at foretage terrænreguleringer i fredningen. Projektets samlede arealoverlap med frednin-
gen udgør ud fra den vejledende afgrænsning på miljøportalen ca. 2.400 m2, hvoraf den fremtidige vejdæm-
ning er på ca. 750 m2, mens reguleringen af Trækstien er på ca. 400 m2. De resterende ca. 1.250 m2 er mid-
lertidige arbejdspladsarealer, hvor der kan opstilles skurvogne, containere, maskiner og materiel, som er 
nødvendige for gennemførelsen af anlægsarbejdet. Der kan endvidere ske midlertidigt oplag af jord, grus og 
andre materialer. 

Forholdet til Gødvadfredningen er illustreret på følgende måde, hvor fredningsgrænsen er markeret med 
grøn skravering, den nye lokalvejsbro og tilhørende dæmningsfod er markeret med blå, nye stier og den 
midlertidige stibro er markeret med orange, og arbejdspladsområdets afgrænsning er markeret med rød:
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Silkeborg Kommune har i relation til fredningen af Dalene ved Resenbro nærmere anført, at den nye lokal-
vejsbro placeres udenfor fredningen. Projektets eneste overlap med fredningen består i, at skovstien på 
matr.nr. 171i Silkeborg Markjorder forlænges ca. 50 meter i sydlig retning til et punkt, hvor stien er i niveau 
med den fremtidige vej. Det sker af hensyn til gående, som i fremtiden kan krydse Østre Ringvej i direkte 
niveau med vejen. Stien placeres på et åbent areal, så der ikke bliver behov for at fælde træer eller påvirke 
beskyttet natur. Projektets overlap med fredningen udgør ca. 490 m2, hvoraf selve stien er ca. 180 m2, mens 
de resterende ca. 310 m2 er midlertidige arbejdspladsarealer, som retableres efter endt anlægsarbejde.  

Forholdet til fredningen af Dalene ved Resenbro er illustreret på følgende måde, hvor fredningsgrænsen er 
markeret med lilla, forløbet af den nye lokalvejsbro og de nye dæmninger er markeret med blå, nye stier og 
den midlertidige stibro er markeret med orange, og arbejdspladsområdets afgrænsning er markeret med 
rød:

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at projektområdet grænser op til Natura 2000-område Gudenå og 
Gjern bakker og Natura 2000-område Silkeborgskovene. Der er udarbejdet en habitatvurdering, som viser, at 
projektet ikke hindrer målopfyldelsen eller integriteten i habitatområderne. Projektet påvirker ikke områdets 
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økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. For nogle arter kan en 
højere og længere bro betyde et mere sammenhængende og naturligt habitat med forbedrede passagemu-
ligheder. 

Silkeborg Kommune har som sine afsluttende bemærkninger anbefalet, at fredningsnævnet meddeler dis-
pensation til projektet. 

Silkeborg Kommune har efterfølgende den 9. oktober 2020 meddelt fredningsnævnet, at det har været nød-
vendigt at foretage små ændringer i afgrænsningen af arbejdspladsarealet. Udvidelsen er foretaget, så ar-
bejdspladsarealet omfatter to eksisterende udløbsledninger (regnvand), der skal fjernes, og en mulig place-
ring af en ny udløbsledning. Udvidelserne sker i Silkeborg Langsø og Gudenå. Der er desuden sket en lille 
udvidelse af arbejdspladsarealet ved Trækstien. Udvidelserne er nødvendige for at kunne lave de nødvendi-
ge terrænreguleringer for henholdsvis den midlertidige sti og for fjernelsen af vejdæmningen med tilhørende 
spuns og sti. Udvidelsen sker på to ejendomme, hvoraf den ene, matr.nr. 14g Gødvad By, Gødvad er omfat-
tet af Gødvad-fredningen. Udvidelsen udgør for den ejendom ca. 146 m2. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. oktober 2020. I besigtigelsen delt-
og endvidere repræsentanter for Silkeborg Kommune, Cowi A/S, Naturstyrelsen (som grundejer), Danmarks 
Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Projektet blev præsenteret og drøftet. Det blev oplyst, at det har 
baggrund i anlægsloven for motorvejen. Interessen samlede sig særligt om den dæmning, der afslutter pro-
jektet mod vest. Der blev redegjort nærmere for baggrunden for, at projektet som udgangspunkt ikke rum-
mer en bro i hele projektets længde. Der vil i udbudsmaterialet blive fastsat en minimumslængde for broen, 
men man ser gerne en længere bro og dermed et mindre stykke dæmning. Det er nødvendigt, at en dæm-
ning er i den vestlige ende af linjeføringen, idet en længere dæmning i den østlige ende vil betyde, at der 
ikke vil blive en brugbar faunapassage. Der var blandt de mødte i øvrigt enighed om, at det er mest hensigts-
mæssigt med en så kort dæmning som muligt. Der forventes at være projektaktiviteter i området frem til 
sommeren 2023. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningernes afgrænsning blev i øvrigt drøftet i lyset af, at det fremgår af Miljøportalen, at fredningen af 
Dalene ved Resenbro også omfatter dele af områdets veje. Fredningsnævnets formand tilkendegav, at fred-
ningen følger matrikelgrænserne, og at der derfor kan være grundlag for, at Silkeborg Kommune henvender 
sig til Miljøstyrelsen herom. Det blev oplyst, at der er fokus på problemet, som blev omtalt ved Miljø- og 
Fødevareklagenævnets nylige besigtigelse af området i selve fredningssagen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gødvad og den verserende fredningssag for Dalene ved Resenbro betyder, at pro-
jektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fred-
ningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod en frednings eller et fredningsfor-
slag 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.

Det er oplyst, at opførelsen af en ny ringvejsbro er en del af lovgrundlaget for motorvejsbroen, og ringvejs-
broen skal således opføres også i tilfælde af, at byggeriet berører fredede områder. 
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Fredningsnævnet meddeler dispensation til de midlertidige terrænændringer til arbejdspladsarealerne på 
betingelse af, at der efterfølgende sker retablering af arealerne. Disse arbejder har således alene en midlerti-
dig betydning for oplevelsen af fredningerne.

Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til stiernes etablering, herunder til den terrænændring, 
som er nødvendig for at sænke Trækstien til at forløbe i et terræn nærmere Gudenåens terræn, og som vil 
medføre et bedre stiforløb for offentligheden.

Fredningsnævnet er i lighed med tilkendegivelserne ved besigtigelsen bekymret for de omfattende terræ-
nændringer til særligt dæmningen mod vest, og hvorom det ved besigtigelsen blev oplyst, at de kan være 
nødvendige for projektets gennemførelse, hvis der ikke er grundlag for at udføre en længere bro. Fred-
ningsnævnet meddeler herefter også dispensation til sådanne terrænændringer, idet den samlede strækning 
af dæmningen ikke må blive længere end redegjort for i projektet, hvis det vil medføre yderligere terrænæn-
dringer i fredningen.  

Fredningsnævnet meddeler således i det hele dispensation til det projekt, som er forelagt fredningsnævnet. 

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 
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. 
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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. Silkeborg Kommune EMH-2020-03328, 
3. Gødvad Efterskole, 
4. Naturstyrelsen, Søhøjlandet,
5. Cowi A/S,
6. Miljøstyrelsen,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 13. april 2021 

 

FN-MJØ-027-2021. Projekttilpasning ved ny ringvejsbro 

Fredningsnævnet meddelte den 5. november 2020 dispensation til at udføre terrænændringer som følge af 
udskiftningen af ringvejsbroen på Østre Ringvej i Silkeborg. Projektet vedrørte ejendommene matr.nre. 14g, 
19a og 7000 Gødvad By, Gødvad og matr.nr. 171i og 7000iu Silkeborg Markjorder delvist inden for fredningen 
af arealer ved Gødvad og delvist inden for fredningen af Dalene ved Resenbro (FN-MJØ-116-2020). 

I fredningsnævnets begrundelse for afgørelsen blev anført følgende: 

”Fredningen af arealer ved Gødvad og den verserende fredningssag for Dalene ved Resenbro betyder, 
at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod en frednings 
eller et fredningsforslag formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, 
som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område 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 natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er oplyst, at opførelsen af en ny ringvejsbro er en del af lovgrundlaget for motorvejsbroen, og ring-
vejsbroen skal således opføres også i tilfælde af, at byggeriet berører fredede områder.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation til de midlertidige terrænændringer til arbejdspladsarealerne 
på betingelse af, at der efterfølgende sker retablering af arealerne. Disse arbejder har således alene en 
midlertidig betydning for oplevelsen af fredningerne. 

Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til stiernes etablering, herunder til den terrænæn-
dring, som er nødvendig for at sænke Trækstien til at forløbe i et terræn nærmere Gudenåens terræn, 
og som vil medføre et bedre stiforløb for offentligheden. 

Fredningsnævnet er i lighed med tilkendegivelserne ved besigtigelsen bekymret for de omfattende ter-
rænændringer til særligt dæmningen mod vest, og hvorom det ved besigtigelsen blev oplyst, at de kan 
være nødvendige for projektets gennemførelse, hvis der ikke er grundlag for at udføre en længere bro. 
Fredningsnævnet meddeler herefter også dispensation til sådanne terrænændringer, idet den samlede 
strækning af dæmningen ikke må blive længere end redegjort for i projektet, hvis det vil medføre yder-
ligere terrænændringer i fredningen.   

Fredningsnævnet meddeler således i det hele dispensation til det projekt, som er forelagt frednings-
nævnet.”  

Fredningsnævnet modtog den 11. februar 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en projekttilpasning inden 
for fredningen af arealer ved Gødvad i form af en forlængelse og tilkobling af Gødvad Mælkevej til Østre Ring-
vej på matr.nr. 19a Gødvad By, Gødvad, som ejes af Gødvad Efterskole, og matr.nr. 7000d Gødvad By, Gødvad, 
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som ejes af kommunen, inkl. etablering af en støttemur langs den aktuelle del af Østre Ringvej. Det er anført, 
at det i den oprindelige ansøgning og dispensation var beskrevet, at Gødvad Mælkevej ville blive lukket, og at 
der ville blive etableret en vendeplads for enden af Gødvad Mælkevej. Det er imidlertid klarlagt, at der er et 
behov for at opretholde forbindelsen mellem Østre Ringvej og Gødvad Mælkevej. Det betyder, at Gødvad 
Mælkevej alligevel ikke lukkes. Forlængelsen og tilslutningen af Gødvad Mælkevej til Østre Ringvej vil ske in-
denfor det arbejdspladsareal, der blev dispenseret til den 5. november 2020, og vendepladsen udgår af pro-
jektet. 

Projektets overlap med fredningen er markeret med grøn skravering, og den forlængede del af Gødvad Mæl-
kevej i kanten af det fredede areal er illustreret på følgende måde: 

  

Silkeborg Kommune har uddybende anført, at den fremtidige Østre Ringvej hæves i forhold til i dag. Det er 
derfor nødvendigt at forlænge Gødvad Mælkevej med ca. 100 meter for at nå en kote, hvor den kobles til 
Østre Ringvej. Det vil ske ved, at forlængelsen af Gødvad Mælkevej følger det eksisterende terræn, til den er i 
niveau med den fremtidige Østre Ringvej. Gødvad Mælkevej forlænges som grusvej tilsvarende den eksiste-
rende del af vejen. De første 5 meter af vejen efter overkørslen etableres med asfaltbelægning. Vejen får en 
bredde på ca. 3 meter og med op til 0,5 meter rabat på hver side. Den eksisterende vigelomme i svinget på 
Gødvad Mælkevej bevares, og herudover etableres to nye vigelommer. Da Gødvad Mælkevej på det meste af 
strækningen ligger lavere i terrænet end Østre Ringvej, vil forlængelsen af Gødvad Mælkevej ikke være mar-
kant i landskabet. Forlængelsen af Gødvad Mælkevej sker inden for det areal, som er omfattet af den allerede 
meddelte dispensation. Men i stedet for at der på arealet etableres en bred vejdæmning, vil der i stedet blive 
etableret en vejdæmning med en støttevæg, så Gødvad Mælkevej kan forløbe langs støttemurens yderside. 
Østre Ringvej vil således på strækningen blive støttet af en ensartet støttevæg udført i beton eller som en 
jernspuns. Langs toppen af støttevæggen ved Gødvad Mælkevej opsættes et rækværk for at forhindre person-
nedfald. Den eksisterende dispensation giver mulighed for terrænregulering, herunder etablering af den øst-
lige kant af dæmningsfoden samt etablering af en vendeplads til en bil indenfor fredningsgrænsen. Den areal-
mæssige påvirkning blev i den oprindelige ansøgning opgjort til 2.400 m2, hvoraf den fremtidige vejdæmning 
udgjorde ca. 750 m2, mens reguleringen af Trækstien var på ca. 400 m2. De resterende ca. 1.250 m2 var mid-
lertidige arbejdspladsarealer. Forlængelsen af Gødvad Mælkevej omfatter ca. 610 m2 indenfor fredningen, 
hvoraf ca. 200 m2 er enden af den eksisterende vej. Arealet er allerede indeholdt i ovenstående arealer til 
dæmninger og midlertidige arbejdspladsarealer. Tilkoblingen af Gødvad Mælkevej til Østre Ringvej medfører, 
at der ikke længere vil være behov for at etablere den vendeplads, som tidligere var projekteret til at ligge i 
enden af Gødvad Mælkevej indenfor fredningsgrænsen.  
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Det er på fredningsnævnets forespørgsel den 2. marts 2021 supplerende oplyst, at det er nødvendigt at etab-
lere støttemuren for at få plads til den nye ringvejs dæmninger. Støttemuren vil få en højde på op til 1,3 meter, 
og højden vil gradvis aftage, efterhånden som Gødvad Mælkevej kommer i niveau med Østre Ringvej. Højden 
kan dog konkret blive højere eller lavere ved projekttilpasninger. Støttemurens længde bliver på mellem 20 
meter og 70 meter afhængigt af længden på den bro, entreprenøren kan tilbyde inden for de økonomiske 
rammer. Det er vurderingen, at støttemuren under alle omstændigheder vil være gemt bag beplantningen på 
Gødvad Mælkevej og først vil være synlig i svinget umiddelbart før støttemuren. Dens højde vil samtidig være 
lavere end både den eksisterende og den fremtidige vejdæmning.     

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at projektområdet grænser op til Natura 2000-område Gudenå og Gjern 
bakker og Natura 2000-område Silkeborgskovene. Der er udarbejdet en habitatvurdering, som viser, at pro-
jektet ikke hindrer målopfyldelsen eller integriteten i habitatområderne. Projektet påvirker ikke områdets øko-
logiske funktionalitet for bilag IV-arter, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. For nogle arter kan en højere 
og længere bro betyde et mere sammenhængende og naturligt habitat med forbedrede passagemuligheder.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Overfredningsnævnet traf den 30. september 1978 afgørelse om fredning af arealer ved Gødvad. Fredningen 
har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare arealerne i deres tilstand 
på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbestemmelserne, at arealerne 
skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages terrænændringer. Arealerne må 
ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Der 
må ikke foretages noget, som kan ændre areal eller form af Gudenåen, Linå og Nebel Bæk. Der må ikke opføres 
broer eller andre indretninger ved åløb uden fredningsnævnets forudgående tilladelse. Der må ikke uden fred-
ningsnævnets godkendelse anlægges veje over de fredede arealer bortset fra markveje som led i landbrugs- 
og skovdrift. 

Fredningen betyder, at projekttilpasningen kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ændrede projekt, som ikke findes at medføre nogen anden 
oplevelse af fredningen i forhold til det meget omfattende projekt, der allerede er meddelt dispensation til. 

Afgørelsen er på den baggrund også truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for frednings-
nævn § 10, stk. 5.  

Fredningsnævnet forudsætter ved afgørelsen, at Gødvad Efterskole kan godkende det ændrede projekt på 
efterskolens ejendom. 

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 
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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. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 
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1. Bjarne Golles (ministerudpeget medlem af fredningsnævnet), 
2. Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
3. Silkeborg Kommune EMH-2020-03328,  
4. Gødvad Efterskole,  
5. Cowi A/S, 
6. Miljøstyrelsen, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 27. april 2021 

 

FN-MJØ-020-2021. Maskinhus 

Fredningsnævnet modtog den 5. februar 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et maskinhus på matr.nr. 10d Gødvad By, Gødvad, Gødvad Mælkevej 18, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er ind-
sendt af arkitekt Poul Erik Lambertus for ejendommens ejer Lene Dencker.    

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbe-
stemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke bebygges 
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen skal dog 
ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger, herunder læskure for 
kreaturer, 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 kun nægte godkendelse, hvis det eksisterende helheds-
indtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed 
for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentligt merbekostning kan modsvare det 
af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygnin-
ger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer 
karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, 
som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestem-
melse.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på samlet 8,7 ha mellem Gødvad og 
Resenbro. Der er ifølge BBR en bolig på 336 m2 og en garage på 115 m2 på ejendommen. Den er primært 
beplantet med juletræskultur og har ikke fredskov. Der ønskes opført et maskinhus på 12 meter x 15 meter 
med en sidehøjde på 3 meter og en kiphøjde på maksimum seks meter. Det opføres i træ og gives en mørk 
nuance med sort tagpap eller sort skifertag. Det skal anvendes til skovredskaber og en traktor. Bygningens 
udtryk er illustreret på følgende måde: 
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område H45 Gudenå og 
Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper 
på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at det er kommunens vurdering, at der kan opføres et ma-
skinhus, som kan anses for nødvendig for ejendommens landbrugsmæssige drift, idet der ikke er øvrige drifts-
bygninger på ejendommen. Bygningen opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Der er en eksiste-
rende bygning ca. 50 meter fra den eksisterende bebyggelse. Den fremgår ikke af BBR, og kommunen har ikke 
tidligere haft kendskab til den. Bygningen skal fjernes, da den ikke er i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 
Kommunen har fastsat fristen herfor til den 1. januar 2022. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Lene Dencker og Allan Dencker Andersen med arkitekt Poul Erik Lambertus, Silkeborg Kommune 
ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen 
Krogh. Det blev oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen. Det er kommunen, der har anvist den ansøgte 
placering af maskinhuset i stedet for en oprindelig ansøgt anden placering. Der er beplantning på den side, 
der vender mod Gudenåen, og der kan etableres afskærmende beplantning også på den anden side. Der er 
tilkøbt godt seks ha. skov til ejendommen, og maskinerne anvendes til driften af skoven. Den ikke lovlige byg-
ning langt fra den øvrige bebyggelse fjernes, og der er ingen driftsbygninger på ejendommen. Maskinhuset 
bliver på 180 m2 uden vinduer i siderne og med enkelte tagvinduer for at få lysindfald. Det skal bruges til 
opbevaring af en traktor med vogne og de maskiner, der bruges til juletræsproduktionen. Fredningsnævnet 
tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation med vilkår om slørende beplantning, idet det dog blev hen-
stillet, at det overvejes, om det er nødvendigt med et maskinhus på 180 m2, eller om et mindre og dermed 
også lavere maskinhus er tilstrækkeligt til at opfylde behovet.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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 ingen driftsbygning på ejendommen, og Silkeborg Kommune har vurderet, at maskinhuset er nødven-
digt for ejendommens landbrugsmæssige drift. Med bemærkning om at det er oplyst, at der er landbrugspligt 
på ejendommen, og at skovbrugsdrift i relation til fredningsbestemmelserne findes at kunne sidestilles med 
traditionel landbrugsdrift, er fredningsnævnet enig i, at der er grundlag for at meddele dispensation til at op-
føre et maskinhus på ejendommen. 

Da fredningsnævnet udover det ved besigtigelsen anførte ikke har grundlag for at fastslå, at der ikke er behov 
for et maskinhus i den ansøgte størrelse, meddeler fredningsnævnet herefter dispensation på vilkår om bibe-
holdelse af den slørende beplantning mod Gudenåen og etablering af slørende beplantning mod Gødvad Mæl-
kevej. Beplantningen skal dog ikke være højere end maskinhuset.  

Klagevejledning 



3 
 

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. 

    

Martin Møller-Heuer 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. arkitekt Poul Erik Lambertus, 
3. Lene Dencker,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Silkeborg Kommune, EJD-2020-04270, 
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 27. april 2021 

Afgørelsen er berigtiget den 21. maj 2021 for så vidt angår ejendommens matrikelnummer 

FN-MJØ-021-2021. Tilbygning og orangeri 

Fredningsnævnet modtog den 5. februar 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
en tilbygning til boligen og et orangeri på matr.nr. 9b Gødvad By, Gødvad, Gødvad Mælkevej 14b, 8600 Silke-
borg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Henrik Lind.    

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til tilbygningen, men ikke at med-
dele dispensation til orangeriet. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbe-
stemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke bebygges 
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger 
på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karak-
ter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. Landbrugsejendomme, som 
overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 3.050 m2 nord for Gudenåen mel-
lem Gødvad og Resenbro. Der er ifølge BBR en bolig på 175 m2, et udhus på 50 m2, et udhus på 38 m2 og en 
garage på 84 m2 på ejendommen. Boligen ønskes udvidet med 28,5 m2 med 10,5 m2 i underetage og 19 m2 på 
1. sal. Baggrunden er, at der er store revner i den eksisterende østlige gavl, og det nødvendiggør nyetablering
og almindelig ombygning og energirenovering af boligen. Der ønskes endvidere opført et orangeri på 21 m2

med målene 4 meter x 7 meter i forlængelse af boligen.

Projektet er illustreret på følgende måde: 

Behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet med
sagsnr. 21/06341. Klik her for at se afgørelsen.
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at en del af ejendommen, herunder den del, der er omfattet af ansøg-
ningen, er beliggende i Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet 
ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at det er kommunens vurdering, at boligen kan udvides, 
uden at det påvirker landskabet i væsentlig grad. Boligen er således heller ikke efter udvidelsen voldsom stor, 
ligesom der er bebyggelse mellem boligen og Gudenåen.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Henrik Lind, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved In-
golf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Det kunne konstateres, at der på ejendommen foruden byg-
ningerne i BBR yderligere var et lille drivhus. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at tilbygningen op-
føres mod øst og forlænger huset med 1,36 meter. Tilbygningen udføres i samme udtryk som den eksisterende 
bolig. Orangeriet bliver 21 m2 og således ikke 7 x 4 meter. Det opføres i halvdelen af gavlens bredde fra den 
nye gavl og 5½ meter mod øst. Det opføres med en muret kant i bunden og i øvrigt med glas og hvide mellem-
stykker i samme farve som huset. Det får tagrejsning som huset, men bliver lavere med skorsten til en bræn-
deovn. Det er et orangeri og ikke en udestue. Gry Bruhn Hansen redegjorde for, at der ved kommunens god-
kendelse er lagt vægt på, at der er et udhus mod Gudenåen foran tilbygningen. Fredningsnævnet tilkendegav 
begrundet, at der vil blive meddelt dispensation til tilbygningen, men ikke til orangeriet. Fredningsnævnet 
anviste uden en stillingtagen en mulig anden og mere skjult placering ved den sydvendte del af huset mod 
vest, men Henrik Lind var ikke interesseret heri, idet det funktionelt ikke passede med den bedste adgang til 
orangeriet direkte fra beboelsen.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

Fredningsnævnet meddeler efter baggrunden for tilbygningen dispensation til denne, idet en forlængelse af 
huset med 1,36 meter med samme udtryk som den eksisterende bolig ikke ændrer oplevelsen af fredningen. 

Orangeriet vil forlænge facaden med yderligere 5½ meter, så der samlet sker en facadeforøgelse mod Guden-
åen med næsten 7 meter. Det er fredningsnævnets opfattelse, at dette vil medføre en uheldig ændring i op-
levelsen af fredningen, og dette hindres ikke af den bebyggelse, der i forvejen er på ejendommen. Hertil kom-
mer, at den største del af udvidelsen vil bestå i glaspartier i både siderne og i et fra omgivelserne synbart tag. 

Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnet afgørelse, 
hvortil også bemærkes, at der med en adgang direkte fra beboelsen ville blive åbnet op for egentlige tilbyg-
ninger med store glaspartier som udestuer.   
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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. Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Henrik Lind, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2021-00428, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 7. maj 2021 

 

FN-MJØ-064-2021. Læbælte 

Fredningsnævnet modtog den 23. april 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om plante et 
læbælte på matr.nr. 1b Resendal By, Gødvad, Gødvad Kirkevej 8, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Kasper Sørensen. 

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbe-
stemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Hegn må ikke opsættes eller 
plantes uden fredningsnævnets tilladelse med undtagelse af nødvendige kreaturhegn og hegn om eksiste-
rende haver. Udskiftning af eksisterende hegn kan finde sted.  

Fredningsnævnet traf den 30. juni 2020 afgørelse om på naboejendommen ikke at meddele dispensation til 
plantning af et supplerende læbælte til et eksisterende læbælte mod nord for at afskærme ejendommen for 
nybyggeri på en tilgrænsende ejendom. Afgørelsen blev begrundet med, at det fremgår af fredningsbestem-
melserne, at hegn ikke må opsættes eller plantes uden fredningsnævnets tilladelse, og at et læbælte det på-
gældende sted ville betyde en sløring af landskabsformerne og en hindring af udsigten over fredningen. Fred-
ningsnævnet anførte dog at have forståelse for baggrunden for ønsket om at plante et læbælte, hvorfor der 
kunne forventes meddelt dispensation, når der skete en lokalplanlægning af det tilgrænsende område, idet 
det samlede områdes karakter til den tid alligevel ville ændre sig (FN-MJØ-055-2020). 

Fredningsnævnet har efterfølgende på baggrund af oplysninger fra Silkeborg Kommune om en kommende 
lokalplanlægning for området og efter en besigtigelse på ejendommen samtidig med denne afgørelse meddelt 
dispensation til den supplerende beplantning på naboejendommen (FN-MJØ-047-2021). 

Det er oplyst, at beplantningen gennemføres på samme måde som på naboejendommen med en bredde på 
ca. tre meter. Der vil blive plantet med eg, rødel, lærk, lind, ahorn, syren, hyld og bærmispel. Kommunen 
anbefaler en dispensation, idet byudviklingen på de tilgrænsende arealer er forestående, idet der forventes 
vedtaget en lokalplan i foråret 2022, som forventes realiseret umiddelbart efterfølgende. Læhegn i skel er en 
del af landskabsområdets karakter og vil øge områdets biodiversitet. Det får endvidere samme udtryk og ka-
rakter som på naboejendommen.       

Silkeborg Kommune har til brug for sagen endvidere oplyst, at beplantningen ikke vil få en negativ påvirkning 
i relation til Natura 2000. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet finder, at planlægningen af det tilgrænsende område er så fremskredent, at der er grundlag 
for at meddele dispensation til beplantningen i overensstemmelse med den dispensation, der samtidig er 
meddelt på naboejendommen, og som vil medføre et ensartet og sammenhængende læbælte. 
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Da læbæltets etablering ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, meddeler fredningsnæv-
net således dispensation til læbæltet i overensstemmelse med den indsendte beplantningsplan, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke stri-
der mod fredningens formål. 

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. 
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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 (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Kasper Sørensen,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-01785, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 7. maj 2021 

 

FN-MJØ-042-2021. Opholdsplatforme og flydebro langs Trækstien 

Fredningsnævnet modtog den 9. marts 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om Naturstyrelsen Søhøjlandet 
og kommunens ansøgning om lovliggørende dispensation til opsætning af to opholdsplatforme og en flydebro 
på matr.nr. 3b og 7000e Resendal By, Gødvad og matr.nr. 1f og 7000b Nørreskov, Gødvad. 

Ejerforholdene er således, at matr.nr. 7000b Nørreskov, Gødvad og matr.nr. 7000e Resendal By, Gødvad ejes 
af Naturstyrelsen Søhøjlandet, mens matr.nr. 1f Nørreskov, Gødvad ejes af Nikolaj Tjeen Dam og matr.nr. 3b 
Resendal By, Gødvad af Brian Nørregaard Petersen. 

Projektområdet har følgende beliggenhed: 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse og med dissens besluttet at meddele dispensation til opholdsplatfor-
mene, men ikke til flydebroen. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbe-
stemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Ændringer i terrænet eller 
terrænformerne er ikke tilladt. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, 
skure, boder eller andre indretninger. Der må indenfor det fredede område ikke foretages noget, som kan 
ændre areal eller form af Gudenåen, Linå eller Nebel Bæk. Der må ikke opføres broer eller andre indretninger 
ved åløb uden forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. 

Fredningsnævnet meddelte den 22. oktober 2015 dispensation til at renovere Trækstien ved at hæve den med 
op til ½ meter med en ovenbredde på 1½ meter på bl.a. matr.nr. 7000b Nørreskov Gødvad og matr.nr. 7000e 
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Resendal By, Gødvad. Stien skulle anlægges som komprimeret cykelgrus, idet den dog over en strækning på 
900 meter ved Porskær anlægges som en træsti i 1½ meters bredde på pæle (FN-MJØ 2015.103). 

Silkeborg Kommune har oplyst, at Naturstyrelsen Søhøjlandet og kommunen i 2016 etablerede to opholds-
platforme inden for fredningen i forbindelse med renoveringen af Trækstien. Der blev desuden i 2020 opsat 
en flydebro ved den sydlige af de to platforme. Etableringen skete, idet det fejlagtigt blev antaget, at det var 
omfattet af fredningsnævnets tidligere dispensation til at hæve Trækstien. 

Den nordlige opholdsplatform er beliggende på matr.nr. 1f og 7000b Nørreskov, Gødvad, mens den sydlige 
opholdsplatform og flydebroen er beliggende på matr.nr. 3b og 7000e Resendal By, Gødvad. Opholdsplatfor-
mene er etableret som en integreret del af plankestien og er udført i lærketræ med en fundering af stålskruer. 
De er 6 x 4 meter og er placeret mellem plankestien og åen, hvorfor de går delvist ud over åen. Der er på begge 
platforme opsat et bord/bænkesæt, der er udført i samme materialer som platformene. Der er derudover et 
ca. 1 meter langt lavt simpelt rækværk til at stille cykler op ad. Ved den sydlige platform er der endvidere opsat 
en stige ud mod åen, som sikrer adgang til en flydebro på 2 x 4,35 meter, der er opsat i Gudenåen ud for 
platformen. Flydebroen er etableret på fire meter lange metalpæle, der er banket ned i vandløbsbunden. Pæ-
lenes højde sikrer, at flydebroen ikke flyder væk ved højvande. Flydebroen har trædæk og har tidligere været 
anvendt som badebro i Almind sø. Platformene er etableret for at give de besøgende på Trækstien mulighed 
for at tage ophold og eventuelt spise medbragt mad. Selve Trækstien er 1½ meter bred, og på nogle stræknin-
ger er der åbent vand på begge sider af stien. Andre steder er stien omgivet af mose på hovedsageligt privat-
ejede matrikler. Det er derfor ikke muligt for de besøgende at tage ophold hverken på stien eller på tilstødende 
arealer. Flydebroen er opsat, for at besøgende, der sejler på Gudenåen, også kan tage ophold på platformen. 
Der sejler særligt mange udlejningskanoer på strækningen, hvor der ikke er mange steder, hvor det er muligt 
at gå i land. Besøgende finder derfor selv steder at gå i land, hvilket kan skade naturen og brinken af vandløbet. 
Da en stor del af de tilstødende arealer langs Gudenåen er privatejede, er det desuden at problem i forhold til 
ejendomsretten i området. Naturstyrelsen og kommunen har senere konstateret, at opsætning af flydebroen 
afhjælper problemerne med manglende landgangsmuligheder for sejlende. Det er tidligere forsøgt at etablere 
en smallere flydebro på 1 x 2 meter ved platformen i stedet for den nuværende flydebro, men denne var dog 
for ustabil at benytte, ligesom den satte sig i en skrå position ved vandstandsændringer.  

Platformene og flydebroen har følgende udseende: 
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at projektområdet er indenfor Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og 
Gjern bakker, som består af habitatområde H45. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger af Natura 2000-området eller af bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundla-
get. Det vil heller ikke påvirke potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV-arter væsentligt. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende anbefalet projektet og indstillet det til fredningsnævnets godken-
delse.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Nikolaj Tjeen Dam, Naturstyrelsen ved Thorbjørn Nørgård, Silkeborg Kommune ved Peter Lange, 
Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Det blev oplyst, at 
opholdsplatformene blev etableret på baggrund af en misforståelse om rækkevidden af fredningsnævnets di-
spensation til at hæve Trækstien og fejlagtigt uden at inddrage de private grundejere. Nikolaj Tjeen Dam op-
lyste, at han kan acceptere placeringen på sin ejendom, hvis han og Naturstyrelsen kan finde en passende 
kompensation, idet han dog udtrykte sin utilfredshed med fremgangsmåden, som Naturstyrelsen beklagede. 
Han anførte i øvrigt, at det er hans opfattelse, at Brian Nørregaard Petersen på samme måde kan acceptere 
placeringen på sin ejendom. Projektet og dets baggrund blev i øvrigt drøftet. Fredningsnævnet meddelte at 
ville vende tilbage med en afgørelse efter en drøftelse af sagen.     

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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 
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udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

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

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at der ikke må opføres broer eller andre indretninger ved åløb uden 
fredningsnævnets forudgående tilladelse. Opholdsplatformene og flydebroen er således ikke i sig selv i strid 
med fredningen, og der kan meddeles dispensation, hvis der i øvrigt findes at være grundlag herfor. 

Fredningsnævnet skal ved afgørelsen af, om der er grundlag for at meddele lovliggørende dispensation, be-
dømme sagen på samme måde, som hvis der korrekt forudgående var søgt om dispensation til at opføre op-
holdsplatformene og flydebroen.  

Fredningsnævnets formand og kommunalt valgte medlem udtaler herefter følgende: 

Vi finder efter en konkret vurdering, at der er grundlag for at meddele dispensation til opholdsplatformene. 
Vi har herved lagt vægt på deres formål og på, at de kun i begrænset omfang forøger arealet af den i forvejen 
hævede træksti mod Gudenåen. Vi har også lagt vægt på, at det er Silkeborg Kommune og fredningsnævnets 
praksis i sommerhusbebyggelsen længere mod syd i samme fredning at tillade mindre bådebroer i Gudenåen. 

Vi finder dog ikke grundlag for at meddele dispensation til også at placere en flydebro i Gudenåen, og denne 
skal derfor fjernes. 

Fredningsnævnets ministerudpegede medlem udtaler herefter følgende: 

Jeg mener, at der skal udvides stor påpasselighed med at tillade bygningskonstruktioner mod og i Gudenåen, 
og at der ved en korrekt forudgående ansøgning alene ville være blevet meddelt dispensation til opholdsplat-
formene, hvis de blev placeret på den anden side af Trækstien væk fra Gudenåen, hvor de ville kunne opfylde 
behovet for hvile og rekreationsområder for offentligheden. 

Jeg stemmer derfor for ikke at meddele dispensation, men for at meddele dispensation til en ændret placering 
væk fra Gudenåen, og jeg skal i øvrigt henstille til, at Naturstyrelsen som offentlig myndighed ændrer place-
ringen uanset fredningsnævnets dispensation. 

Efter udfaldet af stemmeafgivningen meddeles der herefter lovliggørende dispensation til opholdsplatfor-
mene. Der meddeles derimod ikke lovliggørende dispensation til flydebroen, der skal fjernes. Fristen for lov-
liggørelse fastsættes til den 1. juli 2021.  

Det forudsættes ved afgørelsen, at de private grundejere kan godkende opholdsplatformene på deres ejen-
domme.  

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, 
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 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Naturstyrelsen, Søhøjlandet,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, emn-2019-03880, 
5. Brian Nørregaard Petersen, 
6. Nikolai Tjeen Dam, 
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7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 7. maj 2021 

 

FN-MJØ-047-2021. Supplerende læbælte 

Fredningsnævnet meddelte den 30. juni 2020 dispensation til ombygning/renovering af bygninger og plant-
ning af en allé til erstatning for en tidligere allé på matr.nr. 1e m.fl. Resendal By, Gødvad, Gødvad Kirkevej 6, 
8600 Silkeborg, som ejes af Nikolai Tjeen Dam (FN-MJØ-055-2020). 

Ansøgningen omfattede endvidere plantning af et supplerende læbælte til et eksisterende læbælte mod nord 
for at afskærme ejendommen for nybyggeri på en tilgrænsende ejendom. Beplantningen ville blive for områ-
det naturligt hjemmehørende arter og skulle ses som et supplement til den eksisterende beplantning og ville 
derfor blive i samme karakter. Silkeborg Kommune oplyste til brug for sagen, at ejendommen var 1,5 km fra 
Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern bakker. Kommunen vurderede, at projektet ikke ville medføre en 
negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter. 

Fredningsnævnet traf afgørelse om ikke at meddele dispensation med den begrundelse, at det fremgår af 
fredningsbestemmelserne, at hegn ikke må opsættes eller plantes uden fredningsnævnets tilladelse, og at et 
læbælte det pågældende sted ville betyde en sløring af landskabsformerne og en hindring af udsigten over 
fredningen. Fredningsnævnet anførte dog at have forståelse for baggrunden for ønsket om at plante et læ-
bælte, hvorfor der kunne forventes meddelt dispensation, når der skete en lokalplanlægning af det tilgræn-
sende område, idet det samlede områdes karakter til den tid alligevel ville ændre sig.  

Silkeborg Kommune oplyste den 11. marts 2021, at området i kommuneplanen 2020-32 er udlagt til boligfor-
mål, og at det er meget sandsynligt, at der indenfor kort tid vil blive udarbejdet den fornødne planlægning, og 
at der indenfor få år opføres ny boligbebyggelse nord for ejendommen. Kommunen henviste i øvrigt til sin 
udtalelse til brug for fredningsnævnets afgørelse af 30. juni 2020. 

Det fremgår af en ansøgning ligeledes af 11. marts 2021 fra Nikolaj Tjeen Dam, at der ønskes plantet fire 
rækkers læbæltebeplantning. Det fremgår videre, at der ligeledes ønskes beplantning langs naboejendom-
men.   

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. april 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Nikolai Tjeen Dam, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening 
ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Det blev oplyst, at det er forventningen, at der vedtages 
en lokalplan for området den 1. marts 2022. Det er for tiden sådan, at alle byggegrunde i kommunen kan 
sælges, og det forventes derfor, at der vil blive bygget boliger i området fra om 1 - 3 år. Det blev aftalt, at 
hegnet plantes med samme type beplantning som det eksisterende hegn, som grænser op til ejendommen, 
og således med hjemmehørende arter som f.eks. eg, hvidtjørn, hyld, slåen, fuglekirsebær, syren og hassel mv. 
Nikolai Tjeen Dam sender en beplantningsplan med angivelse af læbæltets bredde til Silkeborg Kommune, 
som videresender til fredningsnævnet som grundlag for en dispensation.  

Fredningsnævnet modtog efter besigtigelsen denne beplantningsplan, hvorefter læbæltet får samme bredde 
som det eksisterende tilgrænsende læbælte på ca. tre meter. Der vil blive plantet med eg, rødel, lærk, lind, 
ahorn, syren, hyld og bærmispel.        

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningsnævnet finder, at planlægningen af det tilgrænsende område er så fremskredent, at der nu er grund-
lag for at meddele dispensation som tilkendegivet ved fredningsnævnets afgørelse af 30. juni 2020. 

Da læbæltets etablering ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3, meddeler fredningsnæv-
net dispensation til læbæltet i overensstemmelse med den indsendte beplantningsplan, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål. 

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. 
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Nikolai Tjeen Dam,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2020-01785, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. maj 2021 

 

FN-MJØ-083-2021. Opstilling af container 

Fredningsnævnet modtog den 14. maj 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om midlertidigt 
at opstille en container på matr.nr. 1d Nebel Svostrup, Nebelgårdsvej 40, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er ind-
sendt af Per Smed, som lejer af ejendommen.    

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet ikke at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbe-
stemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke bebygges 
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger 
på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karak-
ter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 3.491 m2. Der er et fritidshus og en garage/carport på 
ejendommen. Ansøgningen omfatter midlertidig opstilling af en 20 fods container fra den 1. juni 2021 og ca. 
et år frem, mens ansøgernes hus bygges i Silkeborg. Containeren sættes direkte på grusarealet ca. en meter 
fra huset, så der ikke anlægges sokkel eller anden installation, der påvirker landskabet eller naturen.  

Silkeborg Kommune har anført, at ansøgeren håber på en hurtig behandling, da det haster med at opnå de 
fornødne tilladelser. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad indeholder forbud mod at opføre bygninger, skure, boder mv. og dermed 
også mod at opstille en container. Opstilling af en container kræver derfor fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Der er tale om en container, som ingen tilknytning har til den fredede ejendom, men som alene skal bruges til 
opbevaring af ansøgerens effekter, mens han får bygget et hus udenfor fredningen.  

Der er ikke grundlag for at tillade en sådan opstilling i fredningen, og fredningsnævnet meddeler derfor ikke 
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: 
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 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Per Smed, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2021-02182, 
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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. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om 

terrænreguleret og maskinplejet sti inden for fredning i Silkeborg 

Kommune.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 28. oktober 2019 om afslag på lovliggørende 

dispensation til en terrænreguleret og maskinplejet sti på matr. nr. 1p Re-

sendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 4, 8600 Silkeborg i Silkeborg 

Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

16. juni 2021

Sagsnr.: 19/08632 

Klagenr.: 1005409 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse omhandler en dispensationsafgørelse
fra Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-124-2018.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 21. november 2019 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet af ejendommens ejer. 

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- der altid har været en sti fra ejendommen mod Gudenåen, 

- klager har behov for den hævede sti, på grund af hyppige over-

svømmelser,  

- der er givet tilladelse til lignende terrænreguleringer på en nabo-

ejendom samt på den offentlige træksti/pramdragersti langs Guden-

åen, og 

- stien ikke vil kunne tjene sit formål, hvis den kun må være trampe-

sti.  

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.4 . 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Klagen vedrører ejendommen på adressen Porskærvej 4, 8600 Silkeborg, 

matr. nr. 1p Resendal By, Gødvad. Ejendommen har et areal på cirka 0,9 

ha og er beliggende i landzone ved Gudenåen øst for Silkeborg. 

 

Ejendommen består af en firkantet matrikel, der hovedsageligt udgøres af 

eng og mose, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Den vest-

ligste del af matriklen består af en smal stribe åbent græsareal, der hænger 

sammen med et større græsareal på nabomatriklen.  

 

Midt gennem matriklen løber den sti, som er genstand for klagen. Stien 

forbinder klagers ejendom, herunder bolig, på matr. nr. 8a mod vest med 

trækstien langs Gudenåen. På den østlige side af trækstien og ud til Guden-

åen ligger tre mindre matrikler, der ligeledes ejes af klager. Disse matrikler 

og matr. nr. 1p oversvømmes undertiden af åen. 

 

Området omkring ejendommen består langs Gudenåen ligeledes af eng og 

mose, mens området længere inde i landskabet hovedsageligt består af 

åbne marker og græsarealer med spredte søer og mindre skovområder. Syd 

for ejendommen på den anden side af Gudenåen ligger Silkeborg-forstaden 

Resenbro.    

 

Matr. nr. 1p er for størstedelens vedkommende omfattet af Natura 2000-

område nr. 49 Gudenå og Gjern bakker (habitatområde nr. 45). Udpeg-

ningsgrundlaget er en række særegne naturtyper i og omkring Gudenåen, 

bland andet vandløb (3260), urtebræmme (6430) og skovbevokset tørve-

mose (91D0). Hertil kommer en række dyrearter i området, blandt andet 

grøn kølleguldsmed (1037) og odder (1355).  
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Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. 

september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern 

kommuner.4 

 

Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare områdets geologiske, 

landskabelige og landskabsæstetiske karakteristika, at gøre området til-

gængeligt for offentligheden, og at bevare enkelte fortidsminder af histo-

risk interesse, herunder navnlig trækstien langs Gudenåen. Fredningen in-

deholder blandt andet forbud mod ændring af terrænformerne, herunder 

opfyldning og planering.  

 

2.2 Sagens forhistorie 

Fredningsnævnet traf den 20. september 2009 afgørelse i en anden sag på 

ejendommen.5 Sagen omhandlede dispensation til en række forhold vedrø-

rende blandt andet beplantning og terrænregulering og var indgivet, efter 

Silkeborg Kommunes fredningstilsyn havde rejst krav om lovliggørelse af 

forholdene.  

 

Genstand for sagen var blandt andet den sti, der også er omhandlet i nær-

værende sag. Fredningsnævnet meddelte afslag på lovliggørende dispen-

sation til stien og udtalte i den forbindelse følgende: 

 

”Arealernes karakter af naturområde skal bevares, hvorfor den pågældende 

sti skal være i form af trampesti og ikke som nu fremstå som et sået, plejet 

og maskinslået bælte.” 

 

Fredningsnævnet fastsatte en frist til udgangen af 2010 for lovliggørelse af 

stien. 

 

Det fremgår af oplysningerne i den aktuelle sag, at stien ikke blev fjernet 

efter sagen i 2009, og at den sidenhen er blevet hævet, således at den i dag 

er cirka 50 cm højere end det omgivende terræn.  

 

2.3 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 28. oktober 2019 truf-

fet afgørelse om en række forhold på ejendommen, herunder meddelt af-

slag på lovliggørende dispensation til en terrænreguleret, sået og maskin-

slået sti på matr. nr. 1p. Klagen vedrører kun den del af fredningsnævnets 

afgørelse, der omhandler stien, hvorfor afgørelsen i det følgende kun er 

gengivet og behandlet vedrørende dette forhold.  

 

Ansøgningen vedrører, for så vidt angår dette forhold, dispensation til en 

sti, der løber tværs gennem den sydlige del af matr. nr. 1p og forbinder 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/05889.00.pdf. 

5
 J.nr.: 8901-01.2009.38 

https://www2.blst.dk/nfr/05889.00.pdf
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klagers hus på nabomatriklen med trækstien langs Gudenåen. Stien er hæ-

vet 50 cm over det omgivende terræn, og der er sået græs på stien som 

bliver slået med maskine, så græsset holdes nede.   

 

Silkeborg Kommune har den 27. september 2018 fremsat egne bemærk-

ninger til sagen i forbindelse med fremsendelsen til fredningsnævnet. 

Kommunen har udtalt, at der er uoverensstemmelse mellem en række fak-

tiske forhold, og det som er tilladt på ejendommen. Om stien har kommu-

nen udtalt, at den uden dispensation er flyttet, hævet over terrænet og frem-

står som en slået sti. I et notat fra besigtigelse af ejendommen, betegnes 

stien som en massiv gangsti gennem § 3-natur og Natura 2000-område. 

 

Herudover har Silkeborg Kommune efter inddragelse af Miljøstyrelsen den 

2. oktober 2019 oplyst, at terrænændringen i forbindelse med stien ikke 

vurderes at være strid med Natura 2000-beskyttelsen af området.  

 

Klager har under sagen anført, at man har hævet stien på ejendommen med 

i alt 50 cm, efter trækstien langs Gudenåen, som klagers sti forbinder til, 

var blevet hævet tilsvarende. Dette var begrundet i den ellers bratte over-

gang til trækstien og det forhold, at der var sket retablering af et gennem-

løbsrør i en grøft tæt på klagers sti. Klager har endvidere anført, at der altid 

har været en sti til åen.  

 

Fredningsnævnet har den 12. marts 2019 afholdt besigtigelse af ejendom-

men med deltagelse af klager, Silkeborg Kommune og Danmarks Natur-

fredningsforening. Klager oplyste under besigtigelsen, at stiens nuværende 

form er fremkommet dels ved at ændre den sidste del af den allerede eksi-

sterende stis forløb mod trækstien, dels ved at hæve stien til niveauet for 

den hævede træksti.  

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det fremgår af fred-

ningsnævnets afgørelse af 20. september 2009, at stien skal være en tram-

pesti, og ikke må fremstå som et sået, plejet og maskinslået græsbælte, da 

arealernes karakter af naturområde skal bevares. Fredningsnævnet har end-

videre lagt vægt på, at det i den forbindelse blev indskærpet over for klager, 

at enhver aktivitet inden for habitatområdet kræver fredningsnævnet og 

Silkeborg Kommunes forudgående tilladelse, samt at fredningsnævnet 

ikke ville have meddelt tilladelse ved en forudgående og korrekt ansøgning 

om dispensation. Endelig har fredningsnævnet lagt vægt på hensynet til at 

undgå uønsket præcedens.  

 

2.4 Klagens indhold 

Klager har anført, at der så vidt vides altid har været en sti mod Gudenåen 

på ejendommen, som har været holdt slået af tidligere ejere, og at afslag på 

dispensation reelt vil hindre farbar adgang til åen, hvor klager har flere 

matrikler. Klager har i den forbindelse oplyst, at hævningen af stien gør 

denne farbar på samme tidspunkter, som trækstien er farbar, dvs. ikke over-

svømmet.  
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Klager har endvidere anført, at der med fredningsnævnets tilladelse er fo-

retaget meget massive terrænændringer på trækstien langs Gudenåen, og at 

klagers sti i forhold til denne kun udgør en ubetydelig terrænregulering. 

Dette er ifølge klager ligeledes tilfældet på naboejendommen Porskærvej 

2.  

 

Endelig er det efter klagers opfattelse urealistisk at kræve, at stien kun må 

være en trampesti, da klagers familie ikke i sig selv vil kunne holde stien 

nedtrampet i et område, der hyppigt oversvømmes og tilføjes store mæng-

der næringsstoffer med tilsvarende øget vækst af græs til følge.  

 

2.5 Fredningsnævnets bemærkninger til klagen 

Fredningsnævnet har som bemærkning til klagen fremsendt fredningsnæv-

nets afgørelser om terrænændringer på trækstien6 og Porskærvej 2.7 Det er 

fredningsnævnets opfattelse, at de to afgørelser vedrører helt andre hensyn 

end den aktuelle sag.  

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. septem-

ber 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommu-

ner. 

 

Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-

mål må derfor vurderes ud fra baggrunden med fredningen sammenholdt 

med fredningsbestemmelserne.  

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  

 

          ” 

1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, dog med de 

nedenfor anførte undtagelser. 

 

2. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder grus- og lergrav-

ning, opfyldning og planering, er ikke tilladt. […] 

 

[…] 

                                                 
6
 FN-MJØ 2015.103 

7
 FN 2012.94 
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15. Veje over de fredede arealer må ikke anlægges uden fredningsmyndig-

hedernes tilladelse bortset fra markeveje som led i landbrugs- eller 

skovdrift.”    

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra fredningsplanudvalget for Århus amt. Det fremgår af fredningsforsla-

get, at der er væsentlige geologiske og landskabsæstetiske interesser knyt-

tet til området, og at man derfor ønskede at bevare og synligøre landskabets 

former blandt andet ved forbud mod tilplantning og tilgravning. Herudover 

fremgår det, at man ønskede at bevare trækstien langs Gudenåen, da denne 

har væsentlig historisk værdi og betydning for offentlighedens adgang 

langs åen.     

 

Om fredningsnævnets begrundelse for at vedtage fredningen fremgår det, 

at der til området er knyttet så væsentlige fredningsmæssige interesser, at 

betingelserne for fredning findes opfyldt. Fredningsnævnets afgørelse blev 

stadfæstet af Overfredningsnævnet uden kommentarer i forhold til bag-

grunden for fredningen.    

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte fredningsnævnets afslag på lovliggørende dispensation. Nævnet 

har lagt vægt på, at stien fremstår som et markant fremmedelement i land-

skabet, der på det pågældende sted tillige indeholder væsentlige naturbe-

skyttelsesmæssige interesser. Nævnet har endvidere lagt vægt på hensynet 

til at undgå uønsket præcedens.  

 

Det forhold, at fredningsnævnet har meddelt dispensation til terrænændrin-

ger på naboejendommen og trækstien kan ikke føre til andet resultat, da 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at disse afgørelser ikke er sammen-

lignelige med den aktuelle sag. Det fremgår således af afgørelsen om na-

boejendommen, at terrænændringen her er foretaget på et allerede kultive-

ret haveareal, og er nødvendig for at holde vand væk fra husets fundament. 

Af afgørelsen om trækstien fremgår det, at terrænændringen er foretaget 

for at sikre offentlighedens adgang til området via stien. Det fremgår end-

videre af baggrunden for fredningen, at bevaring af trækstien er en del af 

grundlaget for fredningen, da stien har betydning både for områdets histo-

rie og for offentlighedens adgang.   

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 
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3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 28. oktober 2019 om afslag på lovliggørende 

dispensation til en terrænreguleret og maskinplejet sti på matr. nr. 1p Re-

sendal By, Gødvad, beliggende Porskærvej 4, 8600 Silkeborg i Silkeborg 

Kommune.  

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.  

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjylland 

(fredningsnævnets sagsnr.: FN-MJØ-124-2018) samt for klageren via 

Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i 

klagesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

 

 

 
  Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/


AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

ÆNDRING af dispensation til opsætning af kvist på beboelsesejendom 

inden for fredning i Silkeborg Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Midtjylland, 

østlig dels afgørelse af 5. november 2020 om dispensation til opsætning af 

kvist uden bue og med tag af sort tagpap inden for fredning på matr. nr. 1z 

Resendal By, Gødvad, beliggende på Resendalvej 7, 8600 Silkeborg i Sil-

keborg Kommune, til dispensation til opsætning af kvist med bue og 

zinktag.  

Dispensationen meddeles på vilkår om, at kvistens tag udføres med flad 

bue og beklædes med samme type zinkbelægning som resten af kvisten. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

17. august 2021

Sagsnr.: 20/13164 

Klagenr.: 1016462 

MAJO 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-117-2020.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 15. november 2020 påklaget til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet af ejendommens ejer.  

 

Klager har navnlig anført, at det af æstetiske årsager ønskes muligt at op-

føre kvisten med en bue, og med tagbeklædning af zink, lige som kvistens 

øvrige sider. Klager har i den forbindelse anført, at fredningsnævnets af-

gørelse omtaler en halvbue, mens klager ønsker en flad bue, der er æstetisk 

forskellig fra en halvbue. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Klagen vedrører ejendommen på matr. nr. 1z Resenbro By, Gødvad i Sil-

keborg Kommune. Ejendommen har et areal på 1.531 m2, og er beliggende 

i landzone ved Resenbro øst for Silkeborg.  

 

Ejendommen består ifølge BBR af en bolig på 136 m2 og en garage på 42 

m2. Derudover består ejendommen af en åben have og gårdsplads, samt 

beplantning med træer og buske på den vestlige del af matriklen. 

 

Ejendommen er beliggende i det åbne land, som en del af en mindre klynge 

af huse og landbrugsejendomme.  Umiddelbart syd for ejendommen løber 

en landevej med cykelsti på begge sider. Området syd for landevejen og 

omkring ejendommen består dels af spredt bebyggelse, dels af skovområ-

der, og dels af åbne mark- og græsarealer. Herudover består området om-

kring ejendommen af flere naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyt-

telseslovens § 3, herunder overdrev, mose, sø og eng. Ejendommen er om-

fattet af skovbyggelinjen. 

 

Ejendommen ligger ca. 700 m fra Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og 

Gjern Bakker (habitatområde nr. 45). Udpegningsgrundlaget er en række 

særegne naturtyper i og omkring Gudenåen, blandt andet kildevæld (7220), 

skovbevokset tørvemose (91D0) og surt overdrev (6230). Hertil kommer 

en række dyrearter i området, blandt andet grøn kølleguldsmed (1037) og 

damflagermus (1318). 

 

Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. 

september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern 

Kommuner.4  

 

Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare områdets geologiske, 

landskabelige og landskabsæstetiske karakteristika, at gøre området til-

gængeligt for offentligheden, og at bevare enkelte fortidsminder af histo-

risk interesse. Fredningen indeholder blandt andet forbud mod yderligere 

bebyggelse i området, med mulighed for om- eller tilbygning efter tilla-

delse fra fredningsnævnet. 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/05889.00.pdf.   

https://www2.blst.dk/nfr/05889.00.pdf
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2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 5. november 2020 

meddelt dispensation til opsætning af en kvist med glas i siderne på vilkår 

om, at kvisten skal udføres uden bue og med tag af sort tagpap. Klagen 

vedrører kun dispensationens vilkår om kvistens udformning og tagets ma-

teriale, hvorfor det kun er dette, der behandles nærmere i det følgende.  

 

Ejendommens ejer har den 28. juli 2020 indsendt ansøgning om etablering 

af en kvist på matr. nr. 1z Resenbro By, Gødvad, til Silkeborg Kommune. 

På den baggrund har kommunen udarbejdet en udtalelse om forholdet og 

den 17. september 2020 anmodet fredningsnævnet om at behandle ansøg-

ningen. Det fremgår af kommunens udtalelse, at der er ansøgt om at etab-

lere en sydvendt kvist på en eksisterende bolig.  

 

Silkeborg Kommune har i sin udtalelse vurderet, at det ansøgte er en min-

dre bygningsmæssig forandring, som ikke vil påvirke landskabsoplevelsen. 

Det er endvidere kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre en 

negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

 

Fredningsnævnet har den 22. oktober 2020 afholdt besigtigelse af ejen-

dommen med deltagelse af klager, Silkeborg Kommune, Danmarks Natur-

fredningsforening og Friluftsrådet. 

 

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at klager på tidspunktet for be-

sigtigelsen ikke var afklaret med kvistens konkrete udførelse, herunder om 

kvistens tag skulle udformes med en halvbue, samt hvilket materiale taget 

skulle bestå af.     

 

Det fremgår videre af afgørelsen, at fredningsnævnet til besigtigelsen til-

kendegav, at der vil blive meddelt dispensation til forholdet og udstak ret-

ningslinjer for et projekt, der kan godkendes i fredningen, herunder at kvi-

stens sidebeklædning skal være af zink eller lignende materiale, at der ikke 

må være en bue på kvisten, og at taget på kvisten skal være med sort tag-

pap. 

 

Fredningsnævnet har fundet, at det ansøgte ikke strider imod naturbeskyt-

telseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at der er tale om en 

mindre bygningsmæssig forandring på en beboelsesbygning, og at ejen-

dommens placering i landskabet sammenholdt med nærområdets øvrige 

bebyggelse ikke påvirker landskabsoplevelsen.  

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
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Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. septem-

ber 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern Kom-

muner. 

 

Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-

mål må derfor vurderes ud fra baggrunden med fredningen sammenholdt 

med fredningsbestemmelserne.  

 

Af Overfredningsnævnets afgørelse fremgår blandt andet følgende fred-

ningsbestemmelser, der vedrører det fredede område generelt: 

 

 ”  

                      1.   De fredede arealer skal bevares i deres nuværende  

 tilstand, dog med de nedenfor anførte undtagelser.  

 

[…] 

 

8. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges.  

[…]. 

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til al-

lerede bestående landbrug opføres nybygninger, herun-

der læskure for kreaturer, eller foretages om- eller tilbyg-

ninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at ny-

byggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyn-

des, forinden tegninger med planer og beliggenhed for 

byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Frednings-

nævnet kan kun nægte godkendelse,  

 

[…] 

 

Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte 

helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig 

grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud ind-

hentet godkendelse af fredningsnævnet. 

 

” 

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra fredningsplanudvalget for Århus amt. Det fremgår af fredningsplanud-

valgets beskrivelse af området, at landskabet domineres af Gudenådalens 

markante profil med store højdeforskelle, hvor å-forløbet er særlig vigtig 
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for områdets rekreative kvaliteter og friluftsliv. Herudover er der flere for-

hold i området, der har en historisk, arkæologisk, naturvidenskabelig og 

undervisningsmæssig interesse. Blandt andet er der kendskab til flere bo-

pladser fra ældre og yngre stenalder, der endnu ikke er undersøgt, samt en 

træksti langs Gudenåen.  

 

Om fredningsnævnets begrundelse for at vedtage fredningen fremgår det, 

at området har så værdifulde fredningsmæssige interesser, at betingelserne 

for fredning er opfyldt. Overfredningsnævnet stadfæstede fredningsnæv-

nets afgørelse uden kommentarer i forhold til baggrunden for fredningen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der kan med-

deles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1. 

 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der kan gives dispensation til det 

ansøgte, dog således at vilkårene i den påklagede afgørelse vedrørende ud-

formning af og beklædning på kvisttaget ændres til, at taget udføres med 

flad bue og beklædes med samme type zinkbelægning som resten af kvi-

sten. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at det af klager ønskede, et 

kvisttag med flad bue og beklædt med zink, efter nævnets opfattelse kun 

vil indebære små ændringer, som tillige vil være af begrænset visuel be-

tydning, i forhold til den udformning af kvisten, der er givet dispensation 

til i fredningsnævnets afgørelse, og at det af klager ønskede ikke vil påvirke 

landskabsoplevelsen yderligere i negativ retning.       

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-

byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Midtjylland, 

østlig dels afgørelse af 5. november 2020 om dispensation til opsætning af 

kvist uden bue og med tag af sort tagpap inden for fredning på matr. nr. 1z 

Resendal By, Gødvad, beliggende på Resendalvej 7, 8600 Silkeborg i Sil-

keborg Kommune, til dispensation til opsætning af kvist med bue og 

zinktag.  

 

Dispensationen meddeles på vilkår om, at kvistens tag udføres med flad 

bue og beklædes med samme type zinkbelægning som resten af kvisten. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet Midtjylland, 

østlig del (FN-MJØ-117-2020) samt for klager via Klageportalen. Af-

gørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

 



6 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

Klaus Meinby Lund   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/


1 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 8. december 2021 

FN-MJØ-137-2021. Nyt fritidshus og udhus og terrænændring 

Fredningsnævnet modtog den 8. oktober 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udføre 
terrænændring og opføre et nyt fritidshuse og udhus til erstatning for et eksisterende fritidshus og udhus på 
matr.nr. 11ax Hårup By, Linå, Skærbækvej 114, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer 
Søren Froberg.    

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse hermed af fredningsbe-
stemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Terrænændringer er ikke 
tilladt. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre 
indretninger. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygnin-
gen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.  

Fredningsnævnet har flere gange meddelt dispensation til sommerhusbebyggelse i området. 

Fredningsnævnet meddelte den 18. marts 2016 dispensation til at opføre et nyt sommerhus med et niveau-
plan, som var 0,3 meter højere end det eksisterende niveauplan på Skærbækvej 108. Baggrunden for denne 
del af ansøgningen var den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning (FN-MJØ 2016.10). 

Fredningsnævnet meddelte den 19. oktober 2020 dispensation til at opføre et nyt sommerhus på den samme, 
men forhøjede sokkel på Skærbækvej 106, idet soklen dog ikke uden videre kunne forhøjes med ½ til 1 meter, 
men kun til sokkelniveauet på naboejendommen Skærbækvej 108. Baggrunden for ansøgningen var den hæ-
vede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning (FN-MJØ-125-2020).  

Sagens baggrund 

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 1.550 m2. Den er beliggende ca. 33 meter fra Gudenåen 
i en sommerhusklynge, og der er ifølge BBR et sommerhus på 28 m2 og et udhus på 8 m2 på ejendommen. Det 
fremgår af ansøgningen, at sommerhuset er 39 m2. Det er i dårlig stand og har flere gange været oversvømmet. 
Ansøgningen omfatter et sort fritidshus på 65 m2, inkl. et udhus på 8 m2 opført i træ med ensidig taghældning 
og grønt sedumtag. Det er ca. 3,3 meter højt, og der er et udeopholdsareal på et trædæk med et areal på 62 
m2, inkl. et overdækket areal på 9,1 meter og en trappe, der optager 6,3 m2. Den eksisterende bebyggelse har 
flere gange været ramt af oversvømmelser, og fritidshuset ønskes derfor hævet 1,14 meter over nuværende 
terræn på stolper på trædæk. Der ønskes endvidere gennemført en hævning af grunden med op til 69 cm. 

Det fremgår dog af tegningsmaterialet, at forskellen mellem koten efter terrænændringen og udeopholdsare-
alet er 1,14 meter.   

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er delvist indenfor Natura 2000-område H45 Gudenå 
og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller natur-
typer på udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at det eksisterende fritidshus kan erstattes af et nyt tilsva-
rende fritidshus på den ansøgte placering, som er sammenlignelig med den eksisterende placering og ikke 
rykkes nærmere Gudenåen. Den ansøgte bebyggelse har en arkitektur, der er tilpasset landskabet med mørke 
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farver, ligesom det er lavt, selvom det placeres på et hævet trædæk. Fritidshuset med overdækning og udhus 
har endvidere en genkendelig størrelse i bebyggelsesklyngen. Kommunen anbefaler som følge af den hævede 
vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning, at der sker terrænregulering på den del af ejendommen, 
som ikke er omfattet af § 3-beskyttet natur, sådan at der sker et fald på 1:3 til eksisterende kote. Det vurderes 
ikke, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 25. november 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Arne Lund. Endvidere deltog Søren Froberg og Rikke Froberg og Silkeborg Kommune 
ved Gry Bruhn Hansen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at brugen af stolper på 1,14 meter er 
baseret på et ”sjus” over den nødvendige hævning af fritidshuset.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at der er problemer med oversvømmelser på ejen-
dommen. På den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets praksis i området er fredningsnævnet 
indstillet på at meddele dispensation til en terrænændring. Fredningsnævnet er principielt set også indstillet 
på at meddele dispensation til at opføre fritidshuset på stolper. 

Fredningsnævnet er dog ikke indstillet på at meddele dispensation til den meget store forøgelse af fritidshu-
sets højde i forhold til højden på det eksisterende fritidshus, som vil være en konsekvens af det ansøgte pro-
jekt.  

Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation, men henviser ansøgerne til at få udarbejdet et nyt pro-
jekt med en nærmere beskrivelse af nødvendige terrænændringer og stolpehøjde, eventuelt i kombination 
med et fritidshus, som har en lavere facade mod Gudenåen.  

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Arne Lund, 
2. Søren Froberg,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2021-03444, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
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9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation i sag om opførelse af 
orangeri inden for fredning i Silkeborg Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-
land, østlig dels afgørelse af 27. april 2021 om afslag på dispensation til 
opførelse af et orangeri inden for fredning på matr. nr. 9b Gødvad By, Gød-
vad, beliggende Gødvad Mælkevej 14b, 8600 Silkeborg i Silkeborg Kom-
mune. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-
ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-
vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer.
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-
devareklagenævnet mv. 

29. marts 2022

Sagsnr.: 21/06341
Klagenr.: 1023010
JSE

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 
8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 
CVR-nr. 37795526 
EAN-nr. 5798000026070 
nh@naevneneshus.dk 
naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-021-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 20. maj 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net af ejendommens ejer.  
 
Klager har navnlig anført, at 
 

- fredningsnævnet har anlagt en forkert fortolkning af fredningens 
formål, 

- orangeriet på grund af størrelse, udformning og placering ikke vil 
medføre en negativ påvirkning af fredningen,  

- der ifølge fredningsbestemmelserne ikke kan gives afslag på det 
angivne grundlag, 

- der findes en række bebyggelser af sammenlignelig størrelse inden 
for det fredede område, og  

- fredningsnævnet i to tidligere sager har meddelt dispensation til 
orangerier. 

 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Ejendommen/området 
Ejendommen Gødvad Mælkevej 14b, 8600 Silkeborg på matr. nr. 9b Gød-
vad By, Gødvad har et areal på 3050 m2 og er beliggende i landzone sydøst 
for Silkeborg. 
 
Ejendommen består hovedsageligt af et haveareal med græsplæner og 
spredte træer. På ejendommen ligger ifølge BBR et beboelseshus med et 
grundareal på 106 m2, to udhuse på henholdsvis 50 m2 og 38 m2 samt en 
garage på 84 m2. 
 
Området omkring ejendommen består hovedsageligt af åbne mark- og 
græsarealer med spredte læhegn og skovområder. Cirka 130 meter syd for 
ejendommens sydlige skel ligger Gudenåen. En stor del af området umid-
delbart omkring ejendommen er registreret som beskyttet eng, mose og 
overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3. Den sydligste del af ejendom-
men ligger inden for søbeskyttelseslinjen fra den pågældende strækning af 
Gudenåen. Det areal, hvor orangeriet ønskes opført, er ikke omfattet af sø-
beskyttelseslinjen. 
 
Den østligste del af ejendommen, herunder et stykke af det areal, hvor 
orangeriet ønskes placeret, er omfattet af Natura 2000-område nr. 49 Gu-
denå og Gjern Bakker (habitatområde nr. 45). 
 
Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. 
september 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern 
kommuner. 
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Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev som begrun-
delse for fredningen anført, at man ønskede at bevare områdets geologiske, 
landskabelige og landskabsæstetiske karakteristika, at gøre området til-
gængeligt for offentligheden og at bevare enkelte fortidsminder af historisk 
interesse. Fredningen indeholder blandt andet forbud mod ny bebyggelse 
og ændring af arealernes tilstand. 

2.2 Den påklagede afgørelse 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 27. april 2021 meddelt 
klager dels dispensation til en tilbygning, dels afslag på ansøgning om di-
spensation til opførelse af et orangeri i forlængelse af tilbygningen på ejen-
dommen Gødvad Mælkevej 14b, 8600 Silkeborg. Klagen vedrører kun den 
del af fredningsnævnets afgørelse, der omhandler orangeriet, hvorfor afgø-
relsen i det følgende kun er gengivet og behandlet vedrørende dette for-
hold. 

For så vidt angår orangeriet fremgår det af afgørelsen, at fredningstilsynet 
ved Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation fra 
fredningen af arealer ved Gødvad til opførelse af et orangeri i umiddelbar 
forlængelse af en tilbygning til ejendommens beboelseshus. Kommunen 
har den 5. februar 2021 fremsendt udtalelse om ansøgningen til frednings-
nævnet. Heraf fremgår, at det ansøgte skal placeres på østsiden af huset og 
vil have et grundareal på 21 m2. Tegninger af det ansøgte viser, at det skal 
udføres med en lav, muret kant, mens siderne og taget hovedsageligt vil 
bestå af glaspaneler. I orangeriets ene ende, længst væk fra huset, skal der 
placeres en muret skorsten. Klager har ved den senere besigtigelse uddy-
bet, at orangeriet vil blive udført i cirka halvdelen af gavlens bredde og 5,5 
m ud, samt at glaspanelerne vil få hvide mellemstykker. 

Silkeborg Kommune har som led i fremsendelsen til fredningsnævnet 
fremsat egne bemærkninger til ansøgningen. Kommunen har anført, at bo-
ligen kan udvides, uden at det påvirker landskabet i væsentlig grad. Dette 
begrundes med, at boligen heller ikke efter udvidelsen vil være særligt stor, 
og at der er bebyggelse mellem boligen og Gudenåen. Kommunen har end-
videre oplyst, at det ansøgte efter kommunens vurdering ikke vil medføre 
en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området, da der er tale om en mindre udvidelse af en eksiste-
rende bolig. Endelig har kommunen oplyst, at arealet er et sandsynligt 
hjemsted for bilag IV-beskyttede flagermusarter. Der kan dog tages for-
holdsregler, hvis der er, eller under en fremtidig nedrivning opnås, kend-
skab til flagermus på arealet, således at de ikke påvirkes af det ansøgte. Det 
vurderes heller ikke, at andre bilag IV-arter vil blive påvirket af det an-
søgte.   

Fredningsnævnet har den 22. april 2021 besigtiget ejendommen med del-
tagelse af klager, Silkeborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening 
og Friluftsrådet. Klager beskrev det ansøgte i overensstemmelse med det 
ovenfor anførte. Silkeborg Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen 
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i sin godkendelse har lagt vægt på, at der er et udhus mod Gudenåen foran 
tilbygningen. Fredningsnævnet tilkendegav begrundet, at der ville blive gi-
vet dispensation til tilbygningen, men ikke til orangeriet. Fredningsnævnet 
anviste uden stillingtagen en anden mulig og mere skjult placering til oran-
geriet ved den sydlige ende af huset mod vest. Klager var dog ikke interes-
seret heri, da det funktionelt ikke passede med den bedste adgang til oran-
geriet direkte fra huset. 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at orangeriet vil med-
føre en facadeforøgelse mod Gudenåen med 5,5 m. Dette vil efter fred-
ningsnævnets vurdering medføre en uheldig ændring i oplevelsen af fred-
ningen, og dette hindres ikke af den bebyggelse, der i forvejen er på ejen-
dommen. Hertil kommer ifølge afgørelsen, at størstedelen af orangeriet vil 
bestå af glas både i siderne og i et fra omgivelserne synbart tag. Endelig 
har fredningsnævnet lagt vægt på hensynet til at undgå en uønsket præce-
densvirkning af afgørelsen, hvortil fredningsnævnet har bemærket, at der 
med adgang direkte fra beboelsen ville blive åbnet for egentlige tilbygnin-
ger med store glaspartier som udestuer. 

2.3 Klagens indhold 
Klager har anført, at fredningsnævnet har anlagt en forkert fortolkning af 
fredningens formål. Klager har i den forbindelse påpeget, at fredningen ef-
ter sin baggrund tilsigter en hensigtsmæssig byudvikling samtidig med, at 
de geologiske og landskabsæstetiske interesser, der knytter sig til området, 
beskyttes mest muligt. Dette betyder efter klagers opfattelse, at den væ-
sentligste fredningsmæssige interesse knytter sig til afgrænsningen mod 
Gudenåen og oplevelsen for forbipasserende enten på selve åen eller på 
trækstien langs åen. 

Klager har endvidere anført, at orangeriet vil blive 5,5 m langt mod husets 
14,36 m og kun halvt så bredt som huset. Med en kiphøjde på 4,1 m vil 
orangeriet endvidere blive 2,55 m lavere end huset. Klager har ligeledes 
anført, at orangeriet vil være skjult bag eksisterende bebyggelse og be-
plantning set fra åen. Det eneste sted, bygningen vil være synlig fra åen, 
vil være fra en afstand af 250 m, og selv her vil bygningen være delvis 
skjult.  

Det er videre klagers opfattelse, at fredningsnævnet ifølge fredningens § 8 
kun kan afvise dispensation til det ansøgte, såfremt helhedsindtrykket her-
ved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan 
påpeges en anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der 
uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede. Fred-
ningsnævnets afgørelse opfylder ifølge klager ikke disse betingelser, dels 
fordi det kun er anført, at det ansøgte vil medføre ”en uheldig ændring af 
oplevelsen af fredningen”, dels fordi den alternative placering, frednings-
nævnet har anvist, vil forudsætte betydelige ændringer af husets indre og 
dermed ikke er omkostningsmæssigt realistisk. 
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Herudover har klager anført, at ejendommen ligger i udkanten af frednin-
gen med 450 m til ringvejsbroen, som netop har fået dispensation til en 
udvidelse. 
 
Ydermere har klager anført, at man ved en tidligere afgørelse fra frednings-
nævnet4 har fået dispensation til en udvidelse af boligen i samme retning 
med 103 m2, mens den nuværende udvidelse med både orangeri og tilbyg-
ning kun vil udgøre 49,5 m2. Den tidligere dispensation blev ikke udnyttet, 
men kriterierne for vurderingen bør ifølge klager ikke være anderledes i 
denne sag. 
 
Endelig har klager anført, at en række ejendomme i området har sammen-
lignelige mål med klagers hus, også efter orangeriets opførelse. Således er 
der på Gødvad Mælkevej 6 bygninger med en facadelængde på 16,5-31 m. 
På Porskærvej er der 3 huse med en facadelængde på 22-35 m og et plan-
lagt hus på 25,4 m, mens én ejendom har et orangeri på 10 x 6 m. På Sør-
kelvej og Allinggårdsvej er der 5 huse med en facadelængde på 18-29,5 m. 
Alle ejendommene ligger ifølge klager mellem 25 og 280 m fra Gudenåen. 
Derudover er der ved to tidligere fredningsnævnsafgørelser givet dispen-
sation til henholdsvis en udestue i glas på 52,2 m2 og en udestue/orangeri 
på 55 m2.5 Et afslag vil dermed udsætte klager for usaglig forskelsbehand-
ling. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 
dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-
søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 
en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-
ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-
ninger.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 30. septem-
ber 1978 om fredning af arealer ved Gødvad i Silkeborg og Gjern kommu-
ner. 
 
Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-
mål må derfor vurderes ud fra baggrunden for fredningen sammenholdt 
med fredningsbestemmelserne.  
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  
 

” 
1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, dog med de 

nedenfor anførte undtagelser. 
                                                 
4 Sagsnr.: 8901-01.2007-11 
5 Sagsnumre: 8901-01.2009.17 og FN 2015.58 
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[…] 
 

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 bestå-
ende landbrug opføres nybygninger, herunder læskure for kreaturer, el-
ler foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betin-
gelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyn-
des, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er 
godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan kun nægte god-
kendelse, 
 
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 ejeren øn-
skede, eller 

b) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske for-
mål. 

 
Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommer-
huse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde 
sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. Landbrugsejen-
domme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes be-
boelse henhører under denne bestemmelse.” 
 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 
fra fredningsplanudvalget for Århus amt. Det er anført i fredningsforslaget, 
at der er væsentlige geologiske og landskabsæstetiske værdier knyttet til 
området, og at man derfor ønsker at bevare områderne i deres tilstand på 
fredningstidspunktet. Der er blandt andet henvist til henvist til de store høj-
deforskelle omkring Gudenåen med den flade terrassedelte dalbund omgi-
vet af mere kuperede landskabstyper. Det er videre anført, at der ved fred-
ningens afgrænsning er søgt en balance mellem rimelig byudvikling i Sil-
keborgs forstæder og bevaringen af de geologiske og landskabsæstetiske 
værdier inden for fredningens afgrænsning. 
 
Om fredningsnævnets begrundelse for at vedtage fredningen fremgår det, 
at der til området er knyttet så værdifulde fredningsmæssige interesser, at 
betingelserne for fredning findes opfyldt. Overfredningsnævnet stadfæ-
stede fredningsnævnets afgørelse uden kommentarer til baggrunden for 
fredningen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det konkret ansøgte ikke er i strid 
med fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør 
meddeles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-
sidesætte fredningsnævnets afslag på dispensation.  

Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte strider mod det direkte forbud mod 
yderligere bebyggelse i fredningens § 8, som er fastsat for at realisere hen-
synene bag fredningen. Nævnet bemærker i den forbindelse, at der ikke er 
tale om en landbrugsbygning, hvorfor fredningens undtagelser for denne 
bygningstype ikke gælder orangeriet. 

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at orangeriet med den ansøgte størrelse 
og placering vil medføre en betydelig forøgelse af beboelseshusets facade-
længde ud i det fredede område og væk fra den eksisterende, skærmende 
bebyggelse på ejendommen.  

Nævnet har herudover lagt vægt på, at fredningsnævnet efter besigtigelse 
af ejendommen og med overvejelse i forhold til størrelse, placering og ma-
terialevalg har vurderet konkret, at bygningen vil have en uheldig virkning 
på oplevelsen af fredningen. 

Endelig har nævnet lagt vægt på hensynet til at undgå en uønsket præce-
densvirkning af afgørelsen, herunder hensynet til at undgå, at der med af-
gørelsen skabes mulighed for udvidelse af områdets bebyggelser ud i land-
skabet, hvilket ville medføre en yderligere fortætning af områdets bebyg-
gelse og tilsløring af landskabet i strid med hensynene bag fredningen. 
Nævnet bemærker i den forbindelse, at det i fredningsforslaget er anført, at 
byudvikling i området hovedsageligt bør ske uden for fredningen i Silke-
borg og de tilhørende forstæder, og at hverken fredningsnævnet eller over-
fredningsnævnet har modsagt denne opfattelse. 

Det af klager anførte om, at der på andre ejendomme i det fredede område 
ligger flere sammenlignelige bebyggelser, kan ikke føre til andet resultat. 
Nævnet har efter gennemgang af fredningsregisteret ikke fundet grundlag 
for at antage, at der i den hidtidige administration af fredningen har været 
praksis for at meddele dispensation til lignende udhuse eller orangerier 
som det ansøgte. I de tilfælde, hvor der er meddelt dispensation til udhuse 
i fredningen, har fredningsnævnet blandt andet lagt vægt på, at der samtidig 
ville blive nedrevet eksisterende bebyggelse, at udhusene i kraft af place-
ring eller eksisterende slørende beplantning eller bebyggelse ikke ville 
være synlige fra det fredede område, og/eller at udhusene i stil og materi-
alevalg passede ind i forhold til den eksisterende bebyggelse. Dette er efter 
nævnets vurdering ikke tilfældet i den aktuelle sag, hvor orangeriet opføres 
som tilføjelse til den allerede eksisterende bebyggelse, bygges væk fra den 
eksisterende bebyggelse og ud i landskabet, og i overvejende grad består 
af glas.  

For så vidt angår de tre konkrete sager, klager har henvist til, finder nævnet, 
at disse ikke er sammenlignelige med den aktuelle sag. I 8901-01.2007-11 



8 

fandt fredningsnævnet, modsat den aktuelle sag, at tilbygningen til boligen 
i udformning og materialevalg var tilpasset den eksisterende bygning, og 
det samme gjaldt garagebygningen, som endvidere erstattede en eksiste-
rende garage. I 8901-01.2009.17 var der tale om en udestue, der lå mellem 
og forbandt to eksisterende bygninger, og udestuens glasareal blev for-
mindsket under sagens behandling. I FN 2015.58 var der ligeledes tale om 
et orangeri, som var opført imellem og forbandt to eksisterende gårdbyg-
ninger, og hvor ydermuren var opført i mursten, mens der kun var glas ind 
mod gårdspladsen. Fredningsnævnet fandt endvidere, at orangeriet reelt 
ikke ville være synligt fra det fredede område. Miljø- og Fødevareklage-
nævnet bemærker desuden, at ingen at de tre ovenstående sager har været 
forelagt nævnet eller dets forgængere til afgørelse. 

3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 
gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-
land, østlig dels afgørelse af 27. april 2021 om afslag på dispensation til 
opførelse af et orangeri inden for fredning på matr. nr. 9b Gødvad By, Gød-
vad, beliggende Gødvad Mælkevej 14b, 8600 Silkeborg i Silkeborg Kom-
mune. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-
land, østlig del (fredningsnævnets sagsnr.: FN-MJØ-021-2021) samt 
for klageren via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventu-
elle andre parter i klagesagen. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-
ninger vil blive anonymiseret. 

 Klaus Meinby Lund  
Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 31. maj 2022 

 

FN-MJØ-024-2022. Nyt fritidshus 

Fredningsnævnet modtog den 28. februar 2022 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udføre 
terrænændring og opføre et nyt fritidshuse og udhus til erstatning for et eksisterende fritidshus og udhus på 
matr.nr. 11ax Hårup By, Linå, Skærbækvej 114, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer 
Søren Froberg. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation, men til en begrænset forøgelse af byggeriets højde i forhold til det 
ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

1. Fredningsnævnets afgørelse af 8. december 2021 (FN-MJØ-137-2021) 

Fredningsnævnet meddelte ved følgende afgørelse af 8. december 2021 afslag på dispensation til at opføre et 
fritidshus på ejendommen:   

”Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af 
arealer ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrun-
det i at bevare arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det fremgår i overensstemmelse her-
med af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Terrænændringer er ikke tilladt. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres 
bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte 
helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter 
forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.   

Fredningsnævnet har flere gange meddelt dispensation til sommerhusbebyggelse i området.  

Fredningsnævnet meddelte den 18. marts 2016 dispensation til at opføre et nyt sommerhus med et 
niveauplan, som var 0,3 meter højere end det eksisterende niveauplan på Skærbækvej 108. Baggrunden 
for denne del af ansøgningen var den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning (FN-
MJØ 2016.10). 

Fredningsnævnet meddelte den 19. oktober 2020 dispensation til at opføre et nyt sommerhus på den 
samme, men forhøjede sokkel på Skærbækvej 106, idet soklen dog ikke uden videre kunne forhøjes 
med ½ til 1 meter, men kun til sokkelniveauet på naboejendommen Skærbækvej 108. Baggrunden for 
ansøgningen var den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning (FN-MJØ-125-2020).  

Sagens baggrund 

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 1.550 m2. Den er beliggende ca. 33 meter fra 
Gudenåen i en sommerhusklynge, og der er ifølge BBR et sommerhus på 28 m2 og et udhus på 8 m2 på 
ejendommen. Det fremgår af ansøgningen, at sommerhuset er 39 m2. Det er i dårlig stand og har flere 
gange været oversvømmet. Ansøgningen omfatter et sort fritidshus på 65 m2, inkl. et udhus på 8 m2 
opført i træ med ensidig taghældning og grønt sedumtag. Det er ca. 3,3 meter højt, og der er et udeop-
holdsareal på et trædæk med et areal på 62 m2, inkl. et overdækket areal på 9,1 meter og en trappe, 
der optager 6,3 m2. Den eksisterende bebyggelse har flere gange været ramt af oversvømmelser, og 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

fritidshuset ønskes derfor hævet 1,14 meter over nuværende terræn på stolper på trædæk. Der ønskes 
endvidere gennemført en hævning af grunden med op til 69 cm. 

Det fremgår dog af tegningsmaterialet, at forskellen mellem koten efter terrænændringen og udeop-
holdsarealet er 1,14 meter.   

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er delvist indenfor Natura 2000-område H45 
Gudenå og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af 
arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter. 

Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at det eksisterende fritidshus kan erstattes af et nyt 
tilsvarende fritidshus på den ansøgte placering, som er sammenlignelig med den eksisterende placering 
og ikke rykkes nærmere Gudenåen. Den ansøgte bebyggelse har en arkitektur, der er tilpasset landska-
bet med mørke farver, ligesom det er lavt, selvom det placeres på et hævet trædæk. Fritidshuset med 
overdækning og udhus har endvidere en genkendelig størrelse i bebyggelsesklyngen. Kommunen anbe-
faler som følge af den hævede vandstand i Gudenåen og generel klimatilpasning, at der sker terrænre-
gulering på den del af ejendommen, som ikke er omfattet af § 3-beskyttet natur, sådan at der sker et 
fald på 1:3 til eksisterende kote. Det vurderes ikke, at der kan meddeles dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 3.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 25. november 2021 ved Martin 
Møller-Heuer, Bjarne Golles og Arne Lund. Endvidere deltog Søren Froberg og Rikke Froberg og Silke-
borg Kommune ved Gry Bruhn Hansen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at brugen af stolper 
på 1,14 meter er baseret på et ”sjus” over den nødvendige hævning af fritidshuset.  

Fredningsnævnets afgørelse 

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, 
som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område 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 natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at der er problemer med oversvømmelser 
på ejendommen. På den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets praksis i området er fred-
ningsnævnet indstillet på at meddele dispensation til en terrænændring. Fredningsnævnet er principielt 
set også indstillet på at meddele dispensation til at opføre fritidshuset på stolper. 

Fredningsnævnet er dog ikke indstillet på at meddele dispensation til den meget store forøgelse af fri-
tidshusets højde i forhold til højden på det eksisterende fritidshus, som vil være en konsekvens af det 
ansøgte projekt.  

Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation, men henviser ansøgerne til at få udarbejdet et nyt 
projekt med en nærmere beskrivelse af nødvendige terrænændringer og stolpehøjde, eventuelt i kom-
bination med et fritidshus, som har en lavere facade mod Gudenåen.”  
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2. Det aktuelle projekt 

Silkeborg Kommune har anført, at ansøgerne i det reviderede projekt har arbejdet med et facadeudtryk, hvor-
ved fritidshuset opleves mindre (lettere), men at det som følge af den til tider høje vandstand i Gudenåen 
fortsat ønskes etableret 1,14 meter over den ny terrænkote 20,33. Kommunen har i øvrigt henvist til sin ud-
talelse om det tidligere projekt, som er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 8. december 2021. 

Det fremgår i øvrigt af ansøgningsmaterialet, at fritidshusets tagfacade er ændret fra ensidig taghældning til 
saddeltag med sedumtag og en taghældning på 10o.  

3. 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 Søren Froberg, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn 
Hansen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Søren Froberg anviste på flagstangen 
kote 2,00, hvor der for nylig har været vand til. Han ønsker terrænet hævet til kote 2,30, som er koten ved 
vejen. Det vil betyde en terrænændring på 20 cm ved sommerhuset. Hertil kommer den ønskede stolpehøjde 
på 1,14 meter til gulvhøjden. Sommerhuset hæves herved samlet 1,34 meter til overkanten af gulvhøjden. 
Han kan om nødvendigt acceptere en lidt mindre stoplehøjde. Det nuværende sommerhus har en højde på 
ca. 3,5 meter, og det ansøgte reviderede projekt bliver ca. 1,2 meter højere. Den skurvogn, som er opsat ved 
siden af sommerhuset, fjernes. Den eksisterende beplantning foran sommerhuset bibeholdes.  

4. Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at der er problemer med oversvømmelser på ejen-
dommen. På den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets praksis i området er fredningsnævnet 
indstillet på at meddele dispensation til en terrænændring. Fredningsnævnet er også indstillet på at meddele 
dispensation til at opføre fritidshuset på stolper. 

Fredningsnævnet har ikke modtaget nogen nærmere beskrivelse af den nødvendige stolpehøjde, og frednings-
nævnet er ikke indstillet på at meddele dispensation til den ansøgte meget markante stolpehøjde, som vil 
forøge byggeriets højde udover den forøgelse, der følger af terrænændringen på 20 cm. 

Fredningsnævnet meddeler herefter på baggrund af en konkret vurdering efter besigtigelsen og frednings-
nævnets praksis for terrænændringer i området dispensation til fritidshuset og den ansøgte terrænændring 
på 20 cm og en stolpehøjde på 60 cm til overkanten af gulvhøjden. Der meddeles endvidere dispensation til 
udhuset på 8 m2, hvis det på tilsvarende måde udføres som saddeltag med sedumtag.  

Dispensationen meddeles på vilkår om slørende beplantning foran stolperne og terrassen for at skjule indkig-
get til et hævet fritidshus med deraf følgende hævede terrasse. Skurvognen skal fjernes, senest når fritidshuset 
er opført.  
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Opmærksomheden henledes i øvrigt på Silkeborg Kommunes anvisninger for terrænændringens udførelse, 
som skal sikre et jævnt fald mod Gudenåen.  

5. 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. Søren Froberg,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2021-03444, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 31. oktober 2022 

 

FN-MJØ-115-2022. Renovering, ændret anvendelse og tilbygning 

Fredningsnævnet modtog den 8. september 2022 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om en til-
bygning til eksisterende bolig med orangeri, garage og overdækning, om facadeforandringer og om indretning 
af bolig i en eksisterende overflødiggjort driftsbygning på matr.nr. 3g Nebel, Svostrup, Nebelgårdsvej 28, 8600 
Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Thomas Hansen for ejendommens ejere Karsten og Carina Grud 
Laursen.    

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybyg-
ninger, herunder læskure for kreaturer, 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 kun nægte godkendelse, 
hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning, og der samtidig 
kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentligt mer-
bekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkono-
miske formål. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygnin-
gen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnæv-
net. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhø-
rer under denne bestemmelse.  

Silkeborg Kommunes udtalelse 

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 10 ha. Der er ifølge BBR en bolig 
på 168 m2, driftsbygninger på 192 m2 og 117 m2 og to maskinhuse/garager på 92 m2 og 40 m2 på ejendommen.  

Den eksisterende bolig på 168 m2 udvides med et orangeri på 32 m2, en garage på 67 m2 og en overdækning 
på 64 m2, som forbinder bebyggelsen. Boligen bliver efterisoleret og beklædt med kompromit med teglspån i 
grå nuance. Boligens højde er uændret med et nyt sort ståltag.  

Indenfor den eksisterende bygningskrop indrettes en lejlighed, bryggersfunktioner, et værelse/kontor og et 
udhus. I forbindelse med anvendelsesændringen isættes der vinduer med samme rytme som de nuværende 
vinduer, dog større. Der er i forvejen et loft, som ønskes anvendt til efterisolering. Der isættes endvidere en 
ekstra dør og en mindre port. 

Den eksisterende maskinhal er nedslidt og ønskes beklædt med nye sorte metalplader og nyt sort tagpladetag. 
Der vil samtidig blive støbt nyt gulv.  

I forbindelse med de udvendige forandringer fjernes en mindre del af de eksisterende driftsbygninger.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Bebyggelsens nuværende ydre fremtræden og placering i landskabet og det visualiserede ansøgte projekt 
fremtræder på følgende måde: 

 

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 875 meter fra Natura 2000-område H45 Gudenå og 
Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper 
på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter. 
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Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at der har været en løbende dialog mellem kommunen og 
ansøgerne med henblik på en præcisering af ansøgningen. Kommunen finder ikke, at der landskabeligt er no-
get til hinder for, at der kan meddeles dispensation, idet det ansøgte ikke påvirker det landskabsfredede om-
råde yderligere. Det vurderes, at der derimod er tale om en mindre påvirkning, da bebyggelsen opleves mere 
harmonisk og fortsat holdes inden for det tilnærmelsesvis allerede bebyggede område, og efter forandrin-
gerne vil mængden af bebyggelse være tilnærmelsesvis uændret. Der er i kommuneplanen ikke landskabsin-
teresser inden for området, og ejendommen ligger nede i terrænet, så bebyggelsen ikke er disponeret i land-
skabet. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 26. oktober 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Søren Thomsen. Endvidere deltog Karsten Grud Laursen med arkitekt Thomas 
Hansen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Mette Christiansen, Danmarks Naturfredningsforening 
ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh.  

Projektet blev gennemgået. Det blev supplerende oplyst, at opførelsen af ny bebyggelse på 163 m2 modsvares 
af, at der fjernes 185 m2 bebygget areal, herunder den eksisterende garage. Taget bliver sort og ikke blankt. 
Terrassen lægges i jordens niveau bortset fra omkring orangeriet, hvor den som følge af det skrånende terræn 
etableres på et træskelet på op til 50 cm rundt om orangeriet, som bygges fire meter ud fra den eksisterende 
bebyggelse. Der påføres ikke jord. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 

Projektet udføres bortset fra overdækningen og orangeriet på eksisterende sokler og medfører samlet en min-
dre bygningsmasse. 

På den baggrund og da projektet efter sin ydre fremtræden og ejendommens placering i landskabet ikke vil 
medføre nogen ændret oplevelse af fredningen, meddeler fredningsnævnet 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, 
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 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Søren Thomsen, 
2. Karsten og Carina Grud Laursen, 
3. arkitekt Thomas Hansen, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Silkeborg Kommune, EJD-2022-01780, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
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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. oktober 2022 

 

FN-MJØ-096-2022. Shelter 

Fredningsnævnet modtog den 8. august 2022 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opsætte 
en shelter på matr.nr. 10c Skellerup By, Linå, Smingevej 52, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejen-
dommens ejer Mikael Andersen.    

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger.  

Silkeborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter en shelter på 2,5 x 3 meter i brune douglas kalmar-
brædder med tag i sorte douglasbrædder. Den bliver maksimalt 2 meter høj. Ansøgningen omfattede oprin-
deligt en placering i skoven, men denne placering kunne kommunen ikke godkende, idet bebyggelsen skal 
holdes samlet. Ansøgningen omfatter derfor en placering i haven.  

Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 200 meter fra Natura 2000-område H45 Gudenå 
og Gjern bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-
området eller arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Det vurderes heller ikke at have betydning for 
bilag IV arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 26. oktober 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Søren Thomsen. Endvidere deltog Mikael Andersen ved Tine Andersen, Silke-
borg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Mette Christiansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf 
Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh.  

Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Shelteren er udelukkende til privat brug og placeres i ejendommens have. På den baggrund og da shelteren 
med denne placering og med sin ydre fremtræden er uden betydning for oplevelsen af fredningen, meddeler 
fredningsnævnet 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. 
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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. Søren Thomsen, 
2. Mikael Andersen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Silkeborg Kommune, EJD-2022-01177, 
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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 6. december 2022 

 

FN-MJØ-155-2022. Solceller 

Fredningsnævnet meddelte den 31. oktober 2022 dispensation til en tilbygning til en eksisterende bolig med 
orangeri, garage og overdækning, om facadeforandringer og om indretning af bolig i en eksisterende overflø-
diggjort driftsbygning på matr.nr. 3g Nebel, Svostrup, Nebelgårdsvej 28, 8600 Silkeborg (FN-MJØ-115-2022). 

Fredningsnævnet modtog den 1. december 2022 en ansøgning om at oplægge 96 m2 solceller på en af ejen-
dommens bygninger, som har et sort ståltag. Både solcellepanelerne og skinnerne er sorte, og de placeres i et 
rektangel i tagets hældning. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Thomas Hansen for ejendommens ejere Kar-
sten og Carina Grud Laursen.  

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. september 1978 om fredning af arealer 
ved Gødvad. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i at bevare 
arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybyg-
ninger, herunder læskure for kreaturer, 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 kun nægte godkendelse, 
hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning, og der samtidig 
kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentligt mer-
bekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkono-
miske formål. Om- og tilbygninger på de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygnin-
gen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse af fredningsnæv-
net. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhø-
rer under denne bestemmelse.  

Ejendommen er 875 meter fra Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern bakker. Silkeborg Kommune har 
vurderet, at projektet ikke vil påvirke landskabet i en uheldig retning. Det vil heller ikke øge påvirkningen af 
Natura 2000-området.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gødvad 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. 
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Projektet består i, at der på et sort tag i tagets hældning og således på taget lægges helt sorte solceller i et 
rektangel. Projektet er på den baggrund uden betydning for oplevelsen af fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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. 
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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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Søren Thomsen, 
3. Karsten og Carina Grud Laursen, 
4. arkitekt Thomas Hansen, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Silkeborg Kommune, EJD-2022-01780, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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