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• Sao nr. 285. Fredning af den sydlige del af Mols Bjerge
i Ebeltoft kommune, Århus amt .

Kendelse:

(Meddelt den 12. december 1994)

Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
erstatning i anledning af fredning af den sydlige del af
Mols Bjerge i Ebeltoft kommune, Århus amt er påklaget til
Taksationskommissionen af advokat Michael Sesler, Ebel-
toft på vegne ejeren af ejendommene lb.nr. 95 og 95 A,
Breinert Bunde-Pedersen.
Under den mundtlige forhandling den 17. november 1994 har
advokat Michael Ses ler erklæret, at klagen vedrørende
lb.nr. 95 A frafaldes, og at der vedrørende lb.nr. 95
alene påstås forhøjet erstatning for afståelse af et
areal på ca. 4,35 ha, medens de af Naturklagenævnet
tilkendte erstatningsbeløb vedrørende fredningsbestemmel-
serne om særlig pleje, løvtræsbinding, permanent græs-
ningsareal og offentlig adgang til en sti ikke påklages.
Taksationskommissionen har derefter kun besigtiget den
del af ejendommen lb.nr. 95, der som et led i fredningen
skal afstås til amtskommunen.
Århus amtskommune var under taksationen repræsenteret af
ekspeditionssekretær E.H. Mikkelsen, Landskabskontoret.
Advokat Michael Ses ler redegjorde under den mundtlige
forhandling nærmere for erstatningspåstanden på grundlag
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af et skriftligt indlæg af 17. november 1994. Heraf
fremgår bl.a., at der ved den tidligere fredning i 1972
af det areal, der nu skal afstås, blev fastsat en erstat-
ning, navnlig under henvisning til arealets udnyttelse
til sommerhusudstykninger. Ejeren måtte ved den pågæl-
dende fredning tåle, at offentligheden fik adgang til
arealet, men kunne fortsat udnytte størstedelen af det
landbrugsrnæssigt med amtskommunens indforståelse. Der
har herefter siden 1972 været dyrket korn og kartofler og
senest lucerne, som blev sået for ca. 3 år siden med
tilplantningsomkostninger på ca. 35.000 kr.

I advokatens indlæg er endvidere henvist til, at afståel-
se af det pågældende areal nu medfører,

• "at en investering i størrelsesordenen 35.000 kr. må
anses tabt,
at der ikke længere kan produceres på arealet, hvorved
bemærkes, at lucerne er en Eu-tilskudsberettiget afgrøde
(dog ikke reformafgrøde) samt,
at arealet, når det ikke længere tilhører ejeren, ikke
længere kan anvendes til reformafgrøder eller braklæg-
ning/non-foodproduktion med EU-hektarstøtte".

•

Det gøres endvidere gældende, at den tidligere frednings-
erstatning ikke skal have indflydelse eller kun skal have
ganske underordnet indflydelse på det erstatningsbeløb,
der nu skal udmåles, idet der herved bl.a. er henvist til
arealets landbrugsrnæssige udnyttelse siden 1972, som har
været upåtalt fra myndighedernes side.

Under henvisning til det anførte nedlægges påstand om, at
erstatningen for det pågældende areal fastsættes efter
samme takst på 50.000 kr. pr. ha, som er udmålt for de
øvrige arealer, der er afstået ved fredningen .

Amtskommunens repræsentant har oplyst, at der i 1935 blev
lyst en fredningskendelse på bl.a. det nævnte areal om
bebyggelsesforbud. Det er således ikke korrekt, at der
ved fredningskendelsen i 1972 også blev givet erstatning
for, at sommerhusudstykn~nger ikke kunne finde sted.
Fredningserstatningen i 1972 blev fastsat under hensyn
til, at arealet blev udlagt til et offentligt opholdsare-
al med så vidtgående rådighedsindskrænkninger for ejeren,
at de nærmede sig karakter af afståelse. Det heromhand-
lede areal adskiller sig derfor væsentligt fra de andre
arealer, der som et led i den aktuelle fredning er af-
stået til det offentlige, og der kan derfor ikke blive
tale om en erstatning på 50.000 kr. pr. ha, heller ikke
selvom ejerne siden 1972 med amtskommunens accept har
udnyttet det omtalte areal til landbrugsdrift - det må
blot betragtes som en ekstra gevinst.
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Under besigtigelsen konstaterede s , at et mindre område i
den nordlige del af det nævnte areal på ca. 4,35 ha var
udyrket og kan benyttes af offentligheden til ophold.
Det resterende areal var opdyrket med lucerne.

Breinert Bunde-Petersen erhvervede pr. 1. oktober 1985
bl.a. ejendommen matr.nr. l g Bogens by, Vistoft, som er
på ca. 111 ha, og som omfatter arealet på de 4,35 ha. I
det betingede skøde vedrørende dette ejendomskøb er der
om sidstnævnte areal anført:

"Strandlodden (strandfolden) mellem Fuglsøvej og vigen
nord for Bogenshoved blev ved 1972-fredningen åbnet for
offentligheden, hvilket dog kun i praksis har fundet sted
for den nordlige dels vedkommende. Ved den nu igang-
værende fredning må det forventes, at arealet kræves
afstået til det offentlige."

Taksationskommissionens bemærkninger:
Det areal, der som et led i fredningen skal afstås til
amtskommunen, blev ved en fredning i 1972 udlagt til
offentligt opholdsareal. Den meget omfattende rådigheds-
indskrænkning for ejeren, der var en følge heraf, blev
dengang kompenseret ved erstatning. på denne baggrund
finder Taksationskommissionen ikke, at der i anledning af
afståelsen nu skal udmåles fredningserstatning med ud-
gangspunkt i et beløb svarende til 50.000 kr. pr. ha, som
svarer til den takst, der er anvendt for de øvrige area-
ler, som i forbindelse med denne fredning er afstået til
amtskommunen, men med et væsentligt lavere beløb.

Amtskommunen har imidlertid siden 1972 og også efter, at
fredningssagen blev rejst i 1982, accepteret, at stør-
stedelen af det pågældende areal til stadighed er blevet
anvendt til landbrugsrnæssig udnyttelse. Selvom ejeren
var bekendt med, at forslaget til den nu foretagne fred-
ning omfattede offentlig overtagelse af arealet på 4,35
ha, lægger Taksationskommissionen til grund, at han har
haft forventninger om i en kortere årrække at kunne
fortsætte den landbrugsrnæssige udnyttelse af arealet.
Som følge heraf findes der ved erstatningsfastsættelsen
for afståelsen at burde tages hensyn til den foretagne
investering i lucernedyrkning. Erstatningen for afståel-
se af det omhandlede areal, som udmåles skønsmæssigt,
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findes herefter passende at kunne fastsættes til et beløb
på 50.000 kr.

Den samlede erstatning for lb.nr. 95 udgør herefter:

Afståelse af ca. 4,35 ha
18,00 ha særlig pleje a 1.500 kr.
0,60 ha løvskov a 5.000 kr
3,02 ha græsningsareal a 500 kr.
910 m sti a 5 kr.• afrundet til ialt

50.000 kr.
27.000 kr.

3.000 kr.
1.510 kr.
4.550 kr.

86.100 kr.

Beløbet forrente s som bestemt ved Naturklagenævnets af-
gørelse af 12. september 1994.

I godtgørelse for advokatbistand under sagens behandling
for Taksationskommissionen tillægges der ejeren et beløb
på 1.500 kr.

Ole Nicolaisen

Hans Borch Christiansen Lina Jensen
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 9. december 1994
Sag nr. 71/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af læhegn på nærmere
angivne arealer syd for Bogens i
Ebeltoft kommune, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 16.
februar 1972 for arealer i Mols
Bjerge samt Fredningsnævnets
afgørelse af 15. april 1992 for Mols
Bjerges sydlige del, der for
øjeblikket ligger til behandling i
Naturklagenævnet.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jakob Møller, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag var til stede.
Der fremlagde s ændret beplantningsforslag.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ændrede forslag
på nærmere angivne vilkår.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til etablering af læhegn i overensstemmelse med
det ændrede beplantningsforslag på vilkår,
at Seljerøn udgår af planen, og
at Hvidel som ammetræer fjernes, når de når en højde på 4 m.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
" L1.llJ!l!l!Uswner

Skov- og Naturstyre.æen
J.nr- SN ( 1. 1 lilL - ....." I~\ øfl.

Akt. nr. '7').
or- _'
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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 .

•
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Naturklagenævnets afgørelse
af 12. september 1994

om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge
i Ebeltoft kommune, Århus amt

(sag nr. 111/700-0001).

Fredningsnævnet for Århus Amts Nordlige Fredningskreds har den 15.
april 1992 truffet afgørelse om fredning af den sydlige del af Mols
Bjerge i Ebeltoft kommune. Fredningsnævnet har den 8. juni 1993 som
tillæg til denne afgørelse besluttet tilføjelser til Overfrednings-
nævnets afgørelse af 30. april 1984 (om fredning af den nordlige del
af Mols Bjerge og Stabelhøjene) med hensyn til nogle stiforbindel-
ser. Fredningssagen er rejst af Århus Amtsråd.

Fredningsområdet på ca. 1.210 ha omfatter 133 privatejede ejendomme
(løbenumre) helt eller delvis samt ca. 452 ha, der ejes af staten vi

Miljøministeriet.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til ef ter-
prøvelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsen er
tillige påklaget rettidigt til Naturklagenævnet af 57 ejere, hvoraf
32 er repræsenteret af Landbrugets Rådgivningscenter.

En betydelig del af fredningsområdet er omfattet af 22 gældende
fredninger, der er gennemført i årene 1925-1972.
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Klager og udtalelser.

Der er hverken fra klagere eller myndigheder overfor Naturklage-
nævnet fremført indvendinger imod, at området fredes, og kun en en-
kelt ejer har ønsket fredningsområdets afgrænsning ændret.

De ankende ejere har navnlig fremført følgende synspunkter:

Fredningsbestemmelserne bør gives et indhold, der ikke forhindrer
ejere af landbrugsejendomme i at opnå tilskud efter EU-støtteordnin-
gerne, og læhegn bør kunne plantes uden fredningsnævnets godkendel-
se. Det bør præciseres i fredningsbestemmelserne, at en ejer kan
forbyde adgang for offentligheden på dage, hvor der afholdes jagt,
og at en ejer kan modsætte sig ridning på sin ejendom.

Ejeren af matr. nr. 6c Viderup By, Vistoft (en del af Vistoft Plan-
tage) har modsat sig fredningsbestemmelsen om fjernelse, udtynding
og/eller nedskæring af beplantningen på en del af ejendommen med
henblik på at skabe udsigt fra et mindesmærke i plantagen.

Enkelte ejere har ønsket fritagelse for rydnings- og plejekrav og
fremsat indvendinger mod det fastsatte stiforløb og mod beliggenhe-
den og størrelsen af de udlagte parkeringspladser.

Der er endvidere påvist en del unøjagtigheder på fredningskortet og
med hensyn til arealstørrelser.

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har anbefalet frednin-
gen og ønsket området skånet for kørende trafik ved, at vejene i
kerneområdet lukkes.

Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen har anbefalet fredningen
gennemført som bestemt af fredningsnævnet, dog med et ændret stifor-
løb for at begrænse generne fra spejderlejren på matr.nr. 4b og 7e
Bogens By, Vistoft.

Århus Amt har anbefalet, at fredningsnævnets afgørelser i det væ-
sentlige stadfæstes med rettelse af de påviste unøjagtigheder. Amtet
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har endvidere anbefalet, at nogle af klagerne imødekommes med hensyn
til, hvilken driftsform, der pålægges.

Amtet har tilkendegivet, at man er af den opfattelse, at der er be-
hov for at regulere turistbussernes kørsel i området. Amtet er dog
nærmest af den opfattelse, at en eventuel regulering bør ske gennem
vejlovgivningens regler.

Amtet har foreslået, at 2 beplantninger på henholdsvis matr.nr. 1d
og lp Fuglsø By, Vistoft skal kunne kræves fjernet som led i pleje-
planlægningen.

Naturklagenævnets beslutninger.
I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Naturkla-
genævnet, for nogle spørgsmål s vedkommende dog kun 10 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at fredningsområdet afgrænses som bestemt i fred-
ningsnævnets afgørelse af 15. april 1992, og det tiltrædes, at der
skal lægges vægt på den nære sammenhæng med den i 1984 gennemførte
fredning af den nordlige del af Mols Bjerge, således at de 2 fred-
ninger kommer til at fremstå som en helhed.

Om fredningens indhold udtaler et flertal på 10 medlemmer:

De bestemmelser, der er fastsat af fredningsnævnet, tiltrædes med en
række præciseringer og ændringer.

Bestemmelsen om, at plantning af læhegn kræver fredningsnævnets til-
ladelse, opretholdes, fordi bestemmelsen giver fredningsnævnet mu-
lighed for at modsætte sig udsigtsforstyrrende beplantninger. Samti-
dig giver bestemmelsen kun fredningsnævnet mulighed for at afslå en
sådan tilladelse, dersom beplantningen på afgørende måde strider mod
fredningens intentioner.

Et mindretal på 1 medlem finder, at der bør ske en fredning, men at
den landskabelige udformning går alt for hårdt ud over den eksi-
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sterende trævækst med et dyrefattigt, goldt, perspektivløst landskab
til følge.

Naturklagenævnet skal om fredningens indhold i øvrigt enstemmigt
udtale:

De af klagerne påviste og af amtet accepterede unøjagtigheder i
kortgrundlag og arealstørrelser og andre af amtet accepterede mindre
spørgsmål i forhold til fredningens indhold ændres.

For at undgå, at fredningen kommer i konflikt med EU-støtteordnin-
ger, ændres plejebestemmelsen om, at amtet som led i plejen har ret
til at kræve græsning på arealer, der er udlagt som landbrugsarea-
ler, men som ikke er under almindelig landbrugsdrift. Amtet får for
de pågældende arealer alene ret til at slå græsset, samt til at
fjerne selvsåede træer og buske.

Den over matr.nr. 7e Bogens By, Vistoft (spejderlejren "Toggerbolej-
ren") udlagte offentlige sti udgår og erstattes af et stiforløb over
matr.nr. Sc smst., der tilhører Miljøministeriet. Samtidig udgår den
langs skellet mellem matr.nr. Se og 4a og 4b smst. udlagte offent-
lige sti og erstattes af et videregående stiforløb over matr.nr. Sc
smst. Det bestemmes endvidere for at mindske generne for de omboen-
de, at telte udenfor skoleferieperioden kun må placeres på den del
af ejendommen, hvor generne fra lejren er mindst, samt at ejendom-
mens ejer for skoleferieperiodens vedkommende skal udarbejde en plan
for områdets benyttelse, der tilgodeser hensynet til naturen og til
de omboende. Planen skal godkendes af fredningsnævnet.

Der er ikke tilstrækkelig begrundelse for at opretholde kravet om,
at der skal ske fjernelse, udtynding og/eller nedskæring af beplant-
ningen på en del af matr.nr. 6c Viderup By, Vistoft for at skabe
udsigt fra et mindesmærke i Vistoft Plantage over Knebel Vig og mod
Trehøje. Bestemmelserne herom udgår derfor.

Om offentlighedens adgang i området samt om arealafståelser til det
offentlige bemærkes:
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Allerede de almindeligt gældende bestemmelser i naturbeskyttelses-
lovens kapitel 4 giver i vid udstrækning offentligheden adgang til
naturen. Da det imidlertid ifølge naturbeskyttelseslovens bestemmel-
ser er en betingelse for offentlighedens adgang til fods og på cy-
kel, at der er tale om en befæstet sti, og da det må anses for væ-
sentligt, at offentligheden har ret til at færdes til fods og på
cykel på samtlige udlagte offentlige stier, tiltrædes fredningsnæv-
nets beslutning om at optage en bestemmelse herom i fredningsaf-
gøreIsen.

Der findes ikke at være behov for fredningsbestemmelser om ejeres
mulighed for at forbyde offentligheden adgang på dage, hvor der af-
holdes jagt, da naturbeskyttelsesloven indeholder generelle bestem-
melser herom.

Fredningens bestemmelser om adgang til ridning tiltrædes, idet det
bemærkes, at fredningsafgørelsen ikke anfægter den enkelte lodsejers
ret til at begrænse eller helt forbyde ridning på egen ejendom.

Det er af væsentlig betydning for offentlighedens mulighed for at
udnytte sin adgangsret til naturen, at der gennem fredningen sikres
såvel opholds- som parkeringsarealer.

Det tiltrædes på denne baggrund, at der etableres en parkeringsplads
på matr.nr. 16ae Knebel By, Knebel. Parkeringsarealets afgrænsning
udvides til et trekantet område på ca. 0,66 ha og anvendelsen udvi-
des til også at omfatte mulighed for opstilling af toiletbygning,
naturkiosk samt andre faciliteter til brug for offentlighedens al-
mindelige ophold på arealet. Det findes på denne baggrund mest hen-
sigtsmæssigt, at arealet afstås til Århus Amtskommune.

Da den påtænkte parkeringsplads på matr. nr. 3a Lynge Gårde, Knebel,
kan medføre væsentlige gener for ejendommens ejer, og da denne par-
keringsplads i givet fald ville blive placeret ret tæt på parke-
ringspladsen på matr.nr. 16ae, Knebel By, Knebel, ophæves frednings-
nævnets beslutning om at etablere en parkeringsplads på matr.nr. 3a
Lynge Gårde, Knebel.
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Det tiltrædes, at der på ca 4,35 ha af matr.nr. la Bogens By, vis-
toft, etableres et offentligt opholdsareal, hvor der bl.a kan pla-
ceres en parkeringsplads. Arealet afstås til Århus Amtskommune, og
amtet pålægges at tage de berørte ejere med på råd ved opholdsare-
alets indretning herunder om, hvor på arealet parkeringspladsen skal
placeres.

Det tiltrædes, at der etableres en parkeringsplads på matr.nr. 4a
Fuglsø By, Vistoft. Parkeringsarealets afgrænsning udvides til ca.
0,75 ha, og arealet afstås til amtskommunen. Amtet forpligtes til
efter samråd med de berørte lodsejere at opstille de nødvendige fa-
ciliteter for offentlighedens ophold, samt at lade foretage en af-
skærmende beplantning af passende bredde i skellet til matr.nr. 4i
smst. Den af fredningsnævnet udlagte offentlige sti mellem matr.nr.
4d og 4i Fuglsø By, Vistoft og videre over 1f, lp og 1d smst. udgår
og erstattes af en offentlig sti fra parkeringspladsen over matr.nr.
la smst.

Af hensyn til udsigten fra parkeringspladsen, og fordi ejeren i øv-
rigt har indvilliget heri, bestemmes det efter amtets forslag at
lade et areal på 0,13 ha på matr.nr. lp Fuglsø By, Vistoft, samt et
areal på 1,76 ha på matr.nr. 1d smst. være omfattet af amtets mulig-
hed for som led i plejeplanlægningen at kræve bevoksning fjernet.
Mindretallet på 1 medlem kan som følge af sit generelle forbehold
ikke tiltræde dette.

Det tiltrædes endvidere, at der på matr.nr. 27b Knebel By, Knebel,
og på en del af matr.nr. 27 a smst etableres et opholdsareal, samt
at arealerne, der er på henholdsvis ca. 0,11 ha og ca. 1,02 ha, af-
stås til Århus Amtskommune.

Et flertal på 9 medlemmer kan tiltræde, at der i forbindelse med
dette opholdsareal etableres en parkeringsplads på matr.nr. 29a Kne-
bel By, Knebel med tilkørselsvej over en del af matr.nr. 21d smst.,
samt at arealerne, der er på henholdsvis ca. 2000 m2 og ca. 420 m2,

afstås til amtskommunen. Mindretallet på l medlem kan ikke tiltræde
etableringen og placeringen af parkeringspladsen og tilkørselsvejen.
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Fredningsnævnets tillægsafgørelse af 8. juni 1993 tiltrædes uden
realitetsændringer.

Idet fredningsnævnets afgørelser af 15. april 1992 og 8. juni 1993
ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det
ca. 1210 ha store fredningsområde, der er afgrænset på kortet, der
hører til Naturklagenævnets afgørelse (fredningskortet) , og som helt
eller delvis omfatter de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte
ejendomme:

~ Fredningens formål.

Fredningen har til formål
at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske
værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karak-
ter af land- og skovbrugsejendomme,
at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på ud-
formning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab
med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsud-
viklingen, og
at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i
området.

~ Bevaring af områdets nuværende tilstand .• Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fred-
ningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således
bl.a. ikke foretages terrænændringer, ske ændringer i arealanvendel-
sen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den
nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i de følgende bestemmel-
ser eller tillades ved en dispensation efter § 18.

~ Terrænændringer.

Der må som nævnt i § 2 ikke foretages terrænændringer. Der må såle-
des ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden, og der må ikke fo-
retages opfyldning, planering eller afgravning.
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En ejer må dog uanset fredningen indvinde grus til eget brug, når
indvindingen foretages på et areal, der er vist på fredningskortet
uden særlig signatur, jf. § 4, punkt a, og når naturbeskyttelseslo-
vens beskyttelseslinier ikke overskrides. Når denne ret udnyttes,
har ejeren pligt til at retablere arealet efter beslutning herom
under plejeplanlægningen nævnt i § 14.

~ Arealernes drift.
~ Landbrugsarealer, der er vist på fredningskortet uden særlig
signatur.

Disse arealer kan fortsat drives landbrugsmæssigt uden hensyn til
fredningen. Der må dog ikke tilplantes, heller ikke til pyntegrønt
eller juletræer, selvom dette ville være lovligt efter landbrugs-
loven.

En dispensation efter § 18 til tilplantning af et areal skal imid-
lertid normalt meddeles, hvis tilplantning det pågældende sted ikke
vil forringe landskabet væsentligt eller forstyrre frie udsigter.

Q.... Arealerne, der er vist på fredningskortet med signatur for "ved-
varende græs".

Disse arealer må kun anvendes til græsning og må således ikke opdyr-
kes eller tilplantes .

• Arealerne må dog omlægges med rensningsafgrøder i det omfang, som er
nødvendigt for, at de kan opretholdes som vedvarende græsningsarea-
ler. Arealerne må tilføres gødning og kalk, men må ikke sprøjtes fra
fly.

En dispensation efter § 18 til opdyrkning skal imidlertid normalt
meddeles, hvis en bevaring af det pågældende areal til græsning er
uden afgørende betydning for det med fredningen tilsigtede .

.Q..... Skov, der er vist på fredningskortet med signatur for "løvskov".

på disse arealer skal der opretholdes skovbevoksning, og den eksi-
sterende trævækst må efter omdrift kun fornyes med løvtræer.
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~ Plantagearealerne, der er vist på fredningskortet med signatur
for "nåleskov".

Den eksisterende trævækst må bibeholdes, og der må gentilplantes.
Arealerne må ikke sprøjtes fra fly. Hvis beplantningen afdrives,
uden at der gentilplantes, må det pågældende areal kun udnyttes ef-
ter bestemmelserne i punkt b.

Hvis arealet ejes af staten eller Århus Amtskommune, når bevoksnin-
gen afdrives, skal eventuel gentilplantning i videst muligt omfang
ske med løvtræer og/eller skovfyr, der tillader lysåben skov.

~ Moser. søer, vandhuller. kildevæld og vandløb.

Arealerne skal opretholdes som vådområder. Der må ikke foretages
foranstaltninger, som kan sænke vandstanden, og der må ikke tilføres
gødende eller forurenende stoffer.

L Haver.

Uanset bestemmelserne i punkt a og b må der foretages beplantning i
eksisterende havearealer ved en bebyggelse.

~ Levende hegn.

Læhegn må kun plantes med fredningsnævnet s forudgående godkendelse.
Fredningsnævnet kan kun nægte at godkende et læhegn, der består af
løvtræer eller -buske, hvis beplantningen på afgørende måde strider
mod fredningens formål.

Eksisterende nåletræshegn, som ikke skal fjernes i henhold til § 13,
må opretholdes, men må kun fornyes med hegn af løvtræer eller -bu-
ske.

~ Stengærder.

Stengærder må ikke fjernes eller forandres. Fredningsnævnet skal dog
efter anmodning meddele den nødvendige dispensation til etablering
af en gennemkørsel, hvis jorden på begge sider af gærdet tilhører
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samme ejer eller drives i samdrift, og hvis væsentlige landbrugsmæs-
sige hensyn tilsiger en sådan gennemkørsel .

..L.1..... Veje.

Der må ikke anlægges nye veje i området bortset fra veje, der tjener
landbrugs- eller skovbrugsdrift og følger det naturlige terræn.

Eksisterende veje må ikke udvides, og grusveje må ikke befæstes.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der foretages mindre regu-
leringer af de berørte landeveje, og at der langs Poskærvej på
matr.nr. 2ld Knebel By, Knebel i tilslutning til parkeringsplads på
matr.nr. 29a smst. sker en vejudvidelse med henblik på at etablere
parkeringsplads for busser langs vejkanten .

.LJL.. Stier.
Der må kun med fredningsnævnets forudgående godkendelse anlægges
gang- og cykelstier langs vejene i fredningsområdet.

~ Bebyggelse m.v. og andre anlæg.
~
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder
skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til ek-
sisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens
ydre fremtræden.

Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den
kun genopføres med en beliggenhed og ydre fremtræden, som på forhånd
er godkendt af fredningsnævnet.

fL..
Fredningen er imidlertid ikke til hinder for, at der opføres ny be-
byggelse på en landbrugsejendom, såfremt følgende 3 betingelser alle
er opfyldt:
l) Bebyggelsen skal være erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende
ejendoms drift som landbrugsejendom, men må dog ikke være til pels-
dyravl, fjerkræfarm eller drivhusgartneri.
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2} Bebyggelsen skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksisteren-
de bygninger.
3} Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m for driftsbygninger eller
8,5 m for andre bygninger.

på en landbrugsejendom må der også foretages ombygning af en eksi-
sterende bygning til landbrugsdrift, selvom den ydre fremtræden
derved ændres, når ombygningen blot ikke fremkalder en større byg-
ningshøjde end nævnt under nr. 3.

~
Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til anbrin-
gelse af læskure for kreaturer, men fredningsnævnet kan modsætte sig
den ansøgte beliggenhed, omfang og ydre fremtræden af skuret.

Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til opførelse
af bebyggelse, som er nødvendig for skovbrugsdrift, men frednings-
nævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, omfang og ydre
fremtræden af bebyggelsen. I skove og plantager kan skure og skur-
vogne, der er nødvendige for skovbrugsdriften, dog midlertidigt op-
stilles uden fredningsnævnets godkendelse.

~
Der må ikke etableres andre faste anlæg end bygninger. Eksempelvis
må der ikke oprettes dambrug eller anlægges campingpladser, banean-
læg til sportsudøvelse, oplagspladser eller lossepladser, og der må
ikke anbringes tårne, master, vindmøller eller tankanlæg. Nyanlæg
til elforsyning skal således udføres som jordkabel, og der kan i
forbindelse hermed anbringes "transformerkiosker" efter frednings-
nævnets forudgående godkendelse af placeringen.

Der må ikke opsættes andre faste hegn end havehegn, nødvendige krea-
turhegn og nødvendige hegn i forbindelse med nyplantninger (dyre-
hegn) .

~
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i overensstemmelse med
plejeplanlægningen, jf. § 14, opføres mindre bebyggelse eller etab-
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leres andre anlæg i forbindelse med offentlighedens færdsel og op-
hold i området.

f...:..
Uanset bestemmelsen i punkt a kan der efter fredningsnævnet s forud-
gående godkendelse af byggeriets placering, udformning og størrelse
samt valg af materialer og farver opføres bebyggelse på følgende
ejendomme efter følgende retningslinier:

1) på matr.nr. 2f Bogens By, Vistoft kan foretages mindre om- eller
tilbygninger af eksisterende sommerhus, som endvidere kan erstattes
af en tilsvarende nybygning.
2) Indenfor det i kommuneplanen for Ebeltoft kommune udlagte sommer-
husområde (fredningskortets randkort 2) på matr.nr. 5k og 51 Bogens
By, Vistoft samt på matr.nr. laa, lab, lac, lad, lae, lag, lah, lai,
lak, 1al, lam, 1an, lap, lag, 1m, 1n, lo, 19, 1r, 1s, lt, 1u, 1v,
1x, 1z, læ, 1ø, By, Vistoft og de to dele af matr.nr. 1b smst., der
er beliggende henholdsvis nord for matr.nr. lag smst og vest for
matr.nr. lam og læ smst., kan bebyggelse ske med respekt af natur-
beskyttelseslovens beskyttelseslinier. Byggeriet skal være sløret af
beplantning, som ikke må have hækagtig karakter. Denne bestemmelse
er ikke til hinder for, at ejeren af matr.nr. Ib Fuglsø By, Vistoft
kan gøre sin påtaleret ifølge en privat servitut gældende og kræve
beplantning nedskåret for at sikre en rimelig udsigt fra ejendommens
stuehus.
3) på matr.nr. 2r Fuglsø By, Vistoft, kan med respekt af naturbe-
skyttelseslovens beskyttelseslinier opføres en mindre carport og
mindre udhuse. på matr.nr. 2i smst. kan opføres i alt 3 sommerhuse.

§ 10. Campering.

Der må ikke anbringes telte eller campingvogne, og der må ikke over-
nattes i parkerede autocampere. Privatbesøgende hos vedkommende ejer
må dog campere i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger.
på statsejede arealer kan Fussingø Statsskovdistrikt dog som led i
offentlighedens færdsel og ophold tillade kortvarig lejrslagning for
mindre grupper. Sådanne tilladelser må kun meddeles i særlige til-
fælde og kun, hvis områdets samlede værdier ikke forringes. på ejen-
dommen matr.nr. 4b og 7e Bogens By, Vistoft (IIToggerbo-lejrenll, til-•
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hørende Det Danske Spejderkorps), må der teltes i forbindelse med
afholdelse af spejderlejre. Udenfor skoleferierne må teltene kun
placeres på matr.nr. 7e, medens der for skoleferieperioderne af eje-
ren skal udarbejdes en plan for den samlede ejendoms benyttelse, der
tilgodeser hensynet til naturen og til de omboende. Planen skal god-
kendes af fredningsnævnet.

Opstilling af enkelte campingvogne til brug for lejrlederne er til-
ladt. Henstilling af campingvogne og parkering af motorkøretøjer må
kun ske ved de eksisterende bygninger. Campingvogne skal fjernes fra
arealet umiddelbart efter hver lejrperiode.

Tilladelsen til opstilling af telte og campingvogne gælder kun korp-
sets egne lejrarrangementer og kan ikke udnyttes ved bygningernes
udlejning til lejrskoleophold og lignede. Tilladelsen kan ikke uden
fredningsnævnets godkendelse overdrages til andre.

§ ll. Affald.

Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald
m.v. må ikke finde sted.

§ 12. Offentlighedens adgang.
fL:..
Den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer offentligheden i
henhold til naturbeskyttelseslovens kapitel 4, udvides således:

l) Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel (ikke
knallert) på de strækninger, der er vist på fredningskortet med sig-
natur for "sti", og som på arealer i privat eje ikke uden ejerens
samtykke må gives en større bredde end 2,5 m. Disse stier kan omlæg-
ges efter beslutning herom under plejeplanlægningen nævnt i § 14.
Hvis arealet er i privat eje, kræver en fravigelse af det på fred-
ningskortet viste forløb dog samtykke fra vedkommende grundejer el-
ler - hvis samtykke ikke opnås - tilladelse fra fredningsnævnet.

2) Offentligheden har ret til at færdes og til at opholde sig på de
arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "opholds-
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arealII, og på de arealer i offentligt eje, som under plejeplanlæg-
ningen bliver udlagt som opholdsarealer.

3) Offentligheden har ret til at parkere motorkøretøjer på de area-
ler, der er vist på fredningskortet med signatur for IIparkerings-
pladsII, og på de arealer i offentligt eje, som under plejeplanlæg-
ningen bliver udlagt til parkering.

f:k.
Den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer offentligheden i
henhold til naturbeskyttelseslovens kapitel 4, kan efter beslutning
under plejeplanlægnigen begrænses for områder, hvor risiko for sær-
lig slitage eller varetagelse af naturvidenskabelige interesser gør
en afspærring ønskelig.

~
Ridning må ikke finde sted over gravhøje og andre fortidsminder, på
strandbredder og på de opholdsarealer, der er nævnt i punkt a under
nr. 2, eller som senere tilvejebringes efter beslutning under ple-
jeplanlægningen. Hvis ridning forårsager stærkt og uheldigt slid på
terrænet, herunder på stioverflader, trafikrnæssige konflikter eller
andre væsentlige ulemper, kan fredningsnævnet forbyde ridning de
pågældende steder.

Det følger af § 9, punkt d, at der ikke må etableres faste rideanlæg
til spring o.lign.

Q....
Det pålægges Miljøministeriet og Århus Amtskommune at anlægge og
vedligeholde de i punkt a nævnte stier, opholdsarealer og par-
keringsarealer på henholdsvis statsejede og øvrige arealer. Hvor en
sti krydser kreaturhegn eller et hegn mellem to ejendomme, skal der
etableres stente, mølle el. lign.

§ 13. Naturpleje.
å...
Til opfyldelse af fredningens formål skal der foretages naturpleje.
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Det pålægges Miljøministeriet at foretage plejen på de arealer, der
ejes af staten. Det pålægges Århus Amtskommune at foretage plejen på
de øvrige arealer, medmindre vedkommende private ejer foretrækker
selv at udføre arbejdet.

Plejen skal udføres i overensstemmelse med den i § 14 nævnte ple-
jeplanlægning.

Q....
I det omfang, hvori der er truffet beslutning herom under plejeplan-
lægningen, har amtet ret til - uden udgift for vedkommende ejer - at
foretage følgende plejearbejder på ikke statsejede arealer, når eje-
ren er underrettet derom og har fået lejlighed til at udføre dem
selv eller ved andre:

1) Fjernelse af selvsåede træer og buske, medmindre arealet på fred-
ningskortet har signatur for "løvskov" eller "nåleskov" og drives
forstmæssigt.
2) Græsning på arealer, der er vist på fredningskortet med signatur
for "vedvarende græs".
3) Slåning af græs samt fjernelse af selvsåede træer og buske på
arealer, der er vist på fredningskortet uden særlig signatur, så-
fremt arealet ikke er under almindelig landbrugsdrift.
4) Græsning på arealer, der er vist på fredningskortet med signatur
for "nåleskov", såfremt bevoksningen fjernes, uden at der foretages
gentilplantning.
5) Fjernelse af bevoksningen på arealer, der er vist på frednings-
kortet med signatur for "fjernelse". Der kan dog i forbindelse med
fjernelse af bevoksning på rydningsarealet på matr.nr. 2ø Bogens By,
Vistoft bibeholdes enkelte træer og løvtræsgrupper. Rydningsarealet
på matr.nr. 7a Viderup By, Vistoft må opdyrkes efter fjernelse af
bevoksningen.
6) Udtynding, regulering og eventuel fuldstændig fjernelse af be-
voksningen på de arealer, der er vist på fredningskortet med signa-
tur for "særlig pleje".
7) Oprensning og anden vedligeholdelse af søer, moser og vandløb.

Når amtet har foretaget foranstaltninger som nævnt ovenfor under nr.
1, 5 og 6, har ejeren ret til at disponere over det fældede. Hvis
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ejeren ikke bortfjerner effekterne inden en af amtet fastsat frist,
tilfalder de dog amtet. Hvis amtet sælger effekterne, har ejeren
krav på det beløb, hvormed salgssummen overstiger udgifterne til
afdriften og bort transporten.

§ 14. Plejeplanlægning.
å:...
Der skal hvert år tilvejebringes en detaljeret plan for de anlægs-
og vedligeholdelsesarbejder og den naturpleje, som skal udføres i
det følgende år. Planen skal ledsages af en oversigt over de foran-
staltninger, der påtænkes udført senere, således at den detaljerede
plan og oversigten tilsammen dækker en periode på mindst 3 år.

For alle arealer under fredningen træffes der i planen beslutning om
de enkelte foranstaltninger, der i det førstkommende år skal udføres
som led i naturplejen. Der træffes tillige beslutning om eventuel
regulering af afgræsningen af arealer, der er i offentligt eje, el-
ler hvis afgræsning overtages af amtet i henhold til § 13. Tidspunk-
tet for den fjernelse af bevoksning, som er nævnt i § 13, punkt b,
under punkt 5, fastsættes i planen.

For arealer i statens og amtets eje træffes der i planen endvidere
beslutning bl.a om tilvejebringelse og vedligeholdelse af publikums-
faciliteter, herunder om anlæg af yderligere stier, parkerings-
pladser og opholdsarealer end de på fredningskortet viste, om even-
tuelomlægning af stier og om fjernelse af hegn, der ikke er drifts-
mæssigt nødvendige.

~
Plejeplanen udarbejdes af Miljøministeriet for statsejede arealer og
af Århus Amt for de øvrige arealer efter drøftelse med et lods-
ejerudvalg, såfremt ejerne eller en del af ejerne nedsætter et så-
dant udvalg, og med Ebeltoft Kommune. Planen sendes til frednings-
nævnet til orientering.

Hvis der er uenighed mellem ministeriet og amtet om planens indhold,
træffer fredningsnævnet en for både ministeriet og amtet bindende
afgørelse af de pågældende spørgsmål. Fredningsnævnet kan herved
pålægge ministeriet henholdsvis amtet at bringe særligt angivne ar-

·e
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bejder eller foranstaltninger til udførelse inden en af nævnet fast-
sat frist. Ministeriet og amtet kan påklage fredningsnævnets af-
gørelse til Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt.

§ 15. Afståelser.
a....
Til Århus Amtskommune afstås den del af matr.nr. la Bogens By, vis-
toft, der er beliggende mellem Fuglsøvejen og Ebeltoft Vig, og som
på fredningskortet er udlagt tilopholdsareal (ca. 4,35 ha) .

·e

Alle rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jf. natur-
beskyttelseslovens § 41, stk. 3, 1. pkt., med undtagelse af:

dokument angående strandfredning tinglyst den 30. november
1940,
dokument angående rørledning og skelgrøft tinglyst den 19.
november 1956,
dokument angående kabler og bebyggelse tinglyst den 6. juli
1965
dokument angående adgangsbegrænsning til vej tinglyst den 23.
december 1966,
dokument angående byggelinier tinglyst den 25. marts 1971,
dokument angående landvæsensnævnskendelse tinglyst den 23. de-
cember 1976,
dokument angående oversigtsareal tinglyst den 16. januar 1981
samt
dokument angående byggelinier tinglyst den 16. januar 1981.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr. 28. juli
1992 (datoen for fredningsnævnets erstatningsafgørelse) . Amtskommu-
nen overtager besiddelsen af det afståede samtidig med Naturklage-
nævnets afgørelse. De i forbindelse med afståelsen nødvendige ud-
stykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og for amtskommu-
nens regning, jf. naturbeskyttelseslovens § 41, stk. 3, 2. pkt.

Den nærmere indretning af arealet fastlægges af amtet efter drøftel-
se med de berørte lodsejere.
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Et pumpehus beliggende i områdets nordlige del skal fortsat tilhøre
ejeren af stamejendommen matr.nr. la Bogens By, Vistoft, og en grøft
fra dette pumpehus til stamejendommen skal bevares. Vedligeholdelsen
af pumpehuset og driftsudgifterne vedrørende dette samt oprensning
af grøften påhviler ejeren af stamejendommen, der derfor har færd-
selsret til arealet i forbindelse med sådanne arbejder, herunder
også ret til kørsel med fornødne maskiner og andre køretøjer. Til
dette formål skal amtet sørge for, at der friholdes et areal på 5
meters bredde på begge sider af grøften.

I det omfang amtet ikke måtte ønske at udnytte hele arealet til of-
fentligheden og i forbindelse med eventuelle midlertidige lukninger
af arealet for offentlig adgang med henblik på naturpleje i form af
afgræsning m.v., skal ejeren af stamejendommen have fortrinsret til
at træffe nærmere aftale med amtet om dyrkning eller andre land-
brugsmæssige foranstalninger, som amtet ikke selv ønsker at udføre
på arealet.

!2..:..
Til Århus Amtskommune afstås matr.nr. 27b Knebel By, Knebel (ca.
0,11 ha) og den del af matr.nr. 27a smst., som er beliggende syd for
Poskærvej, og som på fredningskortet er udlagt tilopholdsareal (ca.
1,02 ha).

Alle rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jf. natur-
beskyttelseslovens § 41, stk. 3, 1. pkt.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr. 28. juli
1992. Amtskommunen overtager besiddelsen af det afståede samtidig
med Naturklagenævnets afgørelse. De i forbindelse med afståelsen
nødvendige udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og for
amtskommunens regning, jf. naturbeskyttelseslovens § 41, stk. 3,
2. pkt.

Den nærmere indretning af arealet til offentlighedens ophold fast-
lægges af amtet.

I det omfang amtet ikke måtte ønske at udnytte hele arealet til of-
fentligheden og i forbindelse med midlertidige lukninger af arealet
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for offentlighedens adgang med henblik på naturpleje i form af af-
græsning m.v., skal ejeren af restejendommen have fortrinsret til at
træffe nærmere aftale med amtet om dyrkning og andre landbrugsmæssi-
ge foranstaltninger, som amtet ikke selv ønsker at udføre på area-
let.

~
Til Århus Amtskommune afstås den del af ejendommen matr.nr. 29a Kne-
bel By, Knebel, der på fredningskortet er udlagt til parkerings-
plads (ca. 2000 m2). Arealet afgrænses mod nord, vest og øst af hen-
holdsvis matr.nr. 27a, 35c og 30 smst. Endvidere afstås til Århus
Amtskommune den del af matr.nr. 21d smst., der på fredningskortet er
udlagt til en 6 m bred tilkørselsvej til parkeringsarealet
(ca. 420 m2).

Alle rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jf. natur-
beskyttelseslovens § 41, stk. 3, 1. pkt., med undtagelse af dokument
angående kabelanlæg tinglyst den 10. december 1986.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr. 28. juli
1992. Amtskommunen overtager besiddelsen af det afståede samtidig
med Naturklagenævnets afgørelse. De i forbindelse med afståelserne
nødvendige udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og for
amtskommunens regning, jf. naturbeskyttelseslovens § 41, stk. 3,
2. pkt.

Den nærmere indretning af arealet til parkeringsplads fastlægges af
amtet.

Ih
Til Århus Amtskommune afstås den del af ejendommen matr.nr. 16ae
Knebel By, Knebel, der er beliggende op til Lyngevej og mellem Då-
lerne og matr. nr. la Lynge Gaarde, Knebel, og som på fredningskor-
tet er udlagt til opholds- og parkeringsareal (ca. 0,66 ha).

Alle rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jf. natur-
beskyttelseslovens § 41, stk. 3, 1. pkt.
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Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr. 10. sep-
tember 1993. Amtskommunen overtager besiddelsen af det afståede sam-
tidig med Naturklagenævnets afgørelse. De i forbindelse med afstå-
elsen nødvendige udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning
og for amtskommunens regning, jf. naturbeskyttelseslovens § 41,
stk. 3, 2. pkt.

Den nærmere indretning af arealet, herunder hvor på arealet par-
keringspladsen skal placeres, fastlægges af amtet.

~
Til Århus Amtskommune afstås den del af matr.nr. 4a Fuglsø By, Vis-

toft, der er beliggende mellem Fuglsøvej, matr.nr. 4s, la og 4i
smst., og som på fredningskortet er udlagt til opholds- og parke-
ringsareal (ca. 0,75 ha).

Alle rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jf. natur-
beskyttelseslovens § 41, stk. 3, l. pkt., med undtagelse af dokument
angående byggelinier tinglyst den 25. marts 1971 samt dokument an-
gående vandledning tinglyst den ll. september 1979.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr. 10. sep-
tember 1993. Amtskommunen overtager besiddelsen af det afståede sam-
tidig med Naturklagenævnets afgørelse. De i forbindelse med afstå-
elserne nødvendige udstykninger gennemføres ved amtets foranstalt-
ning og for amtskommunens regning, jf. naturbeskyttelseslovens § 41,
stk. 3, 2. pkt.

Den nærmere indretning af parkeringsarealet fastlægges af amtet ef-
ter drøftelse med de berørte lodsejere, idet amtet skal drage omsorg
for, at der på arealet opstilles de nødvendige faciliteter for of-
fentlighedens ophold. Amtet skal endvidere drage omsorg for, at der
foretages en af skærmende beplantning af passende bredde i skellet
til matr.nr. 4i Fuglsø By, Vistoft.

§ 16. Særlig bestemmelse om beplantning.
~
Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4b, 15~, 16aa, 16ad, 16ae,
16by, 16cb og 20f Knebel By, Knebel, 2q Lynge Gårde, Knebel, samt
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4d, 5h og Si Bogens By, Vistoft skal beplantning opretholdes, vedli-
geholdes og fornyes, således at byggeri i det væsentlige er skjult
fra indsigt udefra.

J2....
Eksisterende beplantning på matr.nr. lad, 1f, 19 og 1s må bibeholdes
indtil ejerskifte, hvorefter fredningsnævnets tilladelse til be-
plantningens opretholdelse skal indhentes.

§ 17. Ophævelse af ældre fredninger.
Følgende tidligere fredningskendelser og -deklarationer ophæves for
så vidt angår de arealer, der er omfattet af nærværende fredningsaf-
gørelse:
l) Fredningsnævnets kendelse af 13. juli 1962 om matr.nr. 15b -

nu 151 - Knebel By, Knebel.
Deklaration af 14. september 1962 om matr.nr. 21e m.fl. - nu
21e og 21i - Knebel By, Knebel.
Overfredningsnævnets kendelse af lB. maj 1931 og deklaration
af 2. september 1975 om matr.nr. 27, nu 27 a og 27 b, Knebel
By, Knebel.
Deklaration af 25. januar 1965 om matr.nr. 4b Knebel By, Kne-

2)

4)

bel.
5) Deklaration af 15. december 1961 om matr.nr. 20f Knebel By,

Knebel.
Deklaration af B. maj 1961 om matr.nr. 16ad og 16by Knebel By,
Knebel med tillæg af B. september 1962 og 2. maj 1963.
Deklaration af 3. januar 1961 med tillæg af B. maj 1970, 24.
november 1977 og 5. juli 1982 om matr.nr. 16ae og 16cb Knebel
By, Knebel.
Deklaration af 14. oktober 1959 om matr.nr. 16aa og 16ab Kne-
bel By, Knebel med tillæg af 29. april 1961.
Overfredningsnævnets kendelse af 16. februar 1972 om fredning
i og ved Mols Bjerge af arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og
Bogensholm, alle Vistoft sogn, samt Lynggården m.m, Knebel
sogn.

10) Deklaration af 4. december 1968 om matr.nr. 2a - nu tillige 2q
- Lynge By, Knebel.

11) Overfredningsnævnets kendelse af 5. januar 1926 om matr.nr. 2b
Lynge Gårde, Knebel.

6)

7)

B)

9)
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Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1961 om matr.nr. 4a
og 4i Fuglsø By, Vistoft.
Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli 1972 om matr.nr. 101
- nu matr.nr. 10m - Viderup By, Vistoft.
Overfredningsnævnets kendelse af 18. november 1965 om matr.nr.
11e - nu matr.nr. 10m - Viderup By, Vistoft.
Overfredningsnævnets kendelser af 15. maj 1934, 28. oktober
1948 og 11. november 1950 om matr.nr. 2a - nu 2x - Bogens By,
Vistoft.
Deklaration af 7. januar 1960 om matr.nr. 5a - nu 5h, Si og
5r - Bogens By, Vistoft.
Deklaration af 14. februar 1970 om matr.nr. 4d Bogens By, vis-
toft.

18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni 1967 om matr.nr.
laa, lab, 1ae, ly, lz, læ og 1r - nu la - Bogens By, Vistoft.

19) Deklaration af 24. december 1962 om matr.nr. 5f og 5g - nu
Se - og senere 5m Bogens By, Vistoft.

20) Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 om matr.nr.
la, 1b, 1d og le, nu tillige lf, 19, lq, ls og lad Bogens By,

•
12)

13)

14)

15)

16 )

17)

22

Vistoft.
21) Deklaration af 4. marts 1968 om matr.nr. 8a - nu 8f -Fuglsø

By, Vistoft.
22) Deklaration af 23. maj 1962 om matr.nr. 5g og Se Viderup By,

Vistoft.

§ 18. Dispensation.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-12 samt § 16 kan meddeles,
når det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.

på Naturklagenævnets vegne
~/-, -I ~

, (l /-7- - -. - -J --<- v:/<-2--:--:--__:/
Inger Vaaben
Viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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FORTEGNELSE
over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af Naturklage-
nævnets afgørelse af .... om fredning af den sydlige del af Mols
Bjerge (sag nr. 111/700-0001).

Bogens By, Vistoft:
Matr.nr. la, 1b, 1c, 1d, le, 1f, 19, 1h, 1Q, lp, 1q, 1s, 1t, lad,
1ae, lag, 1ah, 2a, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 21, 2m, 2n, 20, 2p, 2r,
2s, 2t, 2v, 2x, 2y, 2ø, 2aa, 2ab, 3b, 3c, 3e, 3ar, 3at, 4a, 4b, 4d,
4e, Sa, Sb, Sc, Sd, Sh, Si, Sk, 51, 5m, Sp, Sq, Sr, 7d, 7e, 9a, lOb,
11a, 11b, 12, 14.

Fuglsø By. Vistoft:
Matr.nr. la, 1b, 1d, 1f, 19, 1h, li, 1k, 1m, 1n, 10, lp, 1q, 1r, 1s,
1t, 1u, 1v, 1x, 1z, læ, 1ø, 1aa, lab, 1ac, lad, lae, lag, 1ah, 1ai,
lak, la1, lam, lan, lap, laq, 1ar, 2a, 2d, 2f, 2i, 2r, 2t, 2au, 2av,
2bø, 2dk, 3a, 4a, 4d, 4i, 40, 4p, 4s, Sa, Sf, Si, Sk, 6a, 6b, 7a,
7b, Be, Bf, 9b, 12a, 12b, 12c.

Knebel By. Knebel:
Matr.nr. 4b, Sc, Sg, 12a, 12b, 12c, 13a, l4d, lSb, 151, 16a, 16aa,
16ab, 16ad, 16ae, 16by, 16cb, 19a, 19c, 20f, 20k, 21a, 21d, 21e,
21f, 21i, 22d, 23d, 2Sc, 27a, 27b, 2Bb, 29a, 30, 31b, 34a, 35c.

Lynge Gårde, Knebel:
Matr.nr. la, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2i, 2k, 21, 2Q, 2p, 2q, 3a, 3b, 4a,
4c.

Viderup By, Vistoft:
Matr.nr. Sa, Sd, Se, Sg, Sh, 5k, 51, Sm, 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b,
7d, 7e, 7f, 7g, Bc, 1Da, 10m, 1Sc, 16c, 16d, 19, 20, 22b.

Vistoft By, Vistoft:
Matr.nr. 19a, 2Sq.

• Agri By. Agri:
Matr.nr. la, 3f, 4a, Sf, 34.
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Naturklagenævnets afgørelse
af 12. september 1994

om erstatning i anledning af fredningen
af den sydlige del af Mols Bjerge

i Ebeltoft kommune, Århus amtI.' (sag nr. 111/700 -0001) .

Fredningsnævnet for Århus Amts Nordlige Fredningskreds har den 28.
juli 1992 truffet afgørelse om erstatningen i anledning af den af
nævnet den 15. april 1992 besluttede fredning af den sydlige del af
Mols Bjerge. Fredningsnævnet har dernæst den 8. juni 1993 truffet
afgørelse om erstatning i anledning af det samtidigt besluttede til-
læg til afgørelsen af 15. april 1992 .

• Fredningsnævnet har tilkendt ejerne af 133 ejendomme i privat eje,
som berøres af fredningen, erstatning med ialt 819.586 kr. Der er
ikke tilkendt erstatning for arealer, der ejes af det offentlige.

Fredningsnævnet har som udgangspunkt tilkendt ejerne 1.000 kr. pr.
ha areal under fredningen (grundtakst) . Der er dog ikke tilkendt en
sådan erstatning for arealer, som er under fredskovspligt eller om-
fattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbe-
skyttelse.

Der er endvidere ikke tilkendt erstatning for tidligere fredede are-
aler, medmindre de nu fastsatte bestemmelser er skønnet at være
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strengere; i sådanne tilfælde er der tilkendt en grunderstatning på
800 kr. pr. ha.

For arealer, som er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelses-
lovens § 16 om en beskyttelseslinie omkring søer og åer samt § 18 om
en beskyttelseslinie omkring fortidsminder, er grundtaksten nedsat
til 500 kr. pr. ha.

Erstatningen er dernæst forhøjet med en række tillæg. Der er således
tilkendt yderligere 500 kr. pr. ha permanent græsningsareal, 1.000
kr. pr. ha for arealer, som er undergivet særlig pleje, samt 10.000
kr. pr. ha for arealer, som er undergivet rydningspligt efter pleje-
bestemmelserne. For krav om løvtræsbinding er erstatningen forhøjet
med 5.000 kr. pr. ha.

For offentlighedens færdelsret er de berørte ejere tilkendt erstat-
ning med 5 kr. pr. løbende meter eksisterende vej eller sti og 10
kr. pr. løbende meter nyanlagt sti samt 5 kr. pr. m2 areal, der ud-
lægges til parkering.

For arealer, der afstås til det offentlige, er fastsat en erstatning
på 50.000 kr. pr. ha. Fredningsnævnet har dog ikke tilkendt erstat-
ning for afståelse til Århus Amtskommune for en del af ejendommen
under lb.nr. 95, idet fredningsnævnet har lagt vægt på, at arealet
allerede i en tidligere fredning er udlagt som offentligt opholds-
areal, og at der i forbindelse hermed blev fastsat erstatning om-
trent svarende til afståelsesprisen på daværende tidspunkt, samt til
at det indtil nu kun har været en meget lille del af ejendommen, som
har været inddraget til offentligt opholdsareal, og at ejeren hidtil
vederlagsfrit har kunnet udnytte restarealet.

Hvis den således beregnede erstatning pr. ejendom er mindre end
1.000 kr., er erstatningen forhøjet til 1.000 kr. (minimumserstat-
ning) .

Fredningsnævnets erstatningstilkendelse er forelagt Naturklagenævnet
til efterprøveIse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42. Afgørel-
sen er tillige påklaget rettidigt til Naturklagenævnet af 43 ejere,
hvoraf 32 er repræsenteret af Landbrugets Rådgivningscenter. Århus
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Amtsråd har anmodet Naturklagenævnet om at bestemme, at staten skal
udrede 90 % af den samlede fredningserstatning.

Det er i klagen fra Landbrugets Rådgivningscenter samt i nogle af de
individuelle klager gjort gældende, at det af fredningsnævnet fast-
satte erstatningsniveau er for lavt. Navnlig følgende synspunkter på
erstatningsfastsættelsen er gjort gældende:

Landbrugets Rådgivningscenter har på vegne af alle de repræsenterede
ejere påstået erstatningen fastsat under anvendelse af højere tak-
ster. Erstatning påstås således tilkendt efter en grundtakst på
1.500 kr. pr. ha. begrundet dels i den generelle prisudvikling dels
i, at lodsejerne har måttet acceptere fredningsbestemmelserne i de
over 10 år, der er forløbet, siden fredningsforslaget blev vedtaget.
Grundtaksten for arealer, som er omfattet af bestemmelser i naturbe-
skyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinier omkring søer og
åer samt omkring fortidsminder, påstås forhøjet til 750 kr. pr. ha.
Det findes ikke acceptabelt, at fredningsnævnet har fastsat erstat-
ning ud fra en grundtakst på O kr. pr. ha, når det drejer sig om
arealer, som er under fredskovspligt, eller som er omfattet af be-
stemmelserne i naturbeskyttelsesloven om strandbeskyttelse.

Landbrugets Rådgivningscenter har endvidere påstået tillægget for
permanente græsningsarealer forhøjet til 1.500 kr. pr. ha med den
begrundelse, at arealerne ikke uden videre vil kunne tilplantes el-
ler inddrages i omdriften. Tillægget for arealer, der underkastes
særlig pleje, påstås forhøjet til 2.500 kr. pr. ha med den begrun-
delse, at der er tale om plejeforanstaltninger af meget omfattende
karakter. Minimumserstatningen påstås forhøjet til 2.500 kr. pr.
lodsejer.

Ejerne af ejendommene under lb.nr. 44 og 47 har gjort gældende, at
fredningsnævnet fejlagtigt ikke har fastsat erstatning for løvtræs-
binding.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 95 har påstået fastsat en erstat-
ning for den del af ejendommen, der afstås til amtet, idet bestri-
des, at der i forbindelse med den tidligere fredning er tilkendt en
erstatning, der omtrent svarer til afståelsesprisen.
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I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Naturkla-
genævnet, for enkelte spørgsmål s vedkommende dog kun 10 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt fred-
ningen med nogle ændringer af de fredningsbestemmelser, som fred-
ningsnævnet fastsatte.

Det kan tiltrædes, at fredningsnævnet på tilsvarende måde som ved
erstatningsfastsættelsen i anledning af fredningen af den nordlige
del af Mols Bjerge har tilkendt erstatningen ud fra forskellige
grundtakster og tillæg.

Naturklagenævnet finder det rimeligt at forhøje den grundtakst, som
fredningsnævnet har anvendt ved erstatningsfastsættelsen, og som
også lå til grund for erstatningsfastsættelsen ved fredningen af
Mols Bjerge Nord, under hensyntagen til, at der er forløbet lang tid
fra fredningsforslagets fremsættelse til fredningens gennemførelse,
samt til, at der ved fredningen af Mols Bjerge Syd er sket visse
generelle skærpelser i forhold til fredningen af Mols Bjerge Nord.

Den almindelige grundtakst forhøjes derfor til 1.250 kr. pr. ha.,
medens grundtaksten for arealer, som er omfattet af bestemmelserne i
naturbeskyttelseslovens § 16 om en beskyttelseslinie omkring søer og
åer samt § 18 om en beskyttelseslinie omkring fortidsminder, forhø-
jes til 600 kr. pr. ha.

Det tiltrædes, at der ikke tilkendes erstatning for arealer, der
ejes af det offentlige, og at der ikke tilkendes grundtakst for are-
aler, der er under fredskovspligt eller omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 15 om strandbeskyttelse. Det tiltrædes endvidere, at der
ikke tilkendes erstatning for tidligere fredede arealer, medmindre
de nu fastsatte bestemmelser er strengere, samt at der i sidstnævnte
tilfælde tilkendes en grunderstatning på 800 kr. pr. ha.

Naturklagenævnet finder, at tillægget for arealer, der er undergivet
særlig pleje, bør være den samme, som blev lagt til grund ved er-
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statningsfastsættelsen ved fredningen af Mols Bjerge Nord, og til-
lægget forhøjes derfor til 1500 kr. pr. ha.

Det tiltrædes, at tillægget for arealer, der udlægge s til permanente
græsningsarealer fastsættes til 500 kr. pr. ha, og at tillægget for
løvtræsbinding fastsættes til 5.000 kr. pr. ha.

Det tiltrædes endvidere, at de berørte ejere tilkendes erstatning
for offentlighedens færdselsret med 5 kr. pr. løbende meter eksi-
sterende vej eller sti og 10 kr. pr. løbende meter nyanlagt sti samt
5 kr. pr. m2 areal, der udlægges til parkering .• Endelig tiltrædes det, at minimumserstatningen fastsættes til 1.000
kr. pr. ha.

Hvad angår arealer, som undergives rydningspligt eller som afstås
til Århus Amtskommune, finder Naturklagenævnet, at erstatningen bør
fastsættes ud fra en konkret vurdering. Specielt for den del af
ejendommen under lb.nr. 95, der afstås til amtskommunen, fastsættes
erstatningen til 25.000 kr.

Naturklagenævnet finder, at staten bør udrede 90 % af den samlede
fredningserstatning.

• på baggrund af de nu fastsatte fredningsbestemmelser tilkendes er-
statning herefter således, idet de anførte løbenumre svarer til lø-
benumrene i fredningsnævnets afgørelse og er anført på fredningskor-
tet til Naturklagenævnets fredningsafgørelse, og idet der ved er-
statningsberegningen er rundet op til nærmeste hundrede kroner:

Lb.nr. l, Lise Rafaelsen Hoffmeyer:
Matr.nr. 4b, Knebel By, Knebel.
12,09 ha tidligere fredet
2,80 ha græsningsareal a 500 kr.
4,10 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Rydning af 3,06 ha
596 m sti (sikret i tidligere fredning)

o kr.
1.400 kr.
6.150 kr.

30.000 kr.
O kr. 37.600 kr.

Lb.nr. 2, Staten vjMiljøministeriet: o kr.
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Lb.nr. 3, Carl-Johan Nielsen:
Matr.nr. 5e Knebel By, Knebel.
12,31 ha a 1.250 kr. 15.388 kr.
1,49 ha særlig pleje a 1.500 2.235 kr.
Rydning af 0,59 ha 6.000 kr.
220 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 1.100 kr. 24.800 kr.

•
Lb.nr. 4, Gert Lindgaard:
Matr.nr. 12a Knebel By, Knebel.
12,68 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 12e smst.
5,40 ha a 1.250 kr.

15.850 kr.

6.750 kr . 22.600 kr.

Lb.nr. 5, Sigurdur S. Palsson og
Kristin A. Johannesdottir til lige deling:
Matr.nr. 12b, Knebel By, Knebel.
5,59 ha a 1.250 kr. 7.000 kr.

•

lb.nr. 6, Svend Aa J. Klinge:
Matr.nr. 13a Knebel By, Knebel.
2,39 ha a 1250 kr.
8,58 ha fredskov
450 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. la Lynge Gårde, Knebel.
2,56 ha a 1.250 kr.
0,18 ha særlig pleje a 1.500 kr.

2.988 kr.
O kr.

2.250 kr.

3.200 kr.
270 kr . 8.800 kr.

Lb.nr. 7, Gerda M. Pedersen:
Matr.nr. 15b Knebel By, Knebel.
9,16 ha a 1.250 kr. 11.450 kr.
0,41 ha særlig pleje a 1.500 kr. 615 kr. 12.100 kr.

Lb.nr. 8, Paul Andreas Livoni (tidligere ejer) .
Matr.nr. 151 Knebel By, Knebel.
3,11 ha tidligere fredet O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 9 og 16, Gert Skousen Pedersen.
Matr.nr. 16a Knebel By, Knebel.
5,27 ha a 1.250 kr. 6.588 kr.
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Matr.nr. 20k smst.
3,70 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 21e smst.
7,82 ha tidligere fredet a 800 kr.
Matr.nr. 21f smst.
0,44 ha a 1.250 kr.

4.625 kr.

6.256 kr.

550 kr. 18.100 kr.

Lb.nr. 10, Christen Bredsgaard Andersen
Matr.nr. 16aa Knebel By, Knebel.
0,68 ha tidligere fredet
0,06 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 16ab smst.
0,83 ha tidligere fredet
0,54 særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 11, Arne Christian Klostergaard
Astrid Klostergaard til lige deling:
Matr.nr. 16ad Knebel By, Knebel.
0,25 ha tidligere fredet

o kr.
90 kr.

O kr.
810 kr. 1.000 kr.

og

O.kr. 1.000 kr.

•

lb.nr. 12, Elly Gunhild Konge Bejtrup,
Aase Ragnhild Konge Larsen og
Merete Bech Vaage-Nielsen med hver en tredjedel:
Matr.nr. 16ae Knebel By, Knebel.
2,18 ha tidligere fredet O kr.
0,88 ha græsningsareal a 500 kr. 440 kr .
Afståelse til amtet af ca. 0,66 ha 33.000 kr. 33.500 kr.

Lb.nr. 13, Frands Christian Nielsen.
Matr.nr. 16by Knebel By, Knebel.
0,25 ha tidligere fredet o kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 14, Inger Holmelund Gustavsen.
Matr.nr. 16cb Knebel By, Knebel.
0,41 tidligere fredet o kr. 1.000 kr.

lb.nr. 15, Bendte Ingerlise Madsen.
Matr.nr. 20f Knebel By, Knebel.
0,72 ha tidligere fredet o kr. 1.000 kr.



Lb.nr. 17, Hans H. Lomholt.
Matr.nr. 21a Knebel By, Knebel.
0,95 ha a 1.250 kr.
0,45 ha græsningsareal a 500 kr.
65 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.

Lb.nr. 18, J. Harald Andersen.
Matr.nr. 21d Knebel By, Knebel.
0,89 ha a 1.250 kr.
0,30 ha fortidsmindelinie a 600 kr.
Afståelse til amtet af ca. 420 m2

Matr.nr. 29a smst.
1,63 ha a 1.250 kr.
0,27 ha fortidsmindelinie a 600 kr.
330 m sti (nyanlæg) a 10 kr.
Afståelse til amtet af ca. 0,2 ha
Matr.nr. 35c smst.
4,33 ha a 1.250 kr.
0,02 ha fortidsmindelinie a 600 kr.
0,95 græsningsareal a 500 kr.
335 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.

Lb.nr. 19, Mette K. Thomsen:
Matr.nr. 30 Knebel By, Knebel.
3,57 ha a 1.250 kr.
0,78 ha fortidsmindelinie a 600 kr.

Lb.nr. 20, Birgit Erikstrup:
Matr.nr. 27a Knebel By, Knebel.
Afståelse til amtet af ca. 1,02 ha

8

1.188 kr.
225 kr.
325 kr. 1.800 kr.

1.113 kr.
180 kr.

2.100 kr.

2.038 kr.
162 kr.

3.300 kr.
10.000 kr.

5.413 kr.
12 kr.

475 kr.
1.675 kr. 26.500 kr.

4.463 kr.
468 kr. 5.000 kr.

51.000 kr.

Lb.nr. 21, Turistforeningen for Ebeltoft og Mols.
Matr.nr. 27b Knebel By, Knebel.
Afståelse til amtet af ca. 0,11 ha

Lb.nr. 22, Annelise Heerdegen:
Matr.nr. 22d, Knebel By, Knebel.
0,40 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 23d smst.

5.500 kr.

500 kr.



0,39 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 25c smst.
0,41 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 28b smst.
0,99 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 31b smst.
2,05 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 34a smst.
4,68 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 23, Lise-Lotte Laursen og
William Theodor Canter til lige deling:
Matr.nr. 21i Knebel By, Knebel.
0,26 ha tidligere fredet a 800 kr

Lb.nr. 24, Clara Lone Thurm:
Matr.nr. 19c Knebel By, Knebel.
2,19 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 25, Mogens Peter Mikkelsen:
Matr.nr. 19a Knebel By, Knebel.
5,80 ha a 1.250 kr.

9

488 kr.

513 kr.

1.238 kr.

2.563 kr.

5.850 kr. 11.200 kr.

208 kr. 1.000 kr.

2.800 kr.

7.300 kr.

Lb.nr. 26 og 32, Vistoft sogns Plantningsselskab:
Matr.nr. 2c Lynge Gårde, Knebel.
10,57 ha a 1.250 kr. 13.213 kr.
Matr.nr. 2d smst.
13,14 ha a 1.250 kr.
0,40 ha særlig pleje a 1.500 kr.
400 m sti (eksisterende vej) a Skr.
Matr.nr.20 smst.
1,55 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 3b smst.
1,36 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. Se Viderup By, Vistoft.
6,40 ha fredskov
Matr.nr. 5h smst.
8,06 ha fredskov
0,95 ha særlig pleje a 1.500 kr.

16.425 kr.
600 kr.

2.000 kr.

1.938 kr.

1.700 kr.

o kr.

o kr.
1.425 kr.
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85 ID sti (eksisterende vej) a 5 kr. 425 kr.
Matr.nr. 6c SIDst.
14,76 ha fredskov O kr.
730 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 3.650 kr.
Matr.nr. 6d SIDst.
11,57 ha fredskov O kr.
660 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 3.300 kr.
Matr.nr. 7d smst.
10,21 ha fredskov O kr.
Matr.nr. 7e SIDSt.
3,58 ha fredskov O kr.
Matr.nr. 7f smst
6,39 ha fredskov O kr.
Matr. nr. 7g SIDst.
7,08 ha fredskov O kr.
510 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 2.550 kr. 47.300 kr.

Lb.nr. 27, Henry Støttrup Nielsen og
Søren Knudsen til lige deling:
Matr.nr. 21 Lynge Gårde, Knebel.
2,07 ha a 1.250 kr.
1,33 ha særlig pleje a 1.500 kr.
230 m sti (eksisterende vej) a 5
70 m sti (nyanlæg) a 10 kr.

2.588 kr.
1.995 kr.

kr. 1.150 kr.
700 kr. 6.500 kr.

Lb.nr. 28, Birthe Sandager Rasmussen og
Arne Fusager Rasmussen til lige deling:
Matr.nr. 2q Lynge Gårde, Knebel.
7,21 ha tidligere fredet
0,73 ha særlig pleje a 1.500 kr.
2,59 ha græsningsareal a 500 kr.
400 ID sti (nyudlæg) a 10 kr.

Lb.nr. 29, Lene Krogh Jensen:
Matr.nr. 4a Lynge Gårde, Knebel.
4,18 ha a 1.250 kr.
4,18 ha græsningsareal a 500 kr.
Matr.nr. 4c smst.
2,17 ha a 1.250 kr.

O kr.
1.095 kr.
1.295 kr.
4.000 kr. 6.400 kr.

5.225 kr.
2.090 kr.

2.713 kr.



1,32 ha græsningsareal a 500 kr.
0,25 ha særlig pleje a 1.500 kr
210 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.

Lb.nr 30, Knud S. Bendtsen:
Matr.nr. 2a Lynge Gårde, Knebel.
0,65 ha a 1.250 kr.
5,02 ha tidligere fredet
1,30 ha græsningsareal a 500 kr.
85 m sti (tidligere fredet)

Lb.nr. 31, Ingelise Tørnæs Kristoffersen
Jens Kristoffersen til lige deling:
Matr.nr. 3a Lynge Gårde, Knebel.
4,03 ha a 1.250 kr.
0,63 ha græsningsareal a 500 kr.
330 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.

Lb.nr. 33, Poul Erik Sehmidt:
Matr.nr. 5d Viderup By, Vistoft.
2,37 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 5g smst.
0,13 ha a 1.250 kr.
0,13 ha græsningsareal a 500 kr.
Matr.nr. 6e smst.
0,07 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 8e smst.
0,04 ha a 1.250 kr.
0,04 ha græsningsareal a 500 kr.

Lb.nr. 34, Svend Erik Pedersen og
Inga Pedersen til lige deling:
Matr.nr. 22b Viderup By, Vistoft:
0,15 ha a 1.250 kr.

Lb.nr 35, Preben Winther:
Matr.nr. 5a Viderup By, Vistoft.
1,97 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 6a smst.
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660 kr.
375 kr.

1. 050 kr. 12.200 kr.

813 kr.
° kr.

650 kr.
° kr. 1.500 kr.

og

5.038 kr.
315 kr.

1. 650 kr. 7.100 kr.

2.963 kr.

163 kr.
65 kr.

88 kr.

50 kr.
20 kr. 3.400 kr.

1.000 kr.

2.463 kr.



•
9,97 ha a 1.250 kr.
160 m sti (nyanlæg) a 10 kr.
Matr.nr. 7b smst.
1,36 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 36, Per Ove Erik Hvidkjær:
Matr.nr. 7a Viderup By, Vistoft.
9,09 ha a 1.250 kr.
Rydning af 1,92 ha

Lb.nr. 37, Helge E. Poulsen:
Matr.nr. 2e Lynge Gårde, Knebel.
1,39 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 2i smst.
2,48 ha tidligere fredet
Matr.nr. 2k smst.
0,79 ha tidligere fredet
Matr.nr. 5k Viderup By, Vistoft.
11,21 ha tidligere fredet
Rydning af 2,10 ha (tidligere krav)
1,65 ha græsningsareal a 500 kr.
1,30 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 15 c smst.
2,74 ha tidligere fredet

Lb.nr. 38, Jens-Kristian Høgh Thomsen:
Matr.nr. 2p Lynge Gårde, Knebel.
1,70 ha tidligere fredet
Matr.nr. 5k Fuglsø By, Vistoft.
7,91 ha tidligere fredet
Matr.nr. 10 a Viderup By, Vistoft.
20,50 ha tidligere fredet
1,20 ha græsningsareal a 500 kr.
0,56 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 39, Hans Edvard Sørensen:
Matr.nr. 20 Viderup By, Vistoft.
1,23 ha a 1.250 kr.
0,15 ha særlig pleje a 1.500 kr.

12

12.463 kr.
1.600 kr.

1.700 kr. 18.300 kr.

11.363 kr.
19.000 kr. 30.400 kr.

1.738 kr.

o kr.

o kr.

o kr.
O kr.

825 kr.
1. 950 kr.

o kr. 4.600 kr.

o kr.

o kr.

o kr.
600 kr.
840 kr. 1.500 kr.

1.538 kr.
225 kr.
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Matr.nr. 19 smst.
0,87 ha a 1.250 kr.
0,87 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 6b Fuglsø By, Vistoft.
0,19 ha a 1.250 kr.
0,19 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 9b smst.
0,17 ha a 1.250 kr.
0,17 ha a 1.500 kr.

1.088 kr.
1.305 kr.

238 kr.
285 kr.

213 kr.
255 kr. 5.200 kr.

Lb.nr. 40, Niels L.S. Dam:
Matr.nr. 16 d Viderup By, Vistoft.
0,20 ha a 1.250 kr.
0,20 ha særlig pleje a 1.500 kr.

250 kr.
300 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 41, Inger Kirstine Mørk Møller, Finn Kjærulf-Møller,
Per Kjærulf-Møller og Jan Kjærulf-Møller med hver 1/4:
Matr.nr. 51 Viderup By, Vistoft.
3,01 ha tidligere fredet 1.000 kr.

Lb.nr. 42, Knud Brandenborg:
Matr.nr. 5m Viderup By, Vistoft.
0,51 ha tidligere fredet 1.000 kr.

Lb.nr. 43, Ole Hansen:
Matr.nr. 16 c Viderup By, Vistoft.
0,56 ha tidligere fredet 1.000 kr.

Lb.nr. 44, Rasmus Karsten Rytter Laursen:
Matr.nr. 4a Fuglsø By, Vistoft.
53,15 ha a 1.250 kr.
0,87 ha tidligere fredet
16,64 ha særlig pleje a 1.500 kr.
2,37 ha løvskov a 5.000 kr.
1010 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Afståelse til amtet af ca. 0,75 ha

66.438 kr.
O kr.

24.960 kr.
11.850 kr.

5.050 kr.
38.000 kr. 146.300 kr.

,
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Lb.nr. 45, Marie Andersen:
Matr.nr. 2a Fuglsø By, Vistoft.
13,58 ha a 1.250 kr. 16.975 kr.
0,44 ha særlig pleje a 1.500 kr. 660 kr.
1,70 ha græsningsareal a 500 kr. 850 kr.
0,04 ha fortidsmindelinie a 600 kr. 24 kr. 18.600 kr.

Lb.nr. 46, Oversø Vandværk v/Kai Liendgaard:
Matr.nr. 2dk Fuglsø By, Vistoft.
0,04 ha a 1,250 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 47, Jørgen Nicolajsen:
Matr.nr. 6a Fuglsø By, Vistoft.
3,23 ha a 1.250 kr.
3,05 ha særlig pleje a 1.500 kr.
1,28 ha løvskov a 5.000 kr.
Matr.nr. 2f smst.
0,87 ha a 1.250 kr.

4.038 kr.
4.575 kr.
6.400 kr.

1.088 kr. 16.200 kr.

Lb.nr. 48, Torben Milvang og
Ulla-Britta Milvang til lige deling:
Matr.nr. 5a Fuglsø By, Vistoft.
1,10 ha tidligere fredet 1.000 kr.

Lb.nr. 49, Bent Julius Nielsen:
Matr.nr. 8e Fuglsø By, Vistoft.
0,23 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 50, Hanne Lindholm Puibaraud:
Matr.nr. 8f Fuglsø By, Vistoft.
0,65 ha tidligere fredet a 800 kr.
0,65 ha græsningsareal a 500 kr.

520 kr.
325 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 51, Søren Kragh og
Merete Kragh til lige deling:
Matr.nr. 4p Fuglsø By, Vistoft.
0,50 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

e
"



Lb.nr. 52, Arne Johansen:
Matr.nr. 4i Fuglsø By, Vistoft.
0,65 ha tidligere fredet
0,20 ha græsningsareal a 500 kr.

Lb.nr. 53, Per-Ole Egede:
Matr.nr. 4d Fuglsø By, Vistoft.
2,04 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 54, Bent Jørgensen:
Matr.nr. la Fuglsø By, Vistoft.
8,30 ha a 1.250 kr.
1,99 ha særlig pleje a 1.500 kr.
230 ro sti (nyudlæg) a 10 kr.
335 ro sti (ekisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. 1d SIDst.
24,27 ha a 1.250 kr.
19,45 ha særlig pleje a 1.500 kr.
3,12 ha løvskov a 5.000 kr.
1230 ro sti (eksisterende vej) a 5.kr.
Matr.nr. 1f SIDSt.
0,57 ha a 1.250 kr.
0,57 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 1h SIDSt.
0,02 ha a 1.250 kr.
0,79 ha strandbeskyttelseslinie
0,02 ha løvskov a 5.000 kr.
Matr.nr. 1k SIDst.
0,30 ha strandbeskyttelseslinie
Matr.nr lp smst.
10,36 ha 1.250 kr.
9,91 ha særlig pleje a 1.500 kr.
75 ID sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. 2av smst.
2,23 ha a 1.250 kr.
2,13 ha strandbeskyttelseslinie
0,65 ha løvskov a 5.000 kr.
Matr.nr. 2au smst.
1,12 ha løvskov a 5.000 kr.
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o kr.
100 kr. 1.000 kr.

2.600 kr.

10.375 kr.
2.985 kr.
2.300 kr.
1.675 kr.

30.338 kr.
29.175 kr.
15.600 kr.

6.150 kr.

713 kr.
855 kr.

25 kr.
O kr.

100 kr.

O kr.

12.950 kr.
14.865 kr.

375 kr.

2.788 kr.
O kr.

3.250 kr.

5.600 kr.



Matr.nr. 2d smst.
1,20 ha løvskov a 5.000 kr.
65 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Rydning af 2 arealer på henholdsvis
matr.nr. 1d Fuglsø By, Vistoft (1,76
og matr.nr. lp smst. (0,13 ha)

6.000 kr.
325 kr.

ha)
19.000 kr.

Lb.nr. 55 og 90, Bogens Strand Vandværk r/s:
Matr.nr. 40 Fuglsø By, Vistoft.
O ,O2 ha a l,25O kr. 25 kr.
Matr.nr. 4s smst.
0,02 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 56, John Daris Arcy Eriksen
og Ruth Eriksen til lige deling:
Matr.nr. li Fuglsø By, Vistoft (som
1,20 ha a 1.250 kr.
1,20 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 1ar Fuglsø By, Vistoft.
0,17 ha a 1.250 kr.
0,17 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 57, Rigmor Marie Vig Nilsson:
Matr.nr. 19 Fuglsø By, Vistoft.
0,04 ha a 1.250 kr.
0,04 ha særlig pleje a 1.500 kr.

25 kr.

tidligere ejere) .
1.500 kr.
1.800 kr.

213 kr.
255 kr.

50 kr.
60 kr.

16

165.500 kr.

1.000 kr.

3.800 kr.

1.000 kr.

Lb.nr. 58, Anebjergfonden:
Matr.nr. 2r Fuglsø By, Vistoft.
0,41 ha a 1.250 kr 513 kr.
0,52 ha strandbeskyttelseslinie O kr.
0,41 ha løvskov a 5.000 kr. 2.050 kr.
Matr.nr. 2t smst.
0,51 ha a 1.250 kr. 638 kr.
0,45 ha strandbeskyttelseslinie O kr.
0,51 ha løvskov a 5.000 kr. 2.550 kr. 5.800 kr.
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Lb.nr. 59, Niels Jørgen Fanggård (tidligere ejer) :
Matr.nr. 3a Fuglsø By, Vistoft.
1,85 ha løvskov a 5.000 kr.
0,37 ha strandbeskyttelseslinie
90 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. 12a smst.
0,63 ha a 1.250 kr.
0,63 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 60, Jens Chr. Skou:
0,38 ha a 1.250 kr.
0,38 ha særlig pleje a 1.500 kr.

lb.nr. 61, Torben Clausen:
Matr.nr. 12b Fuglsø By, Vistoft.
0,38 ha a 1.250 kr.
0,38 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 62, Arne Peter Madsen
og Ib Niels Chr. Madsen til lige deling:
Matr.nr. 2i Fuglsø By, Vistoft.
0,85 ha a 1.250 kr.
0,85 ha løvskov a 5.000 kr.

Lb.nr. 63, Gunnar Kjems:
Matr.nr. 5f Fuglsø By, Vistoft.
2,17 ha strandbeskyttelseslinie
2,10 ha fredskov (løvskov) a 5.000 kr.
100 m sti (nyanlæg) a 10 kr.

Lb.nr. 64, N. Richard Andersen:
Matr.nr. Ib Fuglsø By, Vistoft.
7,10 ha a 1.250 kr.
3,10 ha strandbeskyttelseslinie
3,44 ha løvskov a 5.000 kr.
0,38 ha særlig pleje a 1.500 kr.
520 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. 5b smst.
2,48 ha a 1.250 kr.

9.250 kr.
O kr.

450 kr.

788 kr.
945 kr. 11.500 kr.

475 kr.
570 kr. 1.100 kr.

475 kr.
570 kr. 1.100 kr.

1.063 kr.
4.250 kr. 5.400 kr.

o kr.
10.500 kr.

1.000 kr. 11.500 kr.

8.875 kr.
O kr.

17.200 kr.
570 kr.

2.600 kr.

3.100 kr.



1,23 ha tidligere fredet
0,25 ha fortidsmindelinie a 600 kr.
235 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.

Lb.nr. 65, Mogens Lolck:
Matr.nr. lag Fuglsø By, Vistoft.
0,30 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 66, Henrik Harving:
Matr.nr. lak Fuglsø By, Vistoft.
0.28 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 67, Christian Karl F.W. Haase:
Matr.nr. 1aq Fuglsø By, Vistoft.
0,25 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 68, Ulla Brogaard Verge:
Matr.nr. 1ai Fuglsø By, Vistoft.
0,28 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 69, Majbritt Lykke K. Meyer:
Matr.nr. 1ah Fuglsø By, Vistoft.
0,81 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 70, Svend William Andersen:
Matr.nr. lad Fuglsø By, Vistoft.
0,33 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 71, Sonja Franklin Hansen:
Matr.nr. læ Fuglsø By, Vistoft.
0,35 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 72, Preben Byriel Olesen:
Matr.nr. 1aa Fuglsø By, Vistoft.
0,31 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 73, Ole Blegvad Andersen:
Matr.nr. 1ø Fuglsø By, Vistoft.
0,28 ha a 1.250 kr.

18

o kr.
150 kr.

1.175 kr. 33.700 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.100 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

350 kr.



Matr.nr. 1ae smst.
0,25 ha a 1.250 kr. 313 kr.

Lb.nr. 74, Eva Brogaard Christensen (tidligere ejer)
Matr.nr. lam Fuglsø By, Vistoft.
0,24 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 75, Mogens Loft Pedersen:
Matr.nr. lap Fuglsø By, Vistoft.
0,14 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 76, Jørgen Julius Bischoff:
Matr.nr. Ir Fuglsø By, Vistoft.
0,24 ha a 1.250 kr
Matr.nr. 19 smst.
0,24 ha a 1.250 kr.

300 kr.

300 kr.

Lb.nr. 77, Lise Staggemeier:
Matr.nr. 1al Fuglsø By, Vistoft.
0,20 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 78, Bendt Skole Staunskjær:
Matr.nr. lab Fuglsø By, Vistoft.
0,43 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 79, Poul Borreschmidt Hansen:
Matr.nr. Iv Fuglsø By, Vistoft.
0,29 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 80, Inga Kirstine Kræmer Rasmussen:
Matr.nr. lo Fuglsø By, Vistoft.
0,45 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 81, Niels Ulsø:
Matr.nr. 1ac Fuglsø By, Vistoft.
0,47 ha a 1.250 kr.

19

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.
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Lb.nr. 82, Marie Bolette Hansen:
Matr.nr. 1u Fuglsø By, Vistoft.
0,28 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 83, Ejvind Holmgrun Jørgensen:
Matr.nr. 1x Fuglsø By, Vistoft.
0,15 ha fortidsmindelinie a 600 kr.
Matr.nr. 1z smst.
0,88 ha a 1.250 kr.
0,12 ha strandbeskyttelseslinie

90 kr.

1.100 kr.
O kr. 1.200 kr.

Lb.nr. 84, Agner Jørgensen:
Matr.nr. 1n Fuglsø By, Vistoft.
0,30 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 85, P.P.Partner Marketing og Reklame A/S
med 8/10 samt Hans-Henrik Dietz-Olsen og
Ole Eskild-Jensen med hver 1/10:
Matr.nr. 1t Fuglsø By, Vistoft.
0,11 ha a 1.250 kr. 138 kr.
Matr.nr. 51 Bogens By, Vistoft.
0,17 ha a 1.250 kr. 213 kr. 1.000 kr.

•
Lb.nr. 86 og 129, Ole Eric Norby:
Matr.nr. ls Fuglsø By, Vistoft.
0,13 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 5k Bogens By, Vistoft.
0,17 ha a 1.250 kr.

163 kr .

213 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 87, Lis Voigt Lam:
Matr.nr. 1an Fuglsø By, Vistoft.
0,12 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 88, Helle Voigt Bittmann:
Matr.nr. 1m Fuglsø By, Vistoft.
0,43 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.



Lb.nr. 89, Preben Andersen:
Matr.nr. 2bø Fuglsø By, Vistoft.
0,11 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 91, Metty J.K. Nielsen:
Matr.nr. 5q Bogens By, Vistoft.
0,34 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 5p smst.
0,30 ha tidligere fredet

Lb.nr. 92, Per Holst:
Matr.nr. 3e Bogens By, Vistoft.
2,00 ha tidligere fredet

•

Lb.nr. 93, John Mellentin:
Matr.nr. 2m Bogens By, vistoft.
0,57 ha tidligere fredet
Matr.nr. 2ø smst.
5,16 ha tidligere fredet
1,00 ha rydning (tidligere krav)
Matr.nr. 2y smst.
23,19 ha tidligere fredet
2,70 ha rydning (tidligere krav)
3,90 ha særlig pleje a 1.500 kr.
0,98 ha græsningsareal a 500 kr.
310 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. 1ae smst.
17,31 ha tidligere fredet
1,99 ha løvskov a 5.000 kr.
1,24 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 2ab smst.
0,57 ha tidligere fredet
120 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Matr.nr. 3at smst.
0,03 ha tidligere fredet

Lb.nr. 94, Ole Chr. Mellentin:
Matr.nr. 2aa Bogens By, Vistoft.
0,25 ha tidligere fredet
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1.000 kr.

425 kr.

o kr. 1.000 kr.

1.000 kr.

o kr.

O kr.
O kr.

O kr.
O kr.

5.850 kr.
490 kr.

1.550 kr.

O kr.
9.950 kr.
1.860 kr.

O kr.
600 kr.

O kr. 20.300 kr.

1.000 kr.



Lb.nr. 95, Breinert Bunde-Pedersen:
Matr.nr. la Bogens By, Vistoft.
110,50 ha tidligere fredet
18,00 ha særlig pleje a 1.500 kr.
0,60 ha løvskov a 5.000 kr.
3,02 ha græsningsareal a 500 kr.
910 m sti (eksisterende vej) a 5 kr.
Afståelse til amtet af ca. 4,35 ha
Matr.nr. lag smst.
0,08 ha tidligere fredet

Lb.nr. 95A, Ejere af Bogens Sø
med tilhørende landareal:
Matr.nr. 14 smst.
13,08 ha tidligere fredet
13,08 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Beløbet deponeres.

•

Lb.nr. 96, Poul Erik Madsen og
Nanna Birgit Madsen til lige deling:
Matr.nr. 4a Bogens By, Vistoft.
31,10 ha tidligere fredet
7,05 ha særlig pleje a 1.500 kr.
5,75 ha græsningsareal a 500 kr.
Matr.nr. 1ah smst.
9,60 ha tidligere fredet
1,10 ha rydning (tidligere krav)

Lb.nr. 97, Hans K. Jørgensen:
Matr.nr. 3ar Bogens By, Vistoft.
3,49 ha tidligere fredet

Lb.nr. 98, Niels Kristian Nielsen:
Matr.nr. 4d Bogens By, Vistoft.
5,82 ha tidligere fredet
3,07 ha græsningsareal a 500 kr.

22

o kr.
27.000 kr.

3.000 kr.
1.510 kr.
4.550 kr.

25.000 kr.

o kr. 61.100 kr.

o kr.
19.620 kr. 19.700 kr.

o kr.
10.575 kr.

2.875 kr.

o kr .
O kr. 13.500 kr.

1.000 kr.

o kr.
1.535 kr. 1.600 kr.



Lb.nr. 99, Polyp lex A/S:
Matr.nr. 5h Bogens By, Vistoft.
0,57 ha tidligere fredet
0,20 ha særlig pleje a 1.500 kr.

o kr.
300 kr.

Lb.nr. 100, Eigil Bjerl Nielsen, Lisbeth Bøgh og
Gertrud Vibeke Nielsen med hver 1/4, samt
Nanna Bjørg Nielsen, Vibeke Abelone Nielsen,
Troels Eske Nielsen og Karen pil Nielsen med hver 1/16:
Matr.nr. Si Bogens By, Vistoft.
0,57 ha tidligere fredet O kr.
0,10 ha særlig pleje a 1.500 kr. 150 kr.
Matr.nr. 5r smst.
1,26 ha tidligere fredet o kr.

Lb.nr. 101, Peter Mellentin, John Mellentin,
Anette Mayer, Kirsten Piercy, Ruth Nina Osterhammel
og Ole Chr. Mellentin med hver 1/6:
Matr.nr. 5m Bogens By, Vistoft.
5,32 ha a 1.250 kr.
5,32 ha særlig pleje a 1.500 kr.

6.650 kr.
7.980 kr.

Lb.nr. 102, Det Danske Spejderkorps:
Matr.nr. 4b Bogens By, Vistoft.
5,80 ha a 1.250 kr. 7.250 kr.

7.800 kr.5,20 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 7e smst.
5,62 ha a 1.250 kr.
4,70 ha særlig pleje a 1.500 kr.

7.025 kr.
7.050 kr.

Lb.nr. 103, Poul Taagaard Sørensen:
Matr.nr. 7d Bogens By, Vistoft.
0,0039 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 11a smst.
0,04 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 11b smst.
0,03 ha a 1.250 kr.

5 kr.

50 kr.

38 kr.

23

1.000 kr.

1.000 kr.

14.700 kr.

29.200 kr.

1.000 kr.



Lb.nr. 104, Laurids Laursen:
Matr.nr. 9a Bogens By, Vistoft.
0,04 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. lOS, Søren Hede:
Matr.nr. lOb, Bogens By, Vistoft.
0,90 ha a 1.250 kr.
0,78 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 106, Jean-Pierre Werner Mange
og Lone Høst til lige deling:
Matr.nr. 12 Bogens By, Vistoft.
1,82 ha a 1.250 kr.
0,60 ha græsningsareal a 500 kr.

Lb.nr. 107, Vagn Louis Fentz:
Matr.nr. 5a Bogens By, Vistoft.
0,84 ha tidligere fredet

Lb.nr. 108, Ellen Margrethe L. Salomonsen:
Matr.nr. 5d Bogens By, Vistoft.
0,09 ha tidligere fredet

Lb.nr. 109, Marie Dam og
Klaus Henrik Dam til lige deling:
Matr.nr. 4e Bogens By, Vistoft.
0,14 ha tidligere fredet

Lb.nr. 110, Jørgen Maltha Meyer:
Matr.nr. 2a Bogens BY, Vistoft.
0,52 ha tidligere fredet
Matr.nr. 3b smst.
0,02 ha tidligere fredet
Matr.nr. 3c smst.
0,23 ha tidligere fredet

Lb.nr. III, Jytte Inga Krogh og
Tage Krogh til lige deling:
Matr.nr. 2n Bogens By, Vistoft.

24

1.000 kr.

1.125 kr.
1.170 kr. 2.300 kr.

2.275 kr.
300 kr. 2.600 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

O kr.

O kr.

O kr. 1.000 kr.



0,14 ha tidligere fredet
Matr.nr. 20 smst.
0,30 ha tidligere fredet
0,30 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 2t smst.
0,49 ha tidligere fredet
0,49 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 2v smst.
1,61 ha tidligere fredet
1,61 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Lb.nr. 112, Niels Erik Barnow:
Matr.nr. 2p Bogens By, Vistoft.
0,15 ha tidligere fredet
0,15 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 2r smst.
0,68 ha tidligere fredet
0,68 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. 2s smst.
1,26 ha tidligere fredet
0,35 ha særlig pleje a 1.500 kr.
0,40 ha græsningsareal a 500 kr.

Lb.nr. 113, Jytte Jensen:
Matr.nr. 2h Bogens By, Vistoft.
0,04 ha a 1.250 kr.
Matr.nr. 21 smst.
0,10 ha a 1.250 kr.

Lb.nr. 114 og 127, Ole Damgaard Nielsen:
Matr.nr. 2k Bogens By, Vistoft.
0,65 ha tidligere fredet
0,65 ha særlig pleje a 1.500 kr.
Matr.nr. ls smst.
0,07 ha tidligere fredet
0,04 ha særlig pleje a 1.500 kr.

25

o kr.

O kr.
450 kr.

O kr.
735 kr.

O kr.
2.415 kr. 3.600 kr.

o kr.
225 kr.

O kr.
1. 020 kr.

O kr.
525 kr.
200 kr. 2.000 kr.

50 kr.

125 kr. 1.000 kr.

o. kr.
975 kr.

o kr.
60 kr. 1.100 kr.
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Lb.nr. 115, Hanne B. Andersen og
Karen Margrethe B. Andersen til lige deling:
Matr.nr. 2e Bogens By, Vistoft.
0,43 ha tidligere fredet O kr.
0,43 ha løvskov a 5.000 kr. 2.150 kr. 2.200 kr.

Lb.nr. 116, Georg Søren Pedersen,
Bodil Anette Pedersen, Arne Ejnar Pedersen
og Inge Margrethe Pedersen med hver en fjerdedel:
Matr.nr. 2g Bogens By, Vistoft.
1,09 ha tidligere fredet O kr.
0,79 ha løvskov a 5.000 kr. 3.950 kr.
0,30 ha særlig pleje a 1.500 kr. 450 kr. 4.400 kr.

Lb.nr. 117, Bent Bønløkke Andersen med 2/5 samt
Line Marie Bønløkke Andersen, Esben Bønløkke Andersen
og Asker Bønløkke Andersen med hver l/S:
Matr.nr. 2i Bogens By, Vistoft.
2,00 ha tidligere fredet
0,48 ha løvskov a 5.000 kr.

o kr.
2.400 kr.

1,25 ha særlig pleje a 1.500 kr. 1. 875 kr. 4.300 kr.

Lb.nr. 118, Reiner Bønløkke Andersen:
Matr.nr. 2f Bogens By, Vistoft.
0,63 ha tidligere fredet
0,29 ha særlig pleje a 1.500 kr.
0,34 ha løvskov a 5.000 kr.

o kr.
435 kr.

1.700 kr. 2.200 kr.

Lb.nr. 119, Ea Eld Ibsen:
Matr.nr. le Bogens By, Vistoft.
0,28 ha tidligere fredet O kr.
0,28 ha særlig pleje a 1.500 kr. 420 kr.
Matr.nr. 1h smst.
0,53 ha tidligere fredet O kr.
0,42 ha særlig pleje a 1.500 kr. 630 kr.
0,11 ha løvskov a 5.000 kr. 550 kr. 1.600 kr.



Lb.nr. 120, Jørn Hansen:
Matr.nr. lp Bogens By, Vistoft.
0,12 ha tidligere fredet
Matr.nr. 19 smst.
0,21 ha tidligere fredet
0,11 ha særlig pleje a 1.500 kr.

o kr.

o kr.
165 kr.

Lb.nr. 121, Jørgen Christian Hougaard,
Marie Lucht Rasmussen og Jens Christian Hougaard
med hver 1/3:
Matr.nr. lt Bogens By, Vistoft.
0,09 ha tidligere fredet

Lb.nr. 122, Knud Eggersen:
Matr.nr. 10 Bogens By, Vistoft.
0,09 ha tidligere fredet

Lb.nr. 123, Den selvejende institution
Matr.nr. lb Bogens By, Vistoft.
1,60 ha tidligere fredet
1,60 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Bogensholmlejren:

o kr.
2.400 kr.
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1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

2.400 kr.

Lb.nr. 124, Hans Hansen:
Matr.nr. ld Bogens By, Vistoft.
0,27 ha tidligere fredet O kr.
0,27 ha særlig pleje a 1.500 kr. 405 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 125, Anker Holten Kastrup og
Ina Baastrup til lige deling:
Matr.nr. le Bogens By, Vistoft.
0,20 ha tidligere fredet O kr.
0,10 ha særlig pleje a 1.500 kr. 150 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 126, Peder Arne Høgh østergaard med 2/5
samt Jacob Wibroe østergaard, Kirsten østergaard Hoppe
og Jane Høgh Thybo med hver 1/5:
Matr.nr. 1f Bogens By, Vistoft.
0,15 ha tidligere fredet O kr.
0,03 ha særlig pleje a 1.500 kr. 45 kr.



28

Matr.nr. 1q smst.
0,05 ha tidligere fredet
0,01 ha særlig pleje a 1.500 kr.

o kr.
15 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 128, Marie Andersen og Reiner Bønløkke
med hver 1/3 samt Mads Bønløkke Andersen,
Karen Margrethe Bønløkke Andersen og
Hanne Bønløkke Andersen med hver 1/9:
Matr.nr. lad Bogens By, Vistoft.
0,36 ha tidligere fredet
0,36 ha særlig pleje a 1.500 kr.

Andersen

o kr.
540 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 130, Jens Mejer Sørensen:
Matr.nr. 19a Vistoft By, Vistoft.
0,33 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 131, Arne Max Olsen:
Matr.nr. 25q Vistoft By, Vistoft.
0,17 ha a 1.250 kr. 1.000 kr.

TILLÆGSAFG0RELSE:
Lb.nr. T1, Agri Egens Præsteembede:
Matr.nr. la Agri by, Agri.
255 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 1.275 kr. 1.300 kr.

Lb.nr. T2, Staten v/Miljøministeriet o kr.

Lb.nr. T3, Johannes Høgh:
Matr.nr.4a og 5f Agri By, Agri.
495 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 2.475 kr. 2.500 kr.

Lb.nr T4, Provstgård Plantage:
Matr.nr. 34 Agri By, Agri.
80 m sti (eksisterende vej) a 5 kr. 400 kr. 1.000 kr.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes efter hovedreglen i naturbe-
skyttelseslovens § 39, stk. 3, fra den 28. juli 1992 med en årlig
rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto. For ejendom-
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mene under lb.nr. T1, T3 og T4 forrentes erstatningsbeløbene dog
først fra den 8. juni 1993.

Fredningsnævnet har tillagt Landbrugets Rådgivningscenter 30.000 kr.
i sagsomkostninger for bistand til en større kreds af lodsejere, men
har i øvrigt udskudt behandlingen af eventuelle krav om godtgørelse
for advokatbistand til sagens behandling for Naturklagenævnet. Ved
fastsættelse af godtgørelsen for sagkyndig bistand under sagens be-
handling for Naturklagenævnet er der taget hensyn hertil. Der til-
lægges herefter de af Landbrugets Rådgivningscenter repræsenterede
ejere ialt 52.000 kr., der kan udbetales direkte til rådgivningscen-
tret. Af de øvrige ved advokat repræsenterede ejere tillægges der
ejerne af ejendommene under lb.nr. 54, 93, 96, 103, 104 og 105 hen-
holdsvis 20.000 kr., 2.000 kr., 1.000 kr., 1.000 kr., 1.000 kr. og
1.000 kr.

Af den samlede erstatning på 1.104.000 kr. med renter og de tillagte
omkostningsbeløb på ialt 108.000 kr. udreder staten v/Miljømini-
steriet 90 ~ og Århus Amt 10 ~.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter
naturbeskyttelseslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen af
de ejere, som har indbragt fredningsnævnets erstatningsafgørelse for
Naturklagenævnet, eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har
skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørel-
sen kan ligeledes påklages af miljøministeren og Århus Amt. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse er med-
delt den klageberettigede. Størrelsen af det tillagte omkostningsbe-
løb kan dog ikke påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.

på Naturklagenævnets vegne

Inger Vaaben
Viceformand
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I. Indledning.

Under denne sag, som er indbragt for nævnet af Arhus amt, er der
nedlagt påstand om fredning af arealer i Mols Bjerges sydlige
del i Ebeltoft kommune.

Fredningspåstanden, som er nærmere gengivet nedenfor under IV,
omfatter i alt ca. 1225 ha., der bortset fra 3 sommerhusområder
ligger i landzone.

Arealerne, som mod øst afgrænses af Ebeltoft Vig, grænser mod
nord op til de arealer, i alt ca. 1267 ha., alle beliggende i
landzone, som allerede er fredet ved den af Overfredningsnævnet
den 30. april 1984 trufne afgørelse om fredning af den nordlige
del af Mols Bjerge og Stabelhøjene i Ebeltoft kommune.

Den nu verserende sag er andet og sidste led i forbindelse med
en samlet fredning af arealer i Mols Bjerge.

II. Beskrivelse af arealet.

I forbindelse med den i det endelige fredningsforslag fremsendt
til nævnet den 5. april 1982 gives under henvisning til den af
det daværende fredningsplanudvalg for Arhus amt i 1978 udgivne
"Landskabsplan for Molsområdet, Registrering" følgende beskrivel-
se af det samlede Mols Bjerge-område, i alt væsentligt svarende
til, hvad der blev anført i forbindelse med fredningspåstanden
vedrørende Mols Bjerges nordlige del, dog med udeladelse af en-
kelte forhold, som specielt vedrørte dette område:

1. Beskrivelse af fredningsforslagets afgrænsning.

Mod nord er fredningsgrænsen identisk med den sydlige grænse for



- 2 -

Mols Bjerge Nord-fredningen, d.v.s. fra Birkemosegård i vest til
nordgrænsen for Knebel og Vistoft plantager, øst om Langbjerg til
Bisgydehøj, videre mod øst over Skovbjerg og Rævebakke genem Hå-
len og ud til kysten.

Mod øst følger grænsen kystlinien mod syd ind til de bebyggede
sommerhusarealer syd for Fuglsø skov. Et mindre ubebygget som-
merhusområde er således medtaget i fredningsforslaget, mens et
større udbygget sommerhusområde nord for langbjerg er holdt uden-
for.

Mod ~ forløber fredningsgrænsen i Eskildshøjvej (grænse mellem tt
landzone og sommerhusområder) til Fuglsø by, som også incl. nogle
mindre arealer vest for byen holdes uden for fredning~forslaget.
Derimod medtages selve Fuglsø (gadekæret), og grænsen følger vi-
dere mod vest landevejen (Sønder Molsvej) til ca. 300 m øst for
Vistoft Mølle. Her går grænsen mod nord til Viderup-fredningens
grænse, nord om Viderup by, hvor et mindre areal, der tidligere
var undtaget fredningen, nu medtages. Fredningsgrænsen forløber
videre mod vest til Knebel langs Vistoft-Knebel-vejen (Lyngevej) . ~

Mod vest er grænsen fastlagt et par hundrede meter øst om Knebel
by for at give plads for eventuel byudvikling og en eventuel om-
fartsvej. Endelig følger fredningsgrænsen Knebel-Agri-vejen
(Poskærvej) til lidt nord for Birkemosegård.

2. Beskrivelse af landskabet:

Nuværende landskabstræk.

Mols Bjerge, der tilsammen er på ca. 20 km2, hører til blandt rle
mest storslåede landskaber i Danmark.

Set fra havet, men også fra fastlandet, fornemmer man, at land-
skabet, der er stærkt modelleret med bakker og dale, efter dansk
målestok virkelig kan opfattes som bjerge.
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Mols Bjerge kulminerer i Agri Bavnehøj (137 m). Af andre højde-
punkter skal nævnes de to Stabelhøje (133 m, 135 m), Låddenbjerg
(127 m) og Langbjerg (132 m). Når Mols Bjerge giver de storslåe-
de indtryk, som de gør, skyldes det endvidere kontrasten til de
omliggende vige, lavninger og strandsletter. Den største landska-
belige kontrast findes nok mod Ebeltoft Vig, hvor den stejle,
gamle, lige kystskrænt rejser sig meget markant.

Inden for området opleves vide udsigter vekslende med helt lukke-
de landskabsrum. Da jorden i den centrale del af Mols Bjerge er
meget mager, ligger store arealer hen i varigt græs eller ubenyt-
tede, medens andre arealer er tilplantet med skov, herunder store
nåletræsbeplantninger, der slører landskabskonturerne og i mange
tilfælde er plantet på de mest højtliggende arealer.

Mols Bjerge er i øvrigt præget af, at der kun er meget få bebyg-
gelser, ligesom det ret primitive vejnet, der henligger som grus-
veje, er med til at give området karakter - ikke mindst, når de
skærer sig dybt ned i terrænet som hulveje.

Friluftsliv.

Disse landskabelige kvaliteter danner grundlag for den store re-
kreative udnyttelse. På grund af den forholdsvis nære beliggen-
hed ved byerne, Arhus, Randers og Grenå, benyttes området som et
yndet udflugtsmål, ligesom forskellige friluftsorganisationer ar-
rangerer orienteringsløb og vandreture m.m.

Videnskabelige interesser m.m.

Det foreslåede fredningsområde indeholder meget store naturviden-
skabelige og folkepædagogiske interesser.

Geologi.

Der henvises til ovenstående afsnit om landskabstræk. Det stærkt
tt kuperede molslandskab er opstået som resultat af den sidste is-
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tids istunger, der strakte sig op i Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Ef-
terhånden som Ebeltoft Vig-istungen smeltede tilbage, fremtrådte
dødishullerne, f.eks. Tinghulen og Troldhullet, dødis- bakkerne
og israndsbakkerne i Mols Bjerge.

Den geologiske værdi af dette enestående kompleks af storslåede,
geologisk interessante og pædagogisk instruktive terrænformer er
helt afhængig af de vide udsigter over det kuperede terræn, som i
øjeblikket stærkt er begrænset af store og tætte plantager, som
hindrer udsigten og skjuler mange af de mest markante træk i
landskabet.

Biologi.

Inden for området vil man kunne finde højtliggende soleksponerede
biotoper, præget af tørbundsvegetation, fugtige strøg, diverse
former for kratvegetation m.v.

Entomologi.

En sådan landskabsmosaik er grundlaget for en uhyre varieret in-
sektfauna, og området må fremhæves som entomologisk set særdeles
værdifuldt. Fra området kendes en række bemærkelsesværdige insek-
ter.

Botanik.

Størstedelen af Mols Bjerge er dækket af hede og overdrev eller
nåletræsplantager, dog findes mange andre plantesamfund med en
righoldig hed af forskellige planter, f.eks. kan det nævnes, at
der i det ene hjørne, der ejes af Naturhistorisk Museum, alen~
er repræsenteret en meget stor del af Danmarks blomsterplanter.

Omkring århundredeskiftet var store dele af Mols Bjerge dækket
af lynghede. Omkring den tid startede nåletræsplantningerne, der
er fortsat omtrent op til i dag, og som nu dækker ca. 40% af
Mols Bjerge. Lynghedens areal er stærkt formindsket; hvor den tt
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ikke er plantet til med nål, er den ofte groet til med selvsåede
buske og træer, dels de oprindelige som eg, røn og enebær, og
dels de indførte, især bjergfyr og andre nåletræer og gyvel
(den form, der findes her, anses ikke for at være den oprindeli-
ge danske), eller lyngheden har ændret sig til græshede, oftest
domineret af bølget bunke.

På grund af gradvis ophør af dyrkning er mange stadier i succes-
sionen (bevoksningens udvikling) fra opgivet mark over overdrev,
lynghede, græshede og krat dog endnu repræsenteret.

Vel er størstedelen af Mols Bjerges vegetation resultater af kul-
turpåvirkning, og vel er hede- og overdrevsvegetationen afhængig
af fortsat kulturpåvirkning i form af græsning eller anden pleje,
men dette halvnaturlige hede- og græsland rummer sammen med de
mindre påvirkede samfund som moser, kilder og krat en fantastisk
rigdom af planter og plantesamfund.

Mange af disse plantesamfund er nu truet. Ikke blot er store dele
plantet til med tætte mono kulturer af nål, der ikke tillader me-
gen variation, eller de er ved at forsvinde under selvsåning. Nå-
letræsplantninger og tilgroninger er med til at gøre Mols Bjerge
mere monotone.

Arkæologi/kulturhistorie/forhistorie.

Mange forhold vidner om en bebyggelse af stor intensitet i tidli-
gere tider. I betragtning af det meget beskedne landbrug, der har
fundet sted i nyere tid, er der mulighed for vidtgående bebyggel-
seshistoriske studier, ikke mindst i forbindelse med en økologisk
vurdering i samarbejde med naturvidenskaben.

I den østlige del af området er der øverst på litorinaskrænten
fundet spinkle rester af en boplads fra ældre stenalder. Dette
fund antyder, at der på samme niveau i dette område vil kunne
findes en række sådanne bopladser, der må formodes at kunne kas-

tt ~e lys over en del ejendommelige fund, der er gjort i tidens løb,

I'
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udvasket i strandvolde i området.
Områdets pædagogiske værdi er ved siden af den videnskabelige me-
get betydelig. De store højgrupper i det forholdsvis uforstyrrede
landskab med spor af forhistorisk dyrkning udgør et fremragende
historisk undervisningsområde.

3. De konkrete behov for regulering.

Med baggrund i den senere tids behov for fritidsbosætning, her-
under arealernes og bygningernes overgang fra helårsanvendelse
(landbrug) til feriebenyttelse og med det stigende behov for
arealer til friluftsliv, vil der være behov for en samlet ko- ti
ordinering af anvendelsen gennem en fredningssag.

Derigennem vil man også kunne undgå en slags forfald af området
ved opfyldninger, lossepladser, henkastning af affald og lignen-
de.

Også 'bevoksningerne vil, hvor der ikke i tide gribes ind med ple-
je, gå i forfald. Selvsåning af fyr og gyvel m.v. på de eneståen-
de lyngklædte højdedrag vil tilsløre og dermed forringe landska-
bet - også biologisk. Det kan bl.a. modvirkes ved at foretage
rydninger og eventuelt senere afgræsning med dyr, hvor dette ik-
ke længere foretages af den enkelte ejendom.

1
j
!

1
\
i

4. Øvrige interesser i området.

Størstedelen af området er skovbevokset, udyrket og delvis bevok-
set. Omkring Bogens og Bogensholm, Fuglsø, Viderup og ved Knebel
er der dog en del arealer i sædvanlig landbrugsdrift. Disse area-
ler udgør højst 15-20% af hele området.

Området er i de seneste årtier blevet et stærkt benyttet fritids-
område. Således er der foregået en del fritidsbebyggelse, herun-
der også etableret egentlige sommerhusområder først og fremmest
omkring Langbjerg ved kysten.
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5. Administrative forhold.

Fredningsforslaget indeholder alene arealer i Ebeltoft kommune,
hvilket i øvrigt også er tilfældet for Mols Bjerge Nord-frednin-
gen.

Gennem de seneste år er store dele af området erhvervet af mil-
jøministeriet som et led i arealsikringen af de centrale dele
af naturparken Mols Bjerge. Disse arealer administreres af stats-
skovbruget, men er på linie med de private arealer omfattet af
fredningsforslaget.

Fredningsbestemmelserne fastlægges og administreres af frednings-
nævnet for Arhus amts nordlige fredningskreds.

6. Eksisterende reguleringer og planlægning.

I den af Arhus amtsråd vedtagne Regionplan er hele området udlagt
som særligt naturområde og som udflugtsområde. Dette indebærer
for det første, at der kan pålægges "bevaringsbestemmelser" og
plejebestemmelser for området d.v.s. en fredning, og for det an-
det, at der kan "gennemføres offentlige arealerhverveIser, ud-
formning af stianlæg, anlæg af publikumsfaciliteter o.lign. samt
fredninger, som på lignende måde tjener til områdernes almene re-
kreative udnyttelse."

Regionplanen peger specielt på muligheden af at udlægge de endnu
ubebyggede, men i kommuneplanerne udlagte sommerhusområder til
offentlige opholdsarealer eller lignende. Nærværende frednings-
forslag påstår en del af disse arealer, som for størstedelen er
omfattet af strandbeskyttelseslinie, friholdt for bebyggelse, jfr.
særbestemmelserne herom.

Arealerne har i øvrigt status af landzone med undtagelse som
nævnt af enkelte sommerhusområder i fredningsforslagets sydøst-
lige del.
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III. Sagens forhistorie.

Tanken om fredning af arealer i Mols Bjerge er ikke ny. Allerede
ved Overfredningsnævnets kendelse af 17. oktober 1934 gennemfør-
tes en sag angående fredning af arealer omkring Ebeltoft Vig, og
der er senere helt op til omkring 1970 i området gennemført en
række specielle fredninger, herunder en række mindre arealfred-
ninger i forbindelse med tilladelser til bebyggelse efter den
tidligere gældende naturfredningslovs § 22.

Af større fredninger kan indenfor det samlede område fremhæves
fredning af arealer omkring Stabelhøjene og senere Trehøje samt II
fredning af et større areal omkring Bogens sø.

Det fremgår, at man allerede i 1940erne fra Statsministeriets si-
de overvejede planer om samlet fredning af større arealer i Mols
Bjerge.

Planlægningen vedrørende Mols Bjerges fremtid tog fart efter ned-
sættelse af Fredningsplanudvalget for Randers amt i 1960. Fred-
ningsplaner blev tinglyst på de af planerne omfattede ejendomme
og har i en årrække dannet grundlag for nogen af de herefter gen-
nemførte fredninger, som er rejst, efter at fredningsplanudval-
get har afslået tilladelser til bebyggelse, beplantning eller an-
dre foranstaltninger i strid med fredningsplanerne, som senere tt
er aflyst.

1
\

I 1966 udarbejdedes den såkaldte "Betænkning vedrørende naturpar-
ken Mols Bjerge", som blev tiltrådt af Kulturministeriet som
grundlag for rejsning af større fredningssager i området.

Sagen vedrørende Mols Bjerges nordlige del blev rejst i anledning
af et ønske om bebyggelse af matr.nr. 3 ~ Basballe by, Agri.
Kulturministeriet nedlagde den 28. marts 1972 i henhold til na-
turfredningslovens § 40 forbud mod ejendommens bebyggelse gæl-
dende for 1 år, og der blev umiddelbart efter nedsat en arbejds-
gruppe, som skulle analysere hele Molsområdet med hensyn til ud- ~
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arbejdeIsen af en samlet landskabsplan. Da udvalget ikke var
færdigt med sit arbejde, efter at forbudet var forlænget 1 år, og
da der var opstået yderligere ønsker om fredninger i området,
rejste fredningsplanudvalget ved skrivelse af 27. marts 1977 på-
stand om tilstandsfredning af en række arealer i Mols Bjerge med
tilkendegivelse af, at detaljeret påstand senere ville komme.
Denne påstand blev modtaget den 23. maj 1977.

\ Fredningsnævnet afsluttede efter langvarige forhandlinger og
drøftelser navnlig vedrørende de i fredningspåstanden indeholdte
begrænsninger i arealernes anvendelse, herunder krav om fældning
af eksisterende bevoksning og den i påstanden indeholdte adgang
til naturplejen sagen ved en den 2. juli 1982 truffet afgørelse,
omfattende godt 1200 ha., idet nævnet ved en delafgørelse af 31.
juli 1981 havde besluttet, at en række arealer skulle udgå af
fredningen, forunden arealer omkring Agri by, mindre arealer ved
Femmøller by og et større areal i fredningens nordlige del nord
for Basballe by.
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Sagen blev indbragt for Overfredningsnævnet dels ved anke fra
lodsejerne dels efter bestemmelserne i naturfredningslovens §

22, og sagen fik sin endelige afslutning ved Overfredningsnæv-
nets fornævnte afgørelse af 30. april 1984. Ved Overfrednings-
nævnets kendelse blev fredningsarealet udvidet med det førnævnte
areal nord for Basballe by, medens fredningsnævnets afgørelse
blev stadfæstet for så vidt angår de øvrige nævnte afgørelser .
Med hensyn til fredningens indhold blev der udover redaktionelle
ændringer i forhold til fredningsafgørelsen truffet en række re-
elle ændringer navnlig med hensyn til landbrugsbyggeri, og be-
grænsningerne i arealanvendelser og den hertil knyttede naturple-
je.

Det hedder i afgørelsen blandt andet:

"§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål
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~ sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kultur-
historiske værdier i området bevares under opretholdelse
af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme,

at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med
sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt
og afvekslende landskab med en passende repræsentation
af de enkelte stadier i landskabsudviklingen, og

at udvide og regulere offentlighedens ret til færdsel
og ophold i området."

Vedrørende fredningen s indhold anføres det som hovedbestemmelse:

"§ 2. Bevaring af områdets nuværende tilstand.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, med-
mindre fredningens formål tilsigter, at der foretages æn-
dringer. Der må således bl.a. ikke foretages terrænæn-
dringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres
ny bebyggelse, medmindre sådanne ændrinnger af den nuvæ-
rende tilstand er tilladt eller påbudt i de følgende be-
stemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 18."

I de følgende bestemmelser indeholdes nærmere angivne forbud mod It
bebyggelse, dog med særlige regler for bebyggelse i forbindelse
med landbrugsejendomme, forbud mod terrænændringer, flyveplads og
campingpladser m.v. samt regulering med hensyn til stengærder,
vejanlæg og andre ting. Herudover indeholder fredningsbestemmel-
serne en detaljeret beskrivelse om de enkelte arealers anvendel-
sesmuligheder, herunder visse krav om afdrift af skov, løvtræs-
binding m.v. og nærmere bestemmelser om pleje af arealerne i hen-
hold til udarbejdede plejeplaner, således at plejen på statseje-
de arealer foretages af Miljøministeriet, og for så vidt angår
private arealer af Arhus amt. Endelig indeholder fredningsafgørel-
sen udover særbestemmelser for enkelte ejendomme bestemmelse om
overtagelse af enkelte ejendomme og forkøbsret for staten til an- tt
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dre arealer.

Bestemmelserne svarer i det hele til, hvad der er anført neden-
for, dog med udeladelse af bestemmelser, som alene vedrører den
nordlige del.

IV. Fredningspåstanden.

Fredningspåstanden var oprindeligt med visse ændringer udformet i
fortsættelse af det i sagen vedrørende fredningen af den nordlige
del af Mols Bjerge anførte, men påstanden er efter modtagelsen af
Ove~fredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984 ændret således,
at den i det hele svarer til de for Mols Bjerges nordlige del ge-
nerelt fastsatte bestemmelser. Påstanden omfatter herefter til-
standsfredning, begrænsning af arealernes anvendelse og adgang
til naturpleje som foreskrevet for den nordlige del.

Som begrundelse for fredningspåstanden anføres udover det i be-
skrivelsen foran (side 1 - 8 ) følgende:

"7. Naturfredningsloven & plejeplanen.

Loven tilstræber "at værne Danmarks natur og landskabelige værdi-
er og i videst muligt omfang at give befolkningen mulighed for at
nyde godt af disse". (§ 1). Når et areal opfylder disse betingel-
ser, kan der rejses en fredningssag.

Fredningens hovedformål er at sikre områdets store naturværdier.
En anden væsentlig begrundelse for sagen er, at den af amtsrådet
vedtagne plejeplan for Mols Bjerge kun kan gennemføres i forbin-
delse med en fredningssag. Nærværende fredningsforslag er næsten
sammenfaldende med plejeplanens sydlige halvdel, idet et land-
brugsareal syd for Viderup dog ikke er medtaget i fredningsfor-
slaget, mens et udyrket område mellem Fuglsø-Ebeltoft-landevejen
og kysten er medtaget i fredningsområdet.

Endelig ønskes befolkningens adgang sikret bl.a. gennem et hoved-
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stinet og etablering af offentlige parkerings- og opholdsarea-
ler. Dette opnås bl.a. igennem statslige opkøb af arealer til re-
kreative formål, der administreres af statsskovvæsenet.

Inden for det foreslåede fredningsområde eksisterer i forvejen
en snes mindre eller større fredninger, oftest foretaget som
frivillige overenskomster mellem fredningsnævnet og lodsejerne.
I disse såkaldte deklarationsfredninger er bestemmelserne af me-
get varieret indhold. Typisk mangler der bestemmelser om land-
skabspleje. Disse fredninger ønskes derfor ophævet og pålagt de
nye fredningsbestemmelser.

Det bemærkes endeligt, "at store dele er omfattet af naturfred-
ningslovens 300 m skovbyggelinie (§ 47), 100 m strandbeskyttel-
seslinie (§ 46) og 100 m højbeskyttelseslinie (§ 53). Ligeledes
er der gennem naturfredningsloven ret til færdsel i private sko-
ve over 5 ha og overalt i offentlige skove (§ 55), på uhegnede,
udyrkede arealer (§ 56) og på strandarealer (§ 54). Statsskov-
væsenet tillader i praksis gående færdsel over statslige udyrke-
de og græsbevoksede arealer."

Det er oplyst, at miljøministeriet er ejer af arealer på ialt ca.
452 ha, mens resten af arealet tilhør,er pri vate lodsej ere eller
institutioner. •v. Fredningssagens behandling.

Det bemærkes indledningsvis, at alle angivelser af løbenumre
i denne afgørelse (afgøreIsens afsnit V og VI, side 12-28) henvi-
ser til de kort med randkort og de fortegnelser, som er vedlagt,
henholdsvis indeholdt i det tidligere til lodsejerne udsendte en-
delige fredningsforslag.

rykket i Statstidende for den 13. maj 1982. Endvidere har for-
slaget været bekendtgjort i en række lokale dagblade i området.

Det endelige fredningsforslag har været behandlet i offentligt
møde den 23. august 1982, hvori foruden en række lodsejere del- ~
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tog repræsentanter for Arhus amt og en række øvrige offentlige
myndigheder og institutioner m.v.

Herudover har nævnet løbende, hovedsageligt i forbindelse med be-
sigtigelser, haft drøftelser med en lang række lodsejere om de
af dem fremsatte ønsker.

På det offentlige møde blev der fra flere sider fremsat generel-
le betragtninger vedrørende de i den af fredningsnævnet den 2.
juli 1982 trufne afgørelse indeholdte bestemmelser om naturpleje,
spørgsmålet om plejeplaners optagelse i fredningsafgørelsen og
spørgsmålet om, under hvilke myndigheder naturplejen skulle hen-
høre. Endvidere blev der fremsat en række bemærkninger om land-
brugsproblemerne i forbindelse med landbrugsbyggeri, bibeholdel-
se og etablering af levende hegn, bevaring af stengærder samt rid-
ning i området.

Disse bemærkninger har mistet deres aktualitet, efter at over-
fredningsnævnet i sin afgørelse af 30. april 1984, for så vidt
angår disse spørgsmål for Mols Bjerge nord-området, har truffet
afgørelse, som efter nævnets opfattelse i alt væsentligt må være
retningsgivende, også for så vidt angår den konkrete sag.

Miljøministeriets repræsentant kunne tilslutte sig hovedsigtet i
fredningsforslaget, idet der dog blev taget forbehold med hen-
syn til korrekt anførelse på kortet af enkelte fortidsminder og
en række fremsendte mindre forslag til mindre ændringer i for-
hold til det oprindelige forslag, som nu er ændret i overensstem-
melse med overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984.

Ebeltoft kommune kunne i princippet gå ind for fredningsforsla-
get, dog med følgende forbehold:

1) Fredningsgrænsen øst for Knebel bør af hensyn til mulighe-
den for byudviklingen i området ændres, så den følger et
eksisterende skovbryn. (Spørgsmålet er senere nærmere for-
handlet, og afgørelse truffet, jfr. nærmere nedenfor)
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2) Sommerhusområder bør i det hele holdes udenfor fredningen.

3) En eksisterende spejderlejr i Toggerbo bør have permanent
tilladelse til etablering af teltlejren. j

l
j

1
I

l
I
1;

Det oplystes, at et mindretal i kommunalbestyrelsen kunne til-
træde fredningsforslaget, bortset fra indsigelsen vedrørende
teltlejren i Toggerbo.

Danmarks Naturfredningsforening støttede i alt væsentligt fred-
ningsforslaget.

Det blev fra den stedlige lokalkomite oplyst, at man med hensyn
til Knebel-Vistoftvejen hellere så regulering, ikke rydning af
beplantningen, da det fandtes mere rigtigt med et skovbryn på
stedet (lb.nr. 40, matr. nr. 6 f, 7 i Viderup, Fuglsø) , som er et
godt sted for dyr, fugle og insektliv. "Troldhullet" (lb.nr. 29,
matr. nr. 5 ~ Viderup by, Vistoft) bør ryddes, så der bliver ud-
sigt over dødishullet. I øvrigt henledtes opmærksomheden på toi-
letforholdene i fredningsområdet. ~

Fra Friluftsrådet og Dansk Vandrelaugs side var der tilslutning
til forslaget, herunder kommunens forslag om tilladelse til eta-
blering af teltlejr ved "Toggerbo". Man ønskede herudover tilla-
delse til etablering af primitive teltlejre i statsskovbrugets
skove. Endeligt fastholdt man ønsket om anlæg af to stier ved
henholdvis Skovbjerg og Læggerholm medtaget i det foreløbige
forslag optaget i fredningen.

•
Ønsket er fastholdt i en senere skriftlig redegørelse, også ef-
ter at det er oplyst, at fredningsforslaget principielt kun om-
fatter hovedstier, og at de to stier, som er optaget på stats-
skovvæsnets pjece over vandreture i Mols Bjerge, vil blive op-
retholdt. Endvidere har man ønsket sikret stiforbindelse til
stranden ud for sommerhusområdet ved Langbjerg.

Dansk Jagtforenings repræsentant fremhævede, at en fjernelse af ti
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beplantning efter hans opfattelse er en ødelæggelse af naturen.
Herudover protesteredes blandt andet mod teltslagning udover lej-
ren ved "Toggerbo" og fremhævede, at offentlighedens adgang ikke
måtte være til hinder for udøvelse af jagt og jagtpleje, ligesom
der vil ske en klar skiltning af, hvor offentligheden har adgang,
også omfattende et krav om, at hunde skal føres i snor.

Landskontoret for Landbrugsret har på mødet og i en supplerende
redegørelse tilsluttet sig flytning af fredningsgrænsen øst for
Knebel. Yderligere har man nedlagt påstand om, at landbrugsare-
aler udtages af fredningen, og at der bør være adgang til på dis-
se at foretage tilplantning med både pyntegrønt og juletræskul-
turer. Endvidere er der fremsat en række konkrete ønsker, dels
om henblik på begrænsning af rydningskrav i området og dels om
ændret placering af parkeringspladsen i området. Yderligere har
en række private lodsejere fremsat ønsker af tilsvarende art.
Udtalelserne er nærmere præciseret under en række senere besig-
tigelser.

VI. Fredningsnævnets vedtagelser.

A. Generelt.

Mols Bjerge, omfattende såvel de allerede fredede arealer i den
nordlige del, som de arealer, som nu påstås fredet indenfor den
sydlige del, udgør, som foran beskrevet, et større samlet natur-
område med enestående værdier i landskabelig henseende. Til om-
rådet knytter sig herudover store videnskabelige og forsknings-
mæssige interesser, og området er i forbindelse hermed yderlige-
re af stor undervisningsmæssig betydning.

Endelig er også de rekreative værdier af området meget store.
De hensyn, som ligger bag den allerede gennemførte fredning, gør
sig efter nævnets opfattelse i lige så høj grad gældende for de
områder, som nu påstås fredet.

Nævnet har derfor vedtaget, at også de af denne sag omhandlede
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arealer ~kal underkastes fredning, dog med de nedenfor nævnte
begrænsninger i fredningsarealets udstrækning.

Med hensyn til fredningens indhold er der blandt nævnets medlem-
mer ligeledes enighed om, at de generelle retningsbestemmelser
for området i princippet er de samme, som ved overfredningsnæv-'
nets afgørelse af 30. april 1984 er fastsat for Mols Bjerges
nordlige del, såvel med hensyn til almindelige bestemmelser om
bevaring af områdets nuværende tilstand som med hensyn til de
fastsatte regler for enkelte arealgruppers anvendelse, herunder
afdrivning af bevoksning og regler om naturpleje og plejeplan-
lægning. 'I'
Det følger heraf blandt andet, at nævnet ikke har kunnet imøde-
komme en række lodsejeres ønske om mulighed for tilplantning af
landbrugsarealer med pyntegrønt eller juletræskultur, jfr. over-
fredningsnævnets afgørelse § 4 a, ligesom nævnet ikke har fun-
det grundlag for i forbindelse med landbrugsbyggeri at fastsæt-
te lempeligere bestemmelser end dem, der er fastsat i afgørel-
sens § 9 b for sådant byggeri.

B. Særlige forhold:

Med hensyn til en række særlige forhold, herunder ønsker fra en-
kelte lodsejere om, at der i forhold til påstanden godkendes æn-
dret anvendelse af visse arealer, og at plejeplanlægningen æn-
dres for dele af arealet, henvises til det i det følgende anfør-
te.

•
1. Vedrørende fredningens arealmæssig e udstrækning.

a. Vedrørende grænsen mod Knebel byområde.

Fredningsgrænsen mod byområdet i Knebel forløber mod syd langs en
grænse, trukket gennem ejendommen, lb.nr. 10 - matr.nr. 16 a Kne-
bel by, således at en del af denne holdes udenfor fredningsområ-
det, og mod øst langs vestskellet til ejendommen, lb.nr. 17 - ti
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matr.nr. 20 a smst.

Ebeltoft kommune har under fredningssagen nedlagt påstand om, at
fredningsgrænsen rykkes mod øst og mod nord, således at bebyggel-
se på begge ejendomme bliver mulig helt ud til skovbrynet på are-
alernes østlige del.

Ebeltoft kommune har til støtte for påstanden gjort gældende, at
den skete indskrænkning vil være nødvendig af hensyn til byudvik-
lingen i Knebel by. Arealet udlægges til blandet lav bebyggelse
(bolig/mindre erhverv)

Da der ved udkørsel mod syd ad Fuglsøvejen efter fredningsforsla-
get straks vil være en meget værdifuld indsigt til de arealer,
som påstås fredet nord for vejen, og denne indsigt vil blive væ-
sentligt forringet ved en fuldstændig imødekommelse af kommunens
ønsker, har nævnet fundet det betænkeligt at flytte frednings-
grænsen mod syd. Da en bebyggelse nord for Knebel by ikke i
samme grad forringer de naturfredningsmæssige værdier på stedet,
har nævnet vedtaget delvis at imødekomme kommunens ønske om, at
fredningsgrænsen skal forløbe langs østskellet af matr.nr. 20 a
til et punkt, hvor grænsen skærer en linie mod øst i forlængelse
af den nuværende grænse mod syd. Der henvises til det vedhæftede
kort.

b. Vedrørende lb.nr. 25 - matr.nr. 27 a Knebel by.

Anlæg af parkeringsplads for besøgene til "Poskær Stenhus" nord
for Poskærvejen er efter de nedenfor trufne gengivne beslutnin-
ger opgivet. Da arealet i øvrigt findes tilstrækkeligt beskyt-
tet imod bebyggelse gennem højbeskyttelseslinien efter natur-
fredningslovens § 53, stk. 1, udgår en ved nævnets kendelse af
13. december 1930 gennemført fredning, bl.a. omfattende en 15
meter bred bræmme af ejendommen, regnet fra nordsiden af Poskær-
vej, helt af fredningen, uden at arealet som påstået pålægges
fredningsbestemmelser som omfattet i påstanden.
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Om opretholdelse af en enkelt bestemmelse i fredningsdeklaration
af 5. januar 1976 henvises til det under selve fredningsafgørel-
sens punkt 16 anførte.

c . Vedrørende udlagt sommerhusområde syd for den langs Ebeltoft
Vig beliggende del af lb.nr. 88, matr.nr. 1 a Bogens by,
Vistoft.

Dette område, som, jfr. randkort nr. 2 til påstanden, strækker
sig fra lb.nr. 128, matr.nr. 1 ~ Bogens by, Vistoft, til og med
lb.nr. 127, matr.nr. 1 ~ smst., udgår også af fredningen tilli-
gemed lb.nr. 120, matr.nr. laf smst. (beliggende udenfor sommer-ti
husområdet)

d. Vedrørende lb.nr. 48 , matr.nr. 1 a m.fl. Fuglsø by, Vis-
toft.

Et nyudlagt sommerhusområde på en del af ejendommen, beliggende
tæt mod Fuglsøvejen på dennes østlige side lige nord for Fuglsø-
kroen, udgår ligeledes af fredningen.

2. Vedrørende arealanvendelse og naturpleje.

a. Vedrørende arealer, tilhørende Miljøministeriet. •Den i forbindelse med fredningsforslaget foreslåede anvendelse og
pleje af araler, tilhørende Miljøministeriet, afviger i ikke rin-
ge grad fra en af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, ved
Fussingø Skovdistrikt senere udarbejdet driftsplan.

Nævnet har vurderet begge planer.

Det er nævnets opfattalse, at den af skovdistriktet udarbejdede
driftsplan, som blandt andet medfører rydning af større arealer
end foreslået i forbindelse med fredningspåstanden, set ud fra en
helhedsbetragtning, i samme grad som det oprindelige anvendelses-
og plejeforslag opfylder de krav, som med rimelighed kan stilles4t,
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til opfyldelse af fredningens formål på dette punkt.

Nævnet har derfor eenstemmigt vedtaget at godkende skovdistrik-
tets plan, dog at der i afgørelsen udover de af skovdistriktet
foreslåede rydninger af eksisterende beplantninger i fredningsaf-
gøreIsen er medtaget krav om en rydning af bevoksning på et min-
dre areal, ca. 0,7 ha. af lb.nr. 7, matr.nr. 14 a Knebel by, Kne-
bel, som ligger i umiddelbar tilslutning til private arealer,
hvor rydningskravet også er opretholdt.

'901 Itollvises i d-Bt: hele til )pedlagte kort...

b. Vedrørende privatejede arealer.
,
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fra en række lodsejere fremsat ønsker om, at arealer om-
af fredningspåstanden overføres til anden anvendelsesmu-
end i fredningsforslaget forudsat.

Ændringsønskerne er dels begrundet i en henvisning til arealernes
nuværende anvendelse, f. eks. almindelig landbrugsdrift, dels øn-
sker om ændringer i eller begrænsninger i de med hensyn til ryd-
ning og regulering af eksisterende bevoksninger stillede forslag.

Forslagene er sammen med en repræsentant for Arhus amt gennemgået
af nævnet, og med dennes tiltræden i vidt omfang taget til følge.

Det bemærkes, at krav om fjernelse af en vildtremise, bestående
af blandet løvtræs- og nåletræsbeplantning på lb.nr. 88, matr.nr.
1 ~ Bogens by, Vistoft, efter ejerens forslag er frafaldet på
vilkår, at genplantning kun må ske med løvtræer. Området er på
kortet vist med signatur for "løvskov".

3. Vedrørende læhegn.

Da plantning af læhegn på grund af forholdene i dele af fred-
ningsområdet vil kunne være ikke blot betænkelige i naturfred-
ningsmæssig henseende, men også direkte stridende mod frednin-
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gens formål, har nævnet vedtaget, at plantning af læhegn i mod-
sætning til, hvad der gælder vedrørende Mols Bjerges nordlige
del, kun skal kunne ske med nævnets godkendelse efter bestemmel-
serne i fredningsafgørelsens § 5.
4. Vedrørende bebyggelse i sommerhusområder.

Fredningspåstanden omfatter også indenfor fredningsamrådet belig-
gende sommerhusområder, for hvilke der er nedlagt påstande om re-
gulering af eller delvis forbud mod bebyggelse.

Ebeltoft kommune har generelt nedlagt påstand om, at sommerhus-
områder, som det er sket med et enkelt område, jfr. nedenfor, tt
helt holdes udenfor fredningen. Subsidiært har kommunen prote-
steret imod, at der gennem fredningsbestemmelserne indføres re-
duktioner, som mindsker antallet af byggemuligheder indenfor som-
merhusområderne.

Påstanden omfa~ter:
I

a) Et sommerhusområde beliggende syd for den del af matr.nr. 1 a
Bogens by, Bogens, som ligger mellem Fuglsøvej og Ebeltoft Vig,
jfr. randkort nr. 3, omfatter fra nord mod syd følgende matrikel-
numre (lb.nr.e) af Bogens by, Vistoft:

1 ø (128), 1 v (126), 1 1:. (123), 1 !. (122), 1 i (121), 1 m (124) ,.'
1 n (125), 1 x (127) og 1 af (120).

Grundene er bebygget med hovedsagelig ældre sommerhuse. Grunde-
ne er alle omfattet af en varieret fastsat reduceret strandbe-
skyttelseslinie efter naturfredningslovens § 46. I øvrigt er
bebyggelse af grundene ikke mulig uden overskridelse af 100 me-
ter grænsen fra sammenhængende landvegetation. Påstanden går
udelukkende ud på, at bebyggelse - herunder ombygning og tilbyg-
ning - fremover skal kunne ske med respekt af strandbeskyttel-
seslinien, subsidiært efter nævnets godkendelse for byggeri mel-
lem den reducerede strandbeskyttelseslinie og 100 meter grænsen
for sammenhængende landvegetation. ~



: '

,
'/,

,
r

- 21 -

Området er ikke medtaget under den ved overfredningsnævnets ken-
delse af 16. februar 1972 gennemførte fredning af arealer i Fugl-
sø, Viderup, Bogens og Bogensholm, som erstattes af nærværende
afgørelse.

Det bemærkes, at matr.nr. 1 af, som ligger lige syd for det
egentlige sommerhusområde, er udstykket og bebygget i henhold
til speciel tilladelse i den nævnte fredningskendelse.

Idet nævnet finder, at hele området er tilstrækkeligt beskyttet
gennem bestemmelserne i naturfredningslovens § 46, har nævnet
ikke fundet grundlag for at medtage dette område under fred-
ningen.

b) Et sommerhusområde, beliggende helt ud til Ebeltoft Vig syd
for et sommerhusområde, beliggende i en "lomme", som er holdt
udenfor fredningen, jfr. randkort nr. 7:

Området består af matr.nr. 5 ~, 5 1:. Bogens by, Vistoft, (lb.nr.
65) samt del af matr.nr. 1 ~ Fuglsø by, Vistoft, (lb.nr. 61) og
en række herfra udstykkede sommerhusparceller. Området er endnu
ikke fuldt udstykket.

Ejendommen er tildels omfattet af strandbeskyttelseslinien efter
naturfredningslovens § 46, en række parceller i den nordligste
del af området tillige af højbeskyttelseslinien efter naturfred-
ningslovens § 53, stk. 1.

På en række parceller i den sydlige del af området er tinglyst
deklarationer, hvorefter beplantning ikke må være højere end 2
meter af hensyn til udsigten fra stuehuset til en ejeren tilhø-
rende ejendom, beliggende syd for sommerhusområdet.

Påstanden går ud på, at bebyggelse skal være tilladt efter næv-
nets nærmere godkendelse af såvel bygningstegninger og place-
ring som valg af materialer og farver med respekt af strandbe-
skyttelseslinien, og på vilkår, at byggeriet stedse skal være
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omgivet af slørende beplantning.

Ejeren af matr.nr. 1 ~ har nedlagt påstand om, at de tinglyste
deklarationer respekteres.

Nævnet har vedtaget at følge amtets påstand, dog således at der
som anført ved nedskæring skal kunne bibeholdes en rimelig udsigt
over Ebeltoft Vig fra stuehuset på stamejendommen matr.nr. 1 b
Bogens by, Vistoft.

c) Det nordøstligste hjørne af et større sommerhusområde syd
for Fuglsø Kro, beliggende i fredningsområdets sydøstgrænse,
jfr. randkort nr. l, omfattende følgende ejendomme:

1~, 2 ~, 2 t, 2 ~ og 2 ~ (del af lb.nr. 48) del af 2 i (lb.nr.
73) 12 a (lb.nr. 74), 12 b (lb.nr. 84) og 12 E. (lb.nr. 85).

På matr. nr. 2 r er opført et større fritidshus til brug for eje-
ren. Huset ligger i dag søværts strandbeskyttelseslinien, såle-
des at ombygning og eventuel genopførelse kun kan ske efter na-
turfredningslovens § 46, stk. 5.

De øvrige grunde er endnu ubebyggede.

Matrikelnumrene 1 ~, 2 ~, 2 !og 2 ~ er tildels omfattet af
strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46, stk. 1.
Beskyttelseslinien løber fra overkanten af skrænt ned mod havet,
og det må på denne baggrund.lægges til grund, at bebyggelse af
matr.nr. 1 h ikke vil kunne ske med respekt af strandbeskyttel-
seslinien. Matr. nr. 2 ! og 2 ~ vil, set i relation til strand-
beskyttelseslinien, kunne bebygges med et antal sommerhuse med
respekt af denne linie.

•

Matr. nr. 2 ~ er undergivet fredskovspligt, og byggemulighed for
sommerhuse er derfor afskåret.

Matrikelnumrene 12 ~, 12 b og 12 c ligger hovedsageligt som våd- ~
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område omfattet af naturfredningslovens § 43. Nævnet har ved be-
sigtigelse af arealerne fundet, at en bebyggelse af disse ikke
vil kunne ske uden den dispensation fra naturfredningslovens §
43 a, som efter den af amtet fulgte praksis ikke vil kunne for-
ventes. Ejerne har erklæret sig enige heri.

Matr. nr. 2 i er bevokset med spredt løvtræsbeplantning.

Ejeren af de af lb.nr. 48 omhandlede matrikelnumre har under for-
handlingerne erklæret sig indforstået med, at bebyggelse af area-
ler syd for hans bolig vil kunne undlades, såfremt der blev skaf-
fet mulighed for, at han kunne foretage tilsvarende sommerhusbe-
byggelse på andre af de ham tilhørende arealer. Spørgsmålet er
forhandlet mellem ejeren, Ebeltoft kommune og Arhus Amt. Drøf-
telserne er resulteret i, at Ebeltoft kommune ved en den 22. juni
1989 endeligt vedtaget lokalplan nr. 144 for Ebeltoft kommune
har godkendt udlæg af et nyt sommerhusområde på del af matr. nr.
1 a Fuglsø, Vistoft, også tilhørende ejeren af matr. nr. 2 r
m.fl. Arealet, som ligger umiddelbart nordøst for Fuglsø Kro op
til fredningsgrænsen langs Fuglsøvejen, giver mulighed for bebyg-
gelse af i alt 10 sommerhuse i lokalplanområdet. Samtidigt er
det ved et tillæg til kommuneplanen fastslået, at et område om-
fattet af matr. nr.e 2 !' 2 ~ og 2 ~ udlægges til offentlige
formål, idet arealerne skal friholdes for bebyggelse, og at are-
alerne i øvrigt skal være undergivet de almindelige fredningsbe-
stemmelser efter påstanden.

For så vidt angår de til offentligt rekreativt formål udlagte
arealer, matr. nr. 2 !' 2 ~ og 2 ~ Fuglsø by, Vistoft, bemær-
kes, at Ebeltoft kommune, også henset til de muligheder, som
i øvrigt findes for offentlighedens adgang til ophold og færdsel
på strande og i strandnære områder, ikke har fundet grundlag for
at træffe foranstaltninger om områdets faktiske udlæggelse til
det fastsatte formål.

Der er blandt nævnets medlemmer enighed om, at der ej heller fo-
religger tilstrækkeligt grundlag for efter bestemmelserne i natur-
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fredningsloven at udlægge arealerne som offentlige opholdsarea-
ler.

Nævnet har herved, udover det af kommunen anførte, også lagt af-
gørende vægt på, at en udlægning af området til offentlig færd-
sel vil medføre et større anlægsarbejde med hensyn til vej og
parkeringspladser og en stærkt øget trafik i området, forhold,
som af hensyn til områdets sårbare karakter, vil være særdeles
betænkelige i naturfredningsmæssig henseende, i hvert fald så
længe der ikke er oplyst et påtrængende behov for yderligere op-
holds- og færdsels~realer i området.

Nævnet har i øvrigt besluttet følgende:

På matr.nr. 2 r Fuglsø by, Vistoft, kan med respekt af strand-
beskyttelseslinien opføres mindre carport og udhuse.

Da en bebyggelse af matr.nr. 2 i Fuglsø by, Vistoft, efter næv-
nets opfattelse ikke strider afgørende imod naturfredningsmæssi-
ge hensyn, tillades det efter aftale med ejerne, at der på denne
ejendom opføres 3 sommerhuse.

Da ejendommen underkastes løvtræsbinding, findes der ikke grund-
lag for yderligere krav om slørende beplantning omkring sommerhu- •sene.

På de øvrige matrikelnumre, for hvilke bebyggelse af andre grunde
er udelukket, må bebyggelse ikke finde sted.

5. Vedrørende teltning og campering.

Der er udover påstanden fastsat særlige bestemmelser om afholdel-
se af kortvarige mindre teltlejre på arealer, tilhørende Miljømi-
nisteriet, og særregler for afholdelse af teltlejre i "Toggerbo-
lejren".

6. Vedrørende offentlighedens adgang til færdsel og ophold i omlt
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rådet (stier, parkeringsarealer og opholdsarealer)

For så vidt angår forløbet af de udlagte stier, har nævnet i det
omfang, det er skønnet foreneligt med fredningens formål, fulgt
ønsker fra lodsejerne om mindre korrektioner af stiforløbet.

En påtænkt parkeringsplads, som var tænkt anlagt, lb.nr. 20,
matr.nr. 35 c Knebel by, i forbindelse med udlæg af offentlig
sti, er opgivet.

I stedet for er anlagt parkeringplads i den nordligste del af
matr.nr. 29 a smst. med en 6 meter bred forbindelsesvej til Pos-
kærvej i den østlige del af matr.nr. 21 ~ smst., begge tilhøren-
de samme ejer, som ejer matr.nr. 35 c. Herudover er fra parke-
ringspladsen mod syd langs matr.nr. 29 ~'s østlige skel udlagt
en 2 meter bred sti ned til den fornævnte sti fra den oprindelig
projekterede parkeringsplads.

Endelig er den del af lb.nr. 24, matr.nr. 27 a Knebel by, som
ligger syd for Poskærvej omkring "Poskær Stenhus", på nævnets
initiativ trods ejerens protest udlagt tilopholdsareal for of-
fentligheden.

Det bemærkes, at ejeren i protesten navnlig har henvist til, at
han ved udlægningen vil miste væsentlige arealer i vekseldrift,
og at der vil opstå misforhold mellem ejendommens bygninger og
arealstørrelsen.

Om afståelse af de pågældende arealer til det offentlige henvi-
ses til det følgende.

7. Vedrørende afståelse til det offentlige.

a) Vedrørende lb.nr. 88, matr.nr. 1 a Bogens by, Vistoft.

Ved den i henhold tiloverfredningsnævnets den 16. februar 1972
trufne afgørelse om fredning af arealer bl.a. i Bogens og Bogens-
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holm er det bestemt, at der på matr.nr. 1 ~ og del af matr.nr.
1 ~ Bogens by, Vistoft, beliggende mellem Ebeltoft Vig og vejen
fra Femmøller til Fuglsø skal være adgang for offentligheden til
ophold og badning. Matr.nr. 1 u er samtidig inddraget under matr.
nr. 1 a.

Arealet er kun for en mindre dels vedkommende udlagt til det anfør-
te formål, idet hovedparten fortsat drives som landbrug af ejeren i
forbindelse med resten af ejendommen.

Efter påstand fra Arhus amt, tiltrådt af ejeren, har nævnet be-
sluttet, at disse arealer ved ekspropriation overgår til det of- ti
fentlige ved Arhus amt.

b) Vedrørende lb.nr. 25, matr.nr. 27 b Knebel by, Knebel, og
del af lb.nr. 24, matr.nr. 27 a smst., beliggende syd for Pos-
kærvej .

Matr.nr. 27 ~ (0,11 ha.), som nu tilhører Turistforeningen i
Ebeltoft, rummer runddyssen "Poskær Stenhus", et markant og vær-
difuldt fortidsminde, beliggende ud til Poskærvej. Dele af matr.
nr. 27 a (1,02 ha.) er beliggende hovedsageligt øst og vest for
matr.nr. 27 ~, men omfatter tillige en smal strimmel syd for den-
ne ejendom. •
Spørgsmålet om at lade arealerne overgå til det offentlige er
rejst af nævnet på egen hånd, men tiltrådt af Arhus amt, idet
nævnet i forbindelse med fredningens gennemførelse finder det
ønskeligt, at højens omgivelser afstås til det offentlige med
mulighed for at regulere højens omgivelser og skabe adgang til
området for offentligheden i det omfang, det må anses for ønske-
ligt.

Fredningsnævnet har derfor, trods protest fra ejeren af matr.nr.
27 ~, vedtaget, at arealerne ved ekspropriation skal overgå til
det offentlige ved Arhus amt.
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c) Vedrørende dele af lb.nr. 20 - matr.nr. 29 a og 21 d Knebel
by, Knebel.

Arealerne er udlagt til parkeringsplads og tilkørselsvej hertil.
Ved udlæg af parkeringsplads og tilkørselsvej hertil op til "Pos-
kær Stenhus" sker der en s~dan indskrænkning i ejerens r~dighed'
over de berørte arealer, at disse arealer ligeledes bør overføres
til Arhus amt.

d) Vedrørende de afst~ede arealers udnyttelse m.v.

Under hensyn til de beføjelser og pligter til at varetage fred-
ningsmæssige form~l, som naturfredningsloven tillægger amterne,
findes det up~krævet at fastsætte detaljerede fredningsbestem-
melser for de afst~ede arealer. Det findes rigtigst i det store
hele at overlade til amtet at træffe bestemmelse om arealernes
tilstand og nærmere anvendelse indenfor rammerne af fredningsfor-
målet, herunder eventuelt om en i forhold til bestemmelserne i
naturfredningslovens kap. 7 udvidet færdsels- og opholdsret for
offentligheden.

Dog fastsættes nærmere regler for anlæg af parkeringsplads og op-
førelse af servicebygninger p~ matr.nr. 1 ~ Bogens by, Vistoft.
Herudover skal ejeren have adgang til fortsat at benytte et pum-
pehus tæt p~ stranden i det afståede areals nordlige del samt en
grøft mellem pumpehuset og Fuglsøvejen.

I det omf~ng Arhus amt ikke selv m~tte ønske at foretage even-
tuelle nødvendige eller ønskelige landbrugsforanstaltninger p~
de afståede arealer af matr.nr. 1 ~ Bogens by, Vistoft, og matr.
nr. 27 a Knebel by, Knebel, tillægges der endvidere de respekti-
ve ejere af hovedejendommene en vis fortrinsret til at træffe af-
tale om udførelse af s~danne foranstaltninger frem for andre ude-
fra kommende interesserede.

Der henvises i det hele til fredningsafgørelsens § 15.
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8. Vedrørende forholdet til ældre fredninger i området.

Forenklingshensyn gør på tilsvarende måde som i forbindelse med
fredningen af Mols Bjerges nordlige del ønskeligt, at bestemmel-
serne i ældre fredninger, i det omfang de ikke måtte være dækket
af bestemmelserne i denne fredningsafgørelse i øvrigt, overføres
til denne som specielle punkter under de enkelte fredningsbestem-
melser, og at ældre fredninger ophæves.

For enkelte ejendomme, for hvilke det i forbindelse med nævnets
godkendelse af byggeri var forudsat, at de lå i beplantet område,
er dog i fredningsafgørelsens § 16 optaget særbestemmelse om, at tt
disse ejendomme stedse skal være sløret af beplantning.

Det bemærkes udtrykkeligt, at enkelttilladelser til bebyggelser,
indeholdt i ældre fredninger, ikke er overført til denne afgørel-
se, idet tilladelserne må anses for bortfaldet, således at endnu
ikke gennemførte bebyggelser kun kan ske efter dispensation fra
nærværende fredningsafgørelse efter bestemmelserne i naturfred-
ningslovens § 18. Der er ikke under fredningssagen taget stil-
ling til, om og i givet fald i hvilket omfang sådan dispensation
vil kunne meddeles.

De i tidligere fredningsafgørelser indeholdte bestemmelser om ad-
gang for offentligheden til færdsel og ophold på visse arealer ..
er opretholdt. Arealerne er på fredningskortet markeret med sig-
natur for "opholdsareal", jfr. afgøreIsens § 12 a, pkt. 3.

VII. Fredningsnævnets endelige afgørelse:
A: Fredningens omfang.

De arealer, som er vist på vedlagte kortbilag, ialt ca. 1210 ha ..
undergives fredning som nedenfor bestemt.

Det fredede område omfatter arealer af følgende ejerlav, Bogens
by, Bogens, Fuglsø by, Lyngegaarde og Viderup by, alt af Vis- tt
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toft, samt Knebel by, Knebel.

Der henvises til den til afgørelsen vedhæftede oversigt over matri-
kelnumre, som er helt eller delvis omfattet af fredningen.

B: Fredningens formål og indhold:

Fredningen gennemføres med følgende indhold, idet nævnet ved li-
treringen af de enkelte bestemmelser af hensyn til sammenlignin-
gen mellem de to afgørelser har fulgt litreringen i afgørelsen af
30. april 1984 vedrørende Mols Bjerges nordlige del, dog således
at enkelte §§ eller særskilt litrerede afsnit, som alene vedrø-
rer særlige forhold i Mols Bjerges nordlige del (mærket ..... )
udgår. Herudover er enkelte afsnit udgået og nye vedtaget uden
særlig markering.

Fredningens formål.

Fredningen har til formål
at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kul-
turhistoriske værdier i området bevares under opret-
holdelse af ejendommenes karakter af land- og skov-
brugsejendomme,
at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med
sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt
og afvekslende landskab med en passende repræsentation
af de enkelte stadier i landskabsudviklingen, og
at udvide og regulere offentlighedens ret til færdsel
og ophold i området.

Bevaring af områdets nuværende tilstand.

Arealerne skal bevares i deres nuværende til-
stand, medmindre fredningens formål tilsiger, at der
foretages ændringer. Der må således bl.a. ikke foreta-
ges terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen
eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændrin-



- 30 -

ger af den nuværende tilstand er tilladt eller
de følgende bestemmelser eller tillades ved en
sation efter § 18.

påbudt i
dispen-

Terrænændringer.

Der må som nævnt i § 2 ikke foretages terræn-
ændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af fore-
komster i jorden, og der må ikke foretages opfyldning,
planering eller afgravning.

En ejer må dog uanset fredningen indvinde
grus til eget brug, når indvindingen foretages på et a- tt
real, der er vist på fredningskortet uden særlig signa-
tur, jfr. § 4, punkt a, og nå~ naturfredningslovens be-
skyttelseslinier (strand-, sø- og fortidsminde-), ikke
overskrides. Når denne ret udnyttes, har ejeren pligt
til at retablere arealet efter beslutning herom under
plejeplanlægningen nævnt i § 14.

~ Arealernes drift.

a. landbrugsarealer, der er vist på fredningskortet uden
særlig signatur.

Disse arealer kan fortsat drives landbrugs- tt
mæssigt uden hensyn til fredningen. Der må dog ikke
tilplantes, heller ikke til pyntegrønt eller juletræ-
er, selvom dette ville være lovligt efter landbrugs-
loven.

En dispensation efter § 18 til tilplantning
af et areal skal imidlertid normalt meddeles, hvis
tilplantning det ansøgte sted ikke vil forringe land-
skabet væsentligt eller forstyrre frie udsigter.

b. Arealerne, der er vist på fredningskortet med signatur
for "vedvarende græs".
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Disse arealer må kun anvendes til græsning og
må således ikke opdyrkes eller tilplantes.

Arealerne må dog omlægges med rensningsafgrø-
der i det omfang, som er nødvendigt for, at de kan op-
retholdes som vedvarende græsningsarealer. Arealerne må
tilføres gødning og kalk, men må ikke sprøjtes fra fly.

En dispensation efter § 18 til opdyrkning
skal imidlertid normalt meddeles, hvis en bevaring af
det pågældende areal til græsning er uden afgørende be-
tydning for det med fredningen tilsigtede.

Hvis et areal, der på fredningskortet bærer
signatur for "vedvarende græs", i dag er tilplantet og
tillige er vist med signatur for "fjernelse", må den
nuværende bevoksning opretholdes, indtil den skal ryd-
des i henhold til beslutning under plejeplanlægningen,
nævnt i § 14. Efter rydningen må arealet kun anvendes
til græsning.

Hvis et areal, der på fredningskortet bærer
signatur for "vedvarende græs", i dag er tilplantet og
tillige er vist med signatur for "særlig pleje", må a-
realet efter afdrift kun gentilplantes i overensstem-
melse med plejeplanlægningen nævnt i § 14.

c. Skov, der er vist på fredningskortet med signatur for
"løvskov".

På disse arealer skal der opretholdes skov-
bevoksning, og den eksisterende trævækst må efter om-
drift kun fornyes med løvtræer.

d. Plantagearealerne, der er vist på fredningskortet med
signatur for "nåleskov".

Den eksisterende trævækst må bibeholdes, og
der må gentilplantes. Arealerne må ikke sprøjtes fra
fly. Hvis bevoksningen afdrives, uden at der gentil-
plantes, må det pågældende areal kun udnyttes efter
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bestemmelserne i punkt b.
Hvis arealet ejes af staten eller Athus amt,

når bevoksningen afdrives, skal eventuel gentilplant-
ning i videst muligt omfang ske med løvtræer og/eller
skovfyr, der tillader lysåben skov.

e.

f. Moser, søer, vandhuller, kildevæld og vandløb.

Arealerne skal opretholdes som vådområder.
Der må ikke foretages foranstaltninger, som kan sænke
vandstanden, og der må ikke tilføres gødende eller for-
urenende stoffer.

For Bogens Sø, del af matr.nr. 14 Bogens by,
Vistoft, skal fremover i overensstemmelse med Overfred-
ningsnævnets kendelse af 16. februar 1972, som i øvrigt
ophæves, fortsat gælde følgende bestemmelser:

Op stemning eller afdræning skal ikke være
tilladt, og der må ikke i søen anbringes bygninger el-
ler andre faste indretninger, herunder ikke husbåde.
Støjende motorbådssejlads må ikke finde sted. Spilde-
vandsafløb udover de eksisterende må ikke ledes til sø-
en, og der må ikke i øvrigt finde forurening af søen
sted. Søen må ikke udnyttes erhvervsmæssigt på anden
måde end på tidspunktet for fredningssagens rejsning .

.9....:.. Haver.

Uanset bestemmelserne i punkt a og b må der
foretages beplantning i eksisterende havearealer ved
en bebyggelse.

h.

Levende hegn.

Læhegn må kun plantes med fredningsnævnets
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godkendelse. Sådanne hegn kan kun bestå af løvtræer
eller -buske.

Tilladelse til plantning af nye hegn kan kun
nægtes, hvis plantningen på afgørende måde strider mod
fredningens intentioner.

Eksisterende nåletræshegn, som ikke skal fjer-
nes i henhold til § 13, må opretholdes, men må kun for-
nyes med hegn af løvtræer eller -buske.

Stengærder.

Stengærder må ikke fjernes eller forandres.
Fredningsnævnet skal dog efter anmodning meddele den
nødvendige dispensation til etablering af en gennemkør-
sel, hvis jorden på begge sider af gærdet tilhører sam-
me ejer eller drives i samdrift, og hvis væsentlige
landbrugsrnæssige hensyn tilsiger en sådan gennemkørsel.

Veje.

Der ~å ikke anlægges nye veje i området bort-
set fra veje, der tjener landbrugs- eller skovbrug s-
drift og følger det naturlige terræn.

Eksisterende veje må ikke udvides, og grusve-
je må ikke befæstes.

Foranstående bestemmelser skal ikke være til
hinder for, at der langs Poskærvej på matr.nr. 21 ~
Knebel by, Knebel, i tilslutning til parkeringsplads på
matr.nr. 29 a smst. ved "Poskær Stenhus" sker udvidelse
af vejen med henblik på etablering af parkeringsplads
for busser langs vejkanten.

Endvidere skal Arhus amt være berettiget til
uden fredningsnævnets tilladelse at foretage mindre regu-
leringer af de berørte landeveje. Anlæg af gang- og cy-
kelstier langs vejene kan inden for det fredede område
kun ske med fredningsnævnets samtykke.
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Bebyggelse m.v. og andre anlæg.

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende ind-
retninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse).
Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens
ydre fremtræden.

Hvis en bebyggelse nedrives eller går hænde-
ligt til grunde, må den kun genopføres med en beliggen- ~
hed og ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af
fredningsnævnet.

b. Fredningen er imidlertid ikke til hinder for,
at der opføres ny bebyggelse på en landbrugsejendom,
såfremt følgende 3 betingelser alle er opfyldt:

1) Bebyggelsen skal være erhvervsmæssig nødvendig
for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom,
men må dog ikke være til pelsdyravl, fjerkræfarm eller
drivhusgartneri.

2) Bebyggelsen skal opføres i umidde~bar tilknytning
til eksisterende bygninger.

3) Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m for drifts4t
bygninger eller 8,5 m for andre bygninger.

På en landbrugsejendom må der også foretages
ombygning af en eksisterende bygning til landbrugs-
drift, selvom dens ydre fremtræden derved ændres, når
ombygningen blot ikke fremkalder en større bygnings-
højde end nævnt i stk. lunder nr. 3.

c . Efter ejerens anmodning skal der meddeles
dispensation til anbringelse af læs kure for kreaturer,
men fredningsnævnet kan modsætte sig den ansøgte belig-
genhed, omfang og ydre fremtræden af skuret.

Efter ejerens anmodning skal der meddeles •
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dispensation til opførelse af bebyggelse, som er nød-
vendig for skovbrugsdrift, men fredningsnævnet kan mod-
sætte sig den ansøgte beliggenhed, omfang og ydre frem-
træden af bebyggelsen. I skove og plantager kan skure
og skurvogne, der er nødvendige for skovbrugsdriften,
dog midlertidigt opstilles uden fredningsnævnets god-
kendelse.

:e

d. Der må ikke etableres andre faste anlæg end
bygninger. Eksempelvis må der ikke oprettes dambrug el-
ler anlægges campingpladser, baneanlæg til sportsudø-
velse, oplagspladser eller lossepladser, og der 'må ikke
anbringes tårne, master, vindmøller eller tankanlæg.
Nyanlæg til elforsyning skal således udføres som jord-
kabel, og der kan i forbindelse hermed anbringes "trans-
formerkiosker" efter fredningsnævnets forudgående god-
kendelse af placeringen.

Der må ikke opsættes andre faste hegn end ha-
vehegn, nødvendige kreaturhegn og nødvendige hegn i for-
bindelse med nyplantninger (dyrehegn).

e. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der
i overensstemmelse med plejeplanlægningen, jfr. § 14,
opføres mindre bebyggelser eller etableres andre anlæg
i forbindelse med offentlighedens færdsel og ophold i
området.

f. Bebyggelse indenfor 2 sommerhusområder skal
være tilladt efter følgende retningslinier:

I sommerhusområdet ved Langbjerg (jfr. rand-
kort 2 til denne afgørelse), omfattende matr.nr. 5 ~'
5 l Bogens by, Vistoft, samt del af matr.nr. 1 ~ Fugl-
sø by, Vistoft, og en række herfra udstykkede parceller,
kan bebyggelse ske med respekt af strandbeskyttelsesli-
nien., ,

Byggeriet skal stedse være sløret af beplant-
ning. Beplantningen må ikke have hækagtig karakter.



§ 10.

- 36 -

Denne bestemmelse skal ikke være til hinder
for, at der for at sikre en rimelig udsigt fra stuehuset
på matr.nr. 1 b (beliggende udenfor sommerhusområdet)
over Ebeltoft Vig sker en passende nedskæring af beplant-
ningen.

I sommerhusområdet i fredningsområdets sydøst-
lige del kan bebyggelse kun ske i følgende omfang:

På matr.nr. 2 ~ Fuglsø by, Vistoft, kan med
respekt af strandbeskyttelseslinien opføres mindre car-
port og udhuse.

På matr.nr. 2 i smst. kan opføres i alt 3 som-
merhuse. tt

Matr.nr. 1 ~' 2 !' 2 ~' 2 ~' 12 ~' 12 ~' 12
~' alt af Fuglsø by, Vistoft, må ikke bebygges.

Opførelse af nybygninger samt til- og ombyg-
ninger indenfor sommerhusområderne kan i det hele kun
ske efter nævnets forudgående tilladelse, og på de vil-
kår nævnet med hjemmel i denne fredningskendelse måtte
fastsætte.

Campering.

Der må ikke anbringes telte eller campingvog-
ne.

Privatbesøgende hos vedkommende ejer må dog
campere i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger.

Forbudet skal ikke være til hinder for, at
Fussingø statsskovdistrikt indenfor fredningsområdet
benytter sig af den i de generelle bestemmelser for al-
menhedens færdsel på statsskovbrugets arealer givne mu-
lighed for at tillade kortvari§ lejrslagning for mindre
grupper. Sådanne tilladelser må dog kun meddeles i
særlige tilfælde, og distriktet skal herunder lægge
vægt på, at områdets samlede værdier ikke forringes.

Det skal endvidere uanset forbudet være til-
ladt at opstille telte på ejendommen, matr.nr. 4 ~ og
7 ~ Bogens by, Vistoft, "Toggerbo-Iejren", tilhørende
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Det Danske Spejderkorps, i forbindelse med afholdelse
af spejderlejre på arealet.

Opstilling af enkelte campingvogne til brug
for lejrlederne skal være tilladt. Henstilling af cam-
pingvogne og parkering af motorkøretøjer må kun ske
ved de eksisterende bygninger. Campingvogne skal fjer-
nes fra arealet umiddelbart efter hver lejrperiode.

Tilladelsen gælder kun korpsets egne lejrar-
rangementer og kan ikke udnyttes i forbindelse med byg-
ningernes udlejning til lejrskoleophold o.lign.

Tilladelsen kan ikke uden fredningsnævnets
godkendelse overdrages til andre.

Affald.

Forurening af naturen ved henlæggelse eller
anbringelse af affald m.v. må ikke finde sted.

Offentlighedens adgang.

a. Den adgang til færdsel og ophold, der tilkom-
mer offentligheden i henhold til naturfredningslovens
§§ 54-56, udvides således:

1)

2) Offentligheden har ret til at færdes til
fods og på cykel (ikke knallert) på de strækninger, der
er vist på fredningskortet med signatur for "sti", og
som på arealer i privat eje ikke uden ejerens samtykke
må gives en større bredde end 2,5 m. De nævnte stræk-
ninger kan omlægges efter beslutning herom under pleje-
planlægningen nævnt i § 14. Hvis arealet er i privat
eje, kræver en fravigelse af det på fredningskortet
viste forløb dog samtykke fra vedkommende grundejer
eller - hvis samtykke ikke opnås - tilladelse fra fred-
ningsnævnet.
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3) Offentligheden har ret til at færdes til
fods og at opholde sig på de arealer, der er vist på
fredningskortet med signatur for "opholdsareal".

4) Offentligheden har ret til at parkere mo-
torkøretøjer på de arealer, der er vist på frednings-
kortet med signatur for "parkeringsplads", og på de
arealer i offentligt eje, som under plejeplanlægnin-
gen bliver udlagt til parkering.

5)

b. Den adgang til færdsel og ophold, der tilkom-
mer offentligheden i henhold til naturfredningslovens
§§ 55 og 56, kan efter beslutning under plejeplanlæg-
ningen begrænses for områder, hvor risiko for særlig
slitage eller varetagelse af naturvidenskabelige in-
teresser gør en afspærring ønskelig.

c . Ridning må ikke finde sted over gravhøje og
andre fortidsminder, på strandbredder og på de opholds-
arealer, der er nævnt i punkt a under nr. 3, eller som
senere tilvejebringes efter beslutning under plejean-
lægningen. Hvis ridning forårsager stærkt og uheldigt
slid på terrænet, herunder på stioverflader, eller tra-
fikmæssige konflikter eller andre væsentlige ulemper,
kan fredningsnævnet forbyde ridning på de pågældende
steder.

Det følger af § 9, punkt d, at der ikke må
etableres faste rideanlæg til spring o.lign.

d . Det pålægges miljøministeriet og Arhus amt
at anlægge og vedligeholde de i punkt a nævnte stier,

J

opholdsarealer og parkeringsarealer på henholdsvis
statsejede og øvrige arealer. Hvor en sti krydser
kreaturhegn eller et hegn mellem to ejendomme, skal
der etableres stente, mølle el.lign.
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Naturpleje.

a . Til opfyldelse af fredningens formål skal der
foretages naturpleje.

Det pålægges miljøministeriet at foretage
plejen på arealer, der ejes af staten. Det pålægges Ar-
hus amt at foretage plejen på de øvrige arealer, med-
mindre vedkommende private ejer foretrækker selv at ud-
føre arbejdet.

Plejen skal udføres i overensstemmelse med
den i § 14 nævnte plejeplanlægning.

b. I det omfang, hvori der er truffet beslut-
ning herom under plejeplanlægningen, har amtet ret til
- uden udgift for vedkommende ejer - at foretage føl-
gende plejearbejder på ikke-statsejede arealer, når
ejeren er underrettet derom og har fået lejlighed til
at udføre dem selv eller ved andre:

1) Fjernelse af selvsåede træer og buske, medmindre
arealet på fredningskortet har signatur for "løvskov"
eller "nåleskov" og drives forstmæssigt.

2) Græsning på arealer, der er vist på frednings-
kortet med signatur for "vedvarende græs".

3) Græsning på arealer, der er vist på frednings-
kortet uden særlig signatur, såfremt arealet ikke er
under almindelig landbrugsdrift.

4) Græsning på arealer, der er vist på frednings-
kortet med signatur for "nåleskov", såfremt bevoksnin-
gen fjernes, uden at der foretages gentilplantning.

5) Fjernelse af bevoksningen på de arealer, der er
vist på fredningskortet med signatur for "fjernelse".
Der kan dog i forbindelse med fjernelse af bevoksning
på rydningsarealet på matr.nr. 2 ~ Bogens by, Vistoft,
bibeholdes enkelte løvtræer og løvtræsgrupper.

6 og 7) .
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8) Udtynding, regulering og eventuelt fuldstændig
fjernelse af bevoksningen på de arealer, der er vist
på fredningskortet med signatur for "særlig pleje".

9) Oprensning og anden vedligeholdelse af søer,
moser og vandløb.

10) Fjernelse, udtynding og/eller nedskæring af be-
plantningen på matr.nr. 6 c Viderup by, Viderup, såle-
des at der skabes udsigt fra mindesmærket i Vistoft
Plantage over Knebel Vig og mod Trehøje.

11) Fjernelse af beplantning til sikring af udsigten
over Ebeltoft Vig over følgende grunde:
Matr.nr. 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 !' 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~ samt
del af 1 ~ Bogens By, Vistoft, alt i overensstemmelse
med den ved Overfredningsnævnets afgørelse af 17. okto-
ber 1934 gennemførte fredning af arealer omkring Ebel-
toft Vig, som aflyses samtidig hermed.

Når amtet har foretaget foranstaltninger som
nævnt ovenfor under nr. 1, 5, 8, 10 og 11, har ejeren
ret til at disponere over det fældede. Hvis ejeren ikke
bortfjerner effekterne inden en af amtet fastsat frist,
tilfalder de dog amtet. Hvis amtet sælger effekterne,
har ejeren krav på det beløb, hvormed salgssummen over-
stiger udgifterne til afdriften og borttransporten.

c .

Plejeplanlægning.

a . Der skal hvert år tilvejebringes en detalje-
ret plan for de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder og
den naturpleje, som skal udføres i det følgende år.
Planen skal ledsages af en oversigt over de foranstalt-
ninger, der påtænkes udført senere, således at den de-
taljerede plan og oversigten tilsammen dækker en perio-
de af mindst 3 år.

For alle arealer under fredningen træffes der~
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i planen beslutning om de enkelte foranstaltninger, der
i det førstkommende år skal udføres som led i naturple-
jen. Der træffes tillige beslutning om eventuel regule-
ring af afgræsningen af arealer, der er i offentligt
eje, eller hvis afgræsning overtages af amtet i henhold
til § 13. Tidspunktet for den fjernelse af bevoksning,
som er nævnt i § 13, punkt b, under nr. 5 og 11, fast-
sættes i planen.

For arealer i statens og amtets eje træffes
der i planen endvidere beslutning bl.a. om tilvejebrin-
gelse og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, her-
under om anlæg af yderligere stier, parkeringspladser
og opholdsarealer end de på fredningskortet viste, om
eventuel omlægning af stier og om fjernelse af hegn,
der ikke er driftsmæssigt nødvendige.

Følgende foranstaltninger skal dog iværksæt-
tes snarest muligt:

1) Indretning af parkeringsplads og toiletfor-
hold ved Bogensholm Strand (den til det offentli-
ge afståede del af matr.nr. 1 ~ Bogens by, Vis-
toft) samt udlægning af arealet til anvendelse
som opholds- og badeareal for offentligheden (jfr .
§ 15 a).

Følgende arbejder skal prioriteres højt i
planlægningen:
2) Rydning på matr.nr. 6 c Knebel by, Knebel,
for at etablere udsigt fra mindestenen i Vistoft
Plantage ved Knebel Vig og mod "Trehøje", jfr.
§ 13 b 10).

Plejeplanen udarbejdes af miljøministeriet
for statsejede arealer og af Arhus amt for de øvrige
arealer efter forudgående drøftelse med et lodsejerud-
valg, såfremt ejerne eller en del af ejerne nedsætter
et sådant udvalg, og med Ebeltoft kommune. Planen sen-
des til fredningsnævnet til orientering.
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Hvis der er uenighed mellem ministeriet og
amtet om planens indhold, træffer fredningsnævnet en
for både ministeriet og amtet bindende afgørelse af de
pågældende spørgsmål. Fredningsnævnet kan herved pålæg-
ge ministeriet henholdsvis amtet at bringe særligt an-
givne arbejder eller foranstaltninger til udførelse in-
den en af nævnet fastsat frist. Ministeriet og amtet
kan påklage fredningsnævnets afgørelse til overfred-
ningsnævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er med-
delt.

Afståelser.

Til Arhus amt afstås den del af matr.nr. 1 a
Bogens by, Vistoft, som er beliggende mellem Fuglsøvejen
og Ebeltoft Vig til udnyttelse til opholds- og badeareal.

Overtagelsen anses for sket fra datoen for næv-
nets senere erstatningsafgørelse i sagen.

Det overlades i det store og hele til amtet at
træffe bestemmelser om arealernes tilstand og nærmere an-
vendelse indenfor rammerne af fredningsformålet, herun-
der eventuelt om en i forhold til bestemmelserne i natur-
fredningslovens kapitel VII udvidet færdsels- og opholds-
ret for offentligheden.

For anvendelsen af arealet skal dog gælde
følgende begrænsninger:
1) Anlæg af parkeringsplads ved stranden skal ske
i arealets nordlige del, startende mod syd fra grænsen
mellem matr.nr. 1 a Bogens by, Vistoft, og matr.nr. lad
smst., således at også eventuelle senere udvidelser
kontinuerligt finder sted mod syd fra grænsen for den
allerede eksisterende plads.
2) Anlæg af eventuelle servicebygninger, indehol-
dende toilet m.v. kan kun ske med nævnets godkendelse.
3) Et pumpehus ved stranden i områdets nordlige
del skal fortsat tilhøre ejerne af stamejendommen matr.
nr. 1 a Bogens by, Vistoft, og en grøft fra pumpehuset ~
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b)

til Fuglsøvejen (og derfra videre under vejen til stam-
ejendommen) skal bevares. Vedligeholdelsen af pumpehu-
set og driftsudgifter vedrørende dette samt oprensning
af grøften påhviler ejeren af stamejendommen.

Der indrømmes ejeren af stamejendommen færd-
selsret til arealet i forbindelse med arbejder, som er
nødvendige til· oprensning af grøften og vedligeholdelse
af og tilsyn med pumpehuset, herunder også ret til kør-
sel med fornødne maskiner og andre køretøjer.

Til dette formål skal friholdes et areal på 5
meters bredde på begge sider af grøften.
4) I det omfang amtet ikke måtte ·ønske at udnytte
hele arealet til offentligheden og i forbindelse med
eventuelle midlertidige lukninger af arealet for of-
fentlig adgang med henblik på naturpleje i form af af-
græsning m.v., skal ejeren af matr.nr. 1 a Bogens by,
Vistoft, have fortrinsret til at træffe nærmere aftale
med amtet om at foretage dyrkning og andre landbrugs-
rnæssige foranstaltninger, som amtet ikke selv ønsker at
udføre på arealet fremfor andre udefra kommende in-
teresserede.

Til Arhus amt afstås matr.nr. 27 ~ Knebel by,
Knebel, og den del af matr.nr. 27 a smst., som er be-
liggende syd for Poskærvej.

Amtet overtager straks besiddelsen af matr.nr.
27 b.

For så vidt angår del af matr.nr. 27 a sker
overtagelsen 2 måneder efter påkrav fra amtet herom.

Bestemmelser om arealernes tilstand og nærmere
anvendelse overlades til amtet som under a) anført.

For amtets anvendelse af arealerne gælder d~g,
for så vidt angår den overtagne del af matr.nr. 27 a
Knebel by, Knebel, at ejeren af restejendommen skal have
tilsvarende fortrinsret som anført under ~ 4) til land-
brugsrnæssige foranstaltninger, som amtet ikke selv øn-
sker at foretage fremfor udefra andre kommende interes-
serede.
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Til Arhus amt afstås de arealer af matr.nr.
29 ~ og 21 d Knebel by, Knebel, som er udlagt til parke-
ringsplads og tilkørselsvej til denne.

Overtagelsen sker 2 måneder efter påkrav fra
amtet.

De i forbindelse med afståelserne nødvending~
udstykninger gennemføres ved amtets foranstaltning og
for amtets regning.

Særbestemmelse.

Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4 ~,
15 l, 16 ~, 16 ~, 16 ~ og 20 ! Knebel by, Knebel,
og 2 ~ Lynge by, Knebel, 4 ~, 5 ! Bogens by, Vistoft,
skal beplantning opretholdes, vedligeholdes og fornyes,
således at byggeri stedse i det væsentlige er skjult
fra indsigt udefra.

Ophævelse af ældre fredninger.

1) Fredningsnævnets kendelse af 12. juli 1962
vedr. matr.nr. 15 ~ Knebel by, Knebel.

2) Fredningsnævnets kendelse lyst 14. septem-
ber 1962 vedr. matr.nr. 21 ~ m.fl. Knebel by, Knebel
("Guldhøj") .

3) Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj
1931 vedr. matr.nr. 27 ~ og ~ Knebel by, Knebel, ("Pos-
kær Stenhus") og fredningsnævnsdeklaration af 2. sep-
tember 1975.

4) Overfredningsnævnets deklaration lyst 25.
januar 1965 vedr. matr.nr. 4 ~ Knebel by, Knebel.

5) Fredningsnævnets deklaration lyst 29. de-
cember 1961 vedr. matr.nr. 20 ! Knebel by, Knebel.

6) Fredningsnævnets deklaration lyst 5. juli
1961 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.
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7) Fredningsnævnets deklaration + tillæg
lyst henholdsvis 23. januar 1962 og 8. maj 1970 vedr.
matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by, Knebel.

8) Fredningsnævnets deklaration lyst 14. ok-
tober 1959 vedr. matr.nr. 16 ~ og 16 ~ Knebel by,
Knebel.

9) Overfredningsnævnets kendelse af 16. febru-
ar 1972 vedr. arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og Bo-
gensholm.

10) Fredningsnævnets deklaration lyst 4. de-
cember 1968 vedr. matr.nr. 2 ~ Lynge by, Knebel.

11) Overfredningsnævnets kendelse lyst 5. ja-
nuar 1926 vedrrende matr.nr. 2 ~ Lynge Gårde, Knebel
("Tinghulen ") .

12) Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts
1961 vedrørende matr.nr. 4 ~ og 4 i Fugls by, Vistoft.

13) Overfredningsnævnets kendelse af 5. juli
1972 vedrørende matr.nr. 10 l læggerholm og Viderup m.fl.,
Vistoft.

14) Overfredningsnævnets kendelse af 18. novem-
ber 1965 vedrørende matr.nr. 11 ~ Læggerholm
Vistoft.

og Viderup,

af 15. maj
2 a (2 ~)

del af Mols

15) Overfredningsnævnets kendelser
1934 og 28. oktober 1948 vedrørende matr.nr.
Bogens by, Vistoft (henholdsvis Haalen og en
Bjerge).

16) Fredningsnævnets deklaration af 6. januar
1960 vedrørende matr.nr. 5 ~ Bogens by og Bogensholm,
Vistoft, og parceller heraf (matr.nr. 5 ~, 5 ~, 5 m, 5 ~)

17) Fredningsnævnets deklaration af 14. febru-
ar 1970 vedrørende matr.nr. 4 ~ Bogens by, Vistoft.

18) Overfredningsnævnets kendelse af 26. juni
1967 vedrørende matr. nr. 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 y, 1 ~, 1 æ
og 1 r Bogensholm, Vistoft.

19) Fredningsnævnets deklaration af 24. decem-
ber 1962 vedrørende matr.nr. 5 f og 5 ~ Bogensholm, Vis-
toft, samt senere 5 m smst.
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20) Overfredningsnævnets deklaration af 17. ok-
tober 1934 vedrørende bl.a. matr.nr. 1~, 1 f, 1 ~ Bogens-
holm, Vistoft ("Ebeltoft Vig-fredningen").

21) Fredningsnævnets deklaration af 28. januar
1968 om bebyggelse af matr.nr. 8 a Fuglsø by, Vistoft.

§ 18. Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-14
kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål.

VIII. Tinglysning:

Afgørelsen tinglyses på de berørte ejendomme.

Aflysning af kendelser og deklarationer skal dog først finde
sted, efter at Overfredningsnævnet har truffet afgørelse i sagen,
og da kun i det omfang, afgørelsen stadfæstes.

IX. Anke:

Afgørelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være at fo-
relægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medfører
ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget kendelsen indbragt,
må dette ske ved anke tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm.

Ankefristen er 4 uger, men ankefristen kan, idet erstatnings-
spørgsmålet er udskudt til særskilt afgørelse, først regnes fra
det tidspunkt, erstatningsafgørelsen er meddelt lodsejerne.

Per Blendstrup
amtsrådsvalgt medlem.

Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlewtt)
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Arhus amts nordlige

fredningskre.ds,., den +Æ. april 1992.
I / / ' /,,7/ / /

/ '/i I: '1 --, ~i!j:/ t,/-"" '-'-----CA. ~~ltk~Christiansen
- nævnsformand .
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Fortegnelse

over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af Fredningsnævnets afgørelse om fredning
af den sydlige del af Mols Bjerge.

Bogens by, Vistoft.
Matr. nr. 1 Æh1 h, 1 f, 1 g, 1 ~ 1 f, 1 g, 1 11 1 Q, 1 Ib 1 Q, 1 ~ 1 t 1 !!.Q, 1 ~ 1 ~ 1 gh, 2 ~
2 ~ 2 f, 2 g, 2 h, 2 i, 2 k, 21 2 !!b 2 Ib 2 Q, 2 Ib 2 r, 2 §., 2 t 2 Y, 2!, 2 Y, 2 ~ 2 ~ 2 ID1,3 11
3~3~3~3~4~4h,4g,4~5Æh5h,5~5g,5h,5i,5k,515m5~5~5L7~
7 ~, 9 ~, 10 Q, 11 ~ 11 h, 12, 14. "

Fuglsø by, Vistoft.
Matr. nr. 1 Æh1 h, 1 Q., 1 f, 1 g, 1 11 1 i, 1 k, 1 m 1 Ib 1 Q, 1 ~ 1 g, 1 !, 1 §., 1 t 1 Y, 1 Y, 1 K,

1 ~ 1 ~ 1 ~, 1 ~ 1,gQ, 1 ~ 1 gg, 1 ~ 1 ~ 1gh, 1 ID., 1 ~ 1 ID, 1 am, 1 ml, 1 m 1 ~ 1
M, 2 ~ 2 g, 2 f, 2 i, 2 L 2 t 2 ID!, 2 ~ 2 ID1!, 2 Qk, 3 Æh4 Æh4 9., 4 i, 4 Q, 4 ~ 4 ~ 5 ~ 5 f, 5 i,
5 k, 6 Æh6 h, 7 Æh7 h, 8 ~ 8 f, 9 h, 12 ~ 12 11 12 f·

Knebel by, Knebel.
Matr. nr. 4 h, 5 f, 5 g, 12 ~, 12 Q, 12 f, 13 Æh14 g, 15 Q, 15 116 ~ 16 ~ 16 ID1,16 gg, 16 ~
16 Qy, 16 ~ 19 ~ 19 f, 20 f, 20 k, 21 Æh21 g, 21 ~ 21 f, 21 i, 22 9., 23 g, 25 f, 27 Æh27 h, 28
Q, 29 ~, 30, 31 Q, 34 Æh35 f.

Lynge Gårde, Knebel.
Matr. nr. 1 Æh2 g, 2 Q, 2 f, 2 g, 2 ~ 2 i, 2 k, 2 l, 2 Q, 2 ~ 2 g, 3 Æh3 h, 4 Æh4 f.

Viderup by, Vistoft.
Matr. nr. 5 ~, 5 g, 5 ~ 5 g, 5 11 5 k, 51 5 m, 6 Æh6 f, 6 g, 6 ~ 6 f, 7 ~ 7 Q, 7 g, 7 ~ 7 f, 7 g,
8 f, 10 ~, 10 m 15 f, 16 f, 169., 19, 20, 22 h.

I
J

Vistoft by, Vistoft.
Matr. nr. 19 ~, 25 g.
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E R S T A T N I N G S A F G ø R E L S E
vedrørende

fredning af arealer i MOLS BJERGE's sydlige del.

Ar 1992, den 28. juli, traf fredningsnævnet for Arhus amts nordli-
ge fredningskreds i sagen

F.S . 143/81 Fredning af arealer i MOLS BJERGE's
sydlige del

sålydende

E R S T A T N I N G S A F G ø R E L S E :

Ved en af nævnet den 15. april 1992 truffet fredningsafgørelse
blevet areal på i alt ca. 1210 ha., beliggende i Mols Bjerges
sydlige del, underkastet fredning i det i afgørelsen nærmere
nævnte omfang.

Erstatningsspørgsmålet er herefter optaget til afgørelse. Det er
meddelt de enkelte lodsejere, at erstatningsfastsættelsen efter
nævnets foreløbige votering ville ske i overensstemmelse med de
nedennævnte retningslinier.

Samtidig udsendtes konkrete erstatningstilbud i overensstemmelse
hermed til samtlige af fredningen berørte lodsejere med anmodning
om kommentarer til tilbudene.
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I. GENERELLE RETNINGSLINIER FOR ERSTATNINGSFASTSÆTTELSEN:

Erstatningen fastsættes således, at der for samtlige de af fred-
ningen omfattede arealer fastsættes en grunderstatning, varieren-
de fra O kr. til 1.000 kr. pr. ha.

Herudover ydes for arealer undergivet særlige bestemmelser med
hensyn til anvendelse af pleje varierende tillæg som nedenfor an-
ført.

A. Grundtakst:

1. For følgende arealer ydes ingen grunderstatning:
a) Arealer tilhørende det offentlige.
b) Fredskovspligtige arealer.
c) Tidligere fredede arealer, bortset fra tilfælde,

hvor der ved nærværende fredning sker skærpelse
af de gældende fredningsbestemmelser, jfr. 2 c.

d) Arealer omfattet af naturfredningslovens strand-
beskyttelseslinie.

2. For øvrige arealer ydes en grunderstatning efter føl-
gende retningslinier:
a. Arealer udenfor naturfredningslovens be- tt

skyttelseslinier, herunder arealer om-
fattet af skovbyggelinien 1.000 kr. pr. ha.

b. Arealer omfattet af højbeskyttelsesli-
nien samt søbeskyttelseslinien 500 kr. pr. ha.

c. Tidligere fredet areal, hvor der sker
væsentlig skærpelse af fredningsbestem-
melserne 800 kr. pr. ha.

B. Særtakster:

1. Udover grundtaksten ydes særlige tillæg for:

a. Permanente græsningsarealer 500 kr. pr. ha.4It
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b. Arealer underkastet særlig pleje 1.000 kr. pr. ha.
c. Tilplantede arealer, som er undergivet

rydningspligt efter plejebestemmelser-

d •
C

I,~,,~
\
4
\ e .
I,

,• f.r
g .

~
I

ne:
Løvskovsområder, der pålægges bestem-
melse om, at de skal vedligeholdes og
bevares som sådanne:
Udlæg af stier (eksisterende veje)
Nyanlagte stier
Udlæg af parkeringspladser

2. Ekspropriationserstatning:

~,•\

~,
~

I,i b •,
~s"
l",

l•l·
I

a • Vedrørende lb.nr. 95 - matr.nr. 1 a
Bogens by, Vistoft.
Det areal stort 4,35 ha, som overtages
af Arhus amt, er i den tidligere af
Overfredningsnævnet den 16. februar 1972
afsagte kendelse udlagt til offentligt
opholdsareal.
Når henses til at der i forbindelse her-
med er fastsat erstatning omtrent sva-
rende til afståelsesprisen på daværende
tidspunkt, og når yderligere henses til,
at kun en meget lille del af ejendommen
er inddraget til det nævnte formål, samt
til at ejeren indtil nu vederlagsfrit
har kunnet udnytte restarealet til nor-
mallandbrugsdrift, fastsættes overta-
gelseserstatningen for dette areal til

For arealer, som i øvrigt overtages,
fastsættes erstatningen til

10.000 kr. pr. ha.

5.000 kr. pr. ha.
5 kr. pr. lb. m.

10 kr . pr. lb. m.
5 kr. pr. m2.

O kr. pr. ha

50.000 kr. pr. ha
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3. Vedrørende lb.nr. 54 - Matr.nr. 1 a Fuglsø by m.fl.
Som det fremgår af fredningsafgørelsen er dele af ejen-
dommen, som tidligere har ligget i godkendt sommerhusom-
råde, nu udtaget af sommerhusområdet.
Da der på ejerens begæring i stedet er udlagt nyt sommer-
husområde på et areal af fredningen, ydes der for det
fredede areal ikke erstatning for mistede byggemulighe-
der.

4. Minimumserstatning:

I det omfang, hvor den samlede erstatning til en privat lodsejer 4t
efter de foran nævnte retningslinier vil blive på under 1.000 kr.,
forhøjes dette beløb til 1.000 kr.

I de få tilfælde, hvor en lodsejer figurerer under forskellige
lb.nr. (lb.nr. 55, jfr. lb.nr. 90, lb.nr. 86, jfr. lb.nr. 129, og
lb.nr. 114, jfr. lb.nr. 127), er minimumerstatningen for de sam-
lede arealer ydet med 1.000 kr. til hver ejer.

II. DEN KONKRETE ERSTATNINGSUDMALING:

Nævnet har fra en række lodsejere modtaget indsigelser mod stør- et
relsen af de udsendte tilbud.

Herudover har landbrugets Rådgivningscenter, landbokontoret for
landboret, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Arhus N~, for en større
kreds af lodsejere generelt fremsat krav om forhøjelse af de an-
vendte satser.

Indsigelserne er overvejet af nævnet, som eenstemmigt har vedta-
get at fastholde de udsendte erstatningstilbud.

Erstatningerne til de enkelte lodsejere fastsættes herefter således:
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Lb.nr. 1 - Matr.nr. 4 b Knebel by, Knebel.
Lise Rafaelsen, Vildevordeparken 11, 2920 Charlottenlund.
12,09 ha tidligere fredet O kr.
3,30 ha græsningsareal å 500 kr.
4,10 ha særlig pleje å 1.000 kr.
3,06 ha rydning å 10.000 kr.
596 m sti (sikret i tidlige-
re fredning)

o
1.650
4.100

10.000

Lb.nr. 2 - Fussingø Skovdistrikt, Vasevej 7,
8900 Randers.

Matr.nr. 5 g Knebel by, Knebel.
4,14 ha

Matr.nr. 14 d Knebel by, Knebel.
15,52 ha

Matr.nr. 2 b Lynge Gårde, Knebel.
8,76 ha

Matr.nr. 6 f Viderup by, Vistoft.
5,74 ha

Matr.nr. 10 ro Viderup by, Vistoft.
163,21 ha

Matr.nr. 5 i Fuglsø by, Vistoft.
62,28 ha

Matr.nr. 7 a Fuglsø by, Vistoft.
0,23 ha

Matr.nr. 7 b Fuglsø by, Vistoft.
0,15 ha

kr.
kr.
kr.
kr.

o kr. 36.350 kr.
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Matr.nr. 5 c Bogens by,. Vistoft.
182,58 ha

Matr.nr. 2 x Bogens by, Vistoft.
9,75 ha O kr.

lb.nr. 3 - Matr.nr. 5 c Knebel by, Knebel.
Carl-Johan Nielsen, Enggården, Skellerupvej 9, 8420 Knebel.
12,31 ha O kr. O kr.
3,66 ha særlig pleje 1.000 kr. 3.660 kr.
0,5 ha rydning 10.000 kr. 5.000 kr. le220 m sti (eksisterende sti) 5 kr. 1.100 kr. 9.760 kr.

lb.nr. 4 - Gert lindegaard, Porskærvej 40, 8420 Knebel.

Matr.nr. 12 a Knebel by, Knebel.
12,68 ha å 1.000 kr. 12.680 kr.

Matr.nr. 12 c SIDSt.
5,40 ha å 1.000 kr. 5.400 kr. 18.080 kr.

lb.nr. 5 - Matr.nr. 12 b Knebel by, Knebel.
John louis Callesøe, Teglbakken 39, 82790 Højbjerg.
5,59 ha å 1.000 kr. 5.590 kr. 5.590 kr. e
lb.nr. 6 - Svend Aa. J. Klinge, Porskærvej 8,
8420 Knebel.

Matr.nr. 13 a Knebel by, Knebel.
2.39 ha å 1.000 kr.

O kr.
5 kr.

2.390 kr.
O kr.

2.250 kr.
8,58 ha fredskov
450 m sti (eksisterende vej)

Matr.nr. 1 a lynge Gaarde, Knebel.
2,56 ha å

0,18 ha særlige pleje a
1.000 kr.
1.000 kr.

2.560 kr.
180 kr. 7.380 kr.
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Lb.nr. 7 - Matr.nr. 15 b Knebel by, Knebel.
Gerda M. Pedersen, Hjulgårdsvej 1,
8420 Knebel.
9,16 ha å

0,41 ha særlig pleje å
1.000 kr.
1.000 kr.

9.160 kr.
410 kr. 9.570 kr.

Lb.nr. 8 - Matr.nr. 15 l Knebel by, Knebel.
Poul Andreas Livoni, Safirvej 5, 8541 Skødstrup.
3,11 ha tidligere fredet å O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 9 - Matr.nr. 16 a Knebel by, Knebel.
Alexander Gorbatiuk, Knebel Bygade 17, 8420 Knebel.
5,27 ha å 1.000 kr. 5.270 kr.
2,40 ha græsningsareal å 500 kr. 1.200 kr. 6.470 kr.

Lb.nr. 10 - Christen Bredsgaard Andersen, Duevej 16,
2000 København F.

Matr.nr. 16 aa Knebel by, Knebel.
0.68 ha tidligere fredet å O kr.
0,06 ha særlig pleje å 1.000 kr.

o kr.
60 kr.

Matr.nr. 16 ab smst.
0,83 ha tidligere fredet å

0,54 ha særlig pleje å
o kr.

1.000 kr ..
o kr.

540 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 11 - Matr.nr. 16 ad Knebel by, Knebel.
Arne Christian Klostergaard, Seglen 61, 8800 Viborg.
0,25 ha tidligere fredet å O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 12 - Matr.nr. 16 ae Knebel by, Knebel.
Elly Gunhild Konge Bejtrup, Kirkebjergvej 8, 8420 Knebel.
2,18 ha tidligere fredet å O kr. O kr.
0,88 ha græsningsareal å 500 kr. 440 kr.
0,25 ha særlig pleje å 1.000 kr. 250 kr.
280 m sti (eksisterende vej) 5 kr. 1.400 kr.
500 m2 P-plads 2.500 kr. 4.590 kr.
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Lb.nr. 13 - Matr.nr. 16 by Knebel by, Knebel.
Frands Christian Nielsen, Tirstrupvej 6, 8240 Riskov.
0,25 ha tidligere fredet O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 14 - Matr.nr. 16 cb Knebel by, Knebel.
Inger Holmelund Gustavsen, Elishøj 19, 8541 Skødstrup.
0,41 ha tidligere fredet o kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 15 - Matr.nr. 20 f Knebel by, Knebel.
8endte Ingerlise Madsen, Vestre Strandalle 154 B, 8240 Risskov.
0,72 ha tidligere fredet O kr.
0,72 ha fredskov O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 16 - Gert Skousen Pedersen, Porskærvej 27, 8420 Knebel.

Matr.nr. 20 k Knebel by, Knebel.
3,70 ha fredskov o kr.

Matr.nr. 21 e smst.
7,82 tidligere fredet å 800 kr. 6.256 kr.

Matr.nr. 21 f smst.
0,44 ha å 1.000 kr. 440 kr. 6.696 kr.

Lb.nr. 17 - Matr.nr. 21 a Knebel by, Knebel.
Hans H. Lomholt, Porskærvej 11, 8240 Knebel.
0.95 ha å 1.000 kr. 950 kr.
0.45 ha græsningsareal å 500 kr. 225 kr.
65 m sti (eksisterende vej) 5 kr. 325 kr. 1.500 kr.

lb.nr. 18 - J. Harald Andersen, Porskærvej 13, 8420 Knebel.

Matr.nr. 21 d Knebel by, Knebel.
0,89 ha å 1.000 kr.
0,30 ha højbeskyttelseslinie å 500 kr.

at transportere

890 kr.
150 kr.

1.040 kr.
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Transport
420'm2 afståelse til Arhus amt
(nyt vejareal)

1.040 kr.

2.100 kr.

Matr.nr. 29 a smst.
1,63 ha å

0,27 ha højbeskyttelseslinie å

330 m sti (nyanlæg) å

2000 m2 afståelse til Arhus amt
(P-plads) å

Transport

1.000 kr.
500 kr.

10 kr.

1.630 kr.
135 kr.

3.300 kr.

5 kr. 10.000 kr.
18.775 kr.

Matr.nr. 35 c smst.
4,33 ha å 1.000 kr. 4.330 kr.
0,02 ha højbeskyttelseslinie å 500 kr. 10 kr.
0,95 ha græsningsareal å 500 kr. 475 kr.
335 m2 sti (eksisterende vej) 5 kr. 1.675 kr. 24.695 kr.

Lb.nr. 19 - Matr.nr. 30 Knebel by, Knebel.
Mette K. Thomsen, Knebel Bygade 3, 8420 Knebel.
3,57 ha å 1.000 kr. 3.570 kr.
0,78 ha højbeskyttelseslinie å 500 kr. 390 kr.

Lb.nr. 20 - Matr.nr. 27 a Knebel by, Knebel.
Birgit Erikstrup, Arhusvej 75, Hessel, 8500 Grenaa.
1,02 ha tidligere fredet O kr. O kr.
1,02 ha afståelse til Arhus amt
(opholdsareal) å 50.000 kr. 51.000 kr.

Lb.nr. 21 - Matr.nr. 27 b Knebel by, Knebel.
Turistforeningen for Ebeltoft og Mols, Torvet 9,
8400 Ebeltoft.
0,11 ha tidligere fredet O kr. O kr.
0,11 ha afståelse til Arhus amt
(opholdsareal) å 50.000 kr. 5.500 kr.

3.960 kr.

51.000 kr.

5.500 kr.



- 10 -

Lb.nr. 22 - Annelise Heerdegen, Tinghulegård,
Porskærvej 30, 8420 Knebel.

Matr.nr. 22 d Knebel bl, Knebel.
0,40 ha å

Matr.nr. 23 d smst.
0,39 ha å

Matr.nr. 25 c smst.
0,41 ha å

Matr.nr. 28 b smst.
0.99 ha å

Matr.nr. 31 b smst.
2,05 ha å

Matr.nr. 34 a smst.
4,68 ha å

lb.nr. 23 - Matr.nr. 21 i Knebel
lise-Lotte Laursen, Vej nr. 402,
0,26 ha tidligere fredet å

1.000 kr. 400 kr.

1.000 kr. 390 kr.

1.000 kr. 410 kr.

1.000 kr. 990 kr.

1.000 kr. 2.050 kr.

1.000 kr. 4.680 kr.

by, Knebel.
Strands, 8420 Knebel.

800 kr. 208 kr.

lb.nr. 24 - Matr.nr. 19 c Knebel~=~~~--:..::=..::~~

Clara lone Thurm, Porskærve~J~·~3~8L'~~=-~~~~
2,19 ha å

by, Knebel.
8420 Knebel.
1.000 kr. 2.190 kr.

LB.nr. 25 - Matr.nr. 19 a Knebel by, Knebel.
Mogens Peter Mikkelsen, Knøvlseje, Hjulgårdsvej 14,
8420 Knebel.
5,80 ha å 1.000 kr. 5.800 kr.

Lb.nr. 26 - Vistoft sogns Plantningsselskab ApS.,
Hedeselskabet, Klosterrnarken 10, 8800 Viborg.

•

8.920 kr.

1.000 kr. e

2.190 kr.

5.800 kr.





Transport
Matr.nr. 7 g smst.
7,08 ha fredskov å
510 m sti (eksisterende vej)
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o kr.
O kr.

37.185 kr.

o kr.
2.550 kr.

Lb.nr. 27 - Matr.nr. 2
Søren Knudsen, Molsvej

l Lynge Gårde, Knebel.
54, Egens, 8410 Rønde.

2.07 ha å
1,33 ha særlig pleje å
230 m sti (eksisterende
70 m sti (nyanlæg)

1.000 kr. 2.070
1.000 kr. 1.330

vej) 5 kr. 1.150
10 kr. 700----

kr.
kr.
kr.
kr.

Lb.nr. 28 - Matr.nr. 2 q Lynge Gårde, Knebel.
Arne Fusager Rasmussen, 3, Rue Du Pontis,
06570 Saint-Poul De Vence. Frankrig.
7,21 ha tidligere fredet å
0.73 ha særlig pleje å
2,59 ha grænsningsareal å
400 m sti (nyanlæg)

o
1.000

500
10

kr.
kr.
kr.
kr.

Lb.nr. 29 - Lene Krogh Jensen, Lyngevej 47,
8420 Knebel.
Matr.nr. 4 a Lynge Gårde! Knebel.
4,18 ha å
4,18 ha græsningsareal å

Matr.nr. 4 c smst.
2,17 ha å
1,32 ha græsningsareal å

0,25 ha særlig pleje u

210 m sti (eksisterende vej)

Lb.nr. 30 - Matr.nr. 2 a Lynge
Knud S. Bendtsen, Skellerupvej

1.000 kr.
500 kr.

1.000 kr.
500 kr.

1.000 kr.
5 kr.

Gårde! Knebel.
5, 8420 Knebel.

o
730

1.295
4.000

kr.
kr.
kr.
kr.

4.180 kr.
2.090 kr.

2.170 kr.
660 kr.
250 kr.

1.050 kr.

0,65 ha å 1.000 kr. 650 kr.
at transportere 650 kr.

40.535 kr.

5.250 kre

6.025 kr.

10.400 kr.
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Transport 650 kr.
5,02 ha tidligere fredet O kr. O kr.
1,30 ha græsningsareal å 500 kr. 650 kr.
85 m sti (tidligere fredet) O kr. O kr. 1.300 kr.

Lb.nr. 31 - Matr.nr. 3 a Lynge Gårde, Knebel.
Jens Kristoffersen, Lyngevej 65, Lynge,
8420 Knebel.
4,03 ha å 1.JLO kr. 4.030 kr.
0,63 ha græsningsareal å 500 kr. 315 kr.
500 m sti (eksisterende vej) 5 kr. 2.500 kr.
500 m2 P-plads 5 kr. 2.500 kr. 9.345 kr.

Lb.nr. 32 - Matr.nr. 3 b Lynge Gårde, Knebel.
Vistoft Sogns Plantningsselskab
c/o Brunbakkevej 10,Blåkær, 8420 Knebel.
1,36 ha å 1.000 kr .

Lb.nr. 33 - Poul Erik Schmidt" Lyngevej 58,
( Læggerholm, 8420 Knebel.
\
i

, ,
i'
I

~
)
I
I

!

Matr.nr. 5 d Viderup by, Vistoft.
2,37 ha å 1.000 kr. 2.370 kr.

Matr.nr. 5 g smst.
0,13 ha å
0,13 ha græsningsareal å

1.000 kr.
500 kr.

Matr.nr. 6 e smst.
0,07 ha s 1.000 kr.

Matr.nr. 8 c smst.
0,04 ha å

0,04 ha græsningsareal å
1.000 kr.

500 kr.

Lb.nr. 34 - Matr.nr. 22 b Viderup by, Vistoft.
Svend Erik Pedersen, Engdraget 4, Vistoft, 8420

130 kr.
65 kr.

70 kr.

40 kr.
20 kr.

Knebel.

1.360 kr.

2.695 kr.
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0,15 ha a 1.000 kr. 150 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 35 - Preben Winther, Lyngevej 54. Læggerholm.
8420 Knebel.

Matr.nr. 5 a Viderup by, Vistoft.
1,97 ha a 1.000 kr. 1.970 kr.

Matr.nr. 6 a smst.
9,97 ha a
160 m sti (nyanlæg) a

1.000 kr.
10 kr.

Matr.nr. 7 b smst.
1,36 ha å 1.000 kr.

9.970 kr.
1.600 kr. •
1.360 kr. 14.900 kr.

Lb.nr. 36 - Matr.nr. 7 a Viderup br. Vistoft.
Per Ove Erik Hvidkjær, Kildevej 9, Vistoft, 8420 Knebel.
9.09 ha å 1.000 kr. 9.090 kr.
1,10 ha rydning af skov å 10.000 kr. 11.000 kr. 20.090 kr.

lb.nr. 37 - Helge E. Poulsen, Mols 8jerge Vej 22,
Viderup, 8420 Knebel.

Matr.nr. 2 e Lynge Gårde, Knebel.
1,39 ha å 1.000 kr. 1.390 kr.

Matr.nr. 2 i smst.
2,48 tidligere fredet O kr.

Matr.nr. 2 k smst.
0.79 ha tidligere fredet O kr.

Matr.nr. 5 k Viderup by. Vistoft.
11,21 ha tidligere fredet
2,10 ha rydning (tidligere krav)
0,75 ha rydning (nyt krav)

O

O
10.000

kr.
kr.
kr.

at transportere

o kr.

o kr.

o
O

7.500

kr.
kr.
kr.

7.500 kr.
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Transport 7.500 kr.
I 1,65 græsningsareal å 500 kr. 825 kr.I,

1,30 ha særlig pleje å 1.000 kr. 1.300 kr.,
l',

Matr.nr. 15 c smst.
2,74 ha tidligere fredet O kr. O kr. 11.015 kr.

J

" Lb.nr., 38 - Jens-Kristian Høgh Thomsen,",
f, Bykrogen 17, Viderup, 8420 Knebel.
":' - Matr.nr. 2 p Lynge Gårde, Knebel.'I

I 1,70 ha tidligere fredet O kr. O kr.
,I~,

Matr.nr. 5 k Fuglsø by, Vistoft.
7,91 ha tidligere fredet O kr. O kr.

Matr.nr. 10 a Viderup by, Vistoft.
20,50 ha tidligere fredet O kr. O kr.,

,I, 1,85 ha græsningsareal å 500 kr. 925 kr.
0.56 ha særlig pleje å 1.000 kr. 560 kr. 1.485 kr.

Lb.nr. 39 - Hans Ed,vard Sørensen,
e Søndre Molsvej 40, Fuglsø, 8420 Knebel.

Matr.nr. 20 Viderup by, Vistoft-
1,23 ha å 1.000 kr. 1.230 kr.
0,15 ha særlig pleje å 1.000 kr. 150 kr.

I
Matr.nr. 19 smst.,

\ 0,87 ha å 1.000 kr. 870 kr.
0,87 ha særlig pleje å 1.000 kr. 870 kr.

",I
,I Matr.nr. 6 b Fuglsø by, Vistoft.
t' 0,19 ha å 1.000 kr. 190 kr.
\
~) 0,19 ha særlig pleje å 1.000 kr. 190 kr.L
I, e at transportere 3.500 kr.
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Transport 3.500 kr.
Matr.nr. 9 b smst.
0.17 ha å 1.000 kr. 170 kr.
0,17 særlig pleje å 1.000 kr. 170 kr. 3.840 kr.

Lb.nr. 40 - Matr.nr. 16 d Viderup by, Vistoft.
Niels l.S. Dam, Klokkerholm 4, Vistoft, 8420 Knebel.
0,20 ha å 1.000 kr. 200 kr.
0,20 ha særlig pleje å 1.000 kr. 200 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 41 - Matr.nr. 5 l Viderup by, Vistoft.
Inger Kirstine Mørk Møller, Vestre Fasanvej 31,
8410 Rønde.
3,01 ha tidligere fredet o kr. 1.000 kr.

lb.nr. 42 - Matr.nr. 5 m Viderup b~, Vistoft.
Knud Brandenborg, Lodderne 2, 4330 Hvalsø.
0,51 ha tidligere fredet O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 43 - Matr.nr. 16 c Viderup by, Vistoft.
Ole Hansen, Bykrogen 25, Kruselyst, Viderup,
8420 Knebel.
0,56 ha tidligere fredet O kr. 1.000 kr.e
lb.nr. 44 - Matr.nr. 4 a Fuglsø by, Vistoft.
Rasmus Karsten Rytter Laursen,
Fuglsø, 8420 Knebel.
53,15 ha å
0,87 ha tidligere fredet
4,25 ha særlig pleje å

2,37 ha fredskov
0,33 ha græsningsareal å
500 m2 P-plads å

1155 m sti (eksisterende vej)

Elbjergvej 6,

1.000 kr. 53.150 kr.
O kr. O kr.

1.000 kr. 4.250 kr.
O kr. O kr.

500 kr. 165 kr.
5 kr. 2.500 kr.
5 kr. 5.775 kr. 65.840 kr.

e
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Lb.nr. 45 - Matr.nr. 2 a Fuglsø by, Vistoft.
Marie Andersen, Elbjergvej 2, Fuglsø,
8420 Knebel.
13,58 ha å 1.000 kr. 13.580 kr.
0,44 ha særlig pleje å 1.000 kr. 440 kr.
1,70 ha græsningsareal å 500 kr. 850 kr.
0,04 ha højbeskyttelseslinie å 500 kr. 20 kr. 14.890 kr.

lb.nr. 46 - Matr.nr. 2 dk Fuglsø b~istoft.
Kloakpumpestation, Ebeltoft kommune.
0.04 ha å O kr.

Lb.nr. 47 - Jørgen Nicolajsen, Elbjergvej l,
Fuglsø, 8420 Knebel.

Matr.nr. 6 a Fuglsø by, Vistoft.
3,23 ha å
3,05 ha særlig pleje å

1.000 kr.
1.000 kr.

Matr.nr. 2 f smst.
0,87 ha å 1.000 kr.

3.230 kr.
3.050 kr.

870 kr.

Lb.nr. 48 - Matr.nr. 5 a Fuglsø by, Vistoft.
Torben og Ulla-Britta Milvang, Elbjergvej 13, Fuglsø,
8420 Knebel.
1,10 ha tidligere fredet O kr.

Lb.nr. 49 - Matr.nr. 8 e Fuglsø b~, Vistoft.
Bent Julius Nielsen, østre Stationsvej 34,

5000 Odense C.
0,23 ha å 1.000 kr. 230 kr.

Lb.nr. 50 - Matr.nr. 8 f Fuglsø by, Vistoft.
Hanne Lindholm Puibaraud, Elbjergvej 9,
Fuglsø, 8420 Knebel.
0,65 ha tidligere fredet
0,65 ha græsningsareal å

800 kr.
500 kr.

520 kr.
325 kr.

o kr.

7.150 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.
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Lb.nr. 51 - Matr.nr. 4 p Fugls~, Vistoft.
SØren Kragh, Elbjergvej 10, Fuglsø, 8420 Knebel.
0,50 ha § 1.000 "kr. 500 kr.

Lb.nr. 52 - Matr.nr. 4 i Fuglsø b~istoft.
Arne JohaAsen, Fuglsøvænget 57, Fuglsø,
8420 Knebel.
0,65 ha tidligere fredet
0,20 ha græsningsareal å

o kr.
500 kr.

o kr.
100 kr.

Lb.nr. 53 - Matr.nr. 4 d Fuglsø by, Vistoft.
Per-Ole Egede, Munkeskovvej 3 A, Arløse, 4690 Haslev.
2,04 ha § 1.000 kr. 2.040 kr.
180 m sti (eksisterende vej) § 5 kr. 900 kr.

Lb.nr. 54 - Landsretssagfører Bent Jørgensen
v/advokatfirmaet Lou & Madsen. 0stergrave 4,
8900 Randers.

Matr.nr. 1 a Fuglsø by, Vistoft.
8,30 ha §

1,99 særlig pleje å
365 m sti (eksisterende vej)

Matr.nr. 1 d smst.
24,27 ha §

19,45 ha særlig pleje å

3,12 ha fredskov (løvskov)
1270 m sti (eksisterende vej)

Matr.nr. 1 f smst.
0,57 ha å

0,57 ha særlig pleje §

1.000 kr.
1.000 kr.

5 kr.

1.000 kr.
1.000 kr.
5.000 kr.

5 kr.

1.000 kr.
1.000 kr.

at transportere

8.300 kr.
1.990 kr.
1.825 kr.

24.270 kr.
19.450 kr.
15.600 kr.

6.350 kr.

570
570

kr.
kr.

78.925 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

2.940 kr.

•
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Transport
Matr.nr. 1 h smst.
0,02 ha å
0,79 ha strandbeskyttelseslinie
0,02 ha løvskov å

Matr.nr. 1 k smst.
0.30 ha strandbeskyttelseslinie
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1.000 kr.
O kr.

5.000 kr.

o kr.

78.925 kr.

20 kr.
O kr.

100 kr.

o kr.

Matr.nr. 1 P smst.

e 10,36 ha å 1.000 kr. 10.360 kr.
9,91 ha særlig pleje å 1.000 kr. 9.910 kr.
380 m sti (eksisterende vej) å 5 kr. 1.900 kr.1

l'
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Matr.nr. 2 av smst.
2,23 ha å
2,13 strandbeskyttelseslinie
0,65 ha løvskov å

Matr.nr. 2 au smst.
1,12 ha fredskov (løvskov) å

Matr.nr. 2 d smst.
1,20 ha fredskov (løvskov) å

68 m sti (eksisterende vej) å

1.000 kr.
O kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.
5 kr.

Lb.nr. 55 - Matr.nr. 4 o Fuglsø by, Vistoft.
Bogens Strand Vandværk I/S v/formanden Steen
Egegaard, Stålhøjen 6, 8240 Risskov.
0,02 ha å 1.000 kr.
(Erstatningen omfatter tillige lb.nr. 90)

2.230 kr.
O kr.

3.250 kr.

5.600 kr.

6.000 kr.
340 kr. 118.635 kr.

20 kr.

Lb.nr. 56 - John Daris Arcy Eriksen, Strandvejen 13,
8400 Ebeltoft.
~tr.nr. 1 i Fuglsø by, Vistoft.
1,20 ha å
1,20 ha særlig pleje å

1.000 kr.
1.000 kr.

1.200 kr.
1.200 kr.

1.000 kr.



Matr.nr. 1 ar smst.
0,17 ha å
0,17 ha særlig pleje å

1.000 kr.
1.000 kr.

e
2.400 kr.

170 kr.
170 kr. 2.740 kr.
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Transport

Lb.nr. 57 - Matr.nr. 1 9 Fuglsø by, Vistoft.
Rigmor Marie Vig Nielsen, Præsteaårdsvej 56, 8420 Knebel.
0,04 ha å 1.000 kr.
0,04 ha særlig pleje å 1.000 kr.

40 kr.
40 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 58 - Anebjergfonden v/advokat
Jens Chr. Lauridsen, 0stergrave 4, 8900 Randers.

Matr.nr. 2 r Fuglsø b~istoft.
0,41 ha s 1.000 kr. 410 kr.
0,52 ha strandbeskyttelseslinie O kr. O kr.
0,41 ha løvskov å 5.000 kr. 2.050 kr.

Matr.nr. 2 t smst.
0,51 ha å 1.000 kr. 570 kr.
0,45 ha strandbeskyttelseslinie O kr. O kr.
0,51 ha løvskov å 5.000 kr. 2.550 kr.

Lb.nr. 59 - Niels Jørgen Fanggård, Elbjergvej 4,
8420 Knebel.

5.580 kr..~
Matr.nr. 3 a Fuglsø by, Vistoft.
1,85 ha fredskov (løvskov) å 5.000 kr. 9.250 kr.
0,37 ha strandbeskyttelseslinie O kr. O kr.
90 m sti (eksisterende vej) å 5 kr. 450 kr.

Matr.nr. 12 a smst.
0,63 ha å

0,63 ha særlig pleje å
1.000 kr.
1.000 kr.

630 kr.
630 kr. 10.960 kr.

Lb.nr. 60 - Matr.nr. 12 c Fuglsø by, Vistoft.
Jens Chr. Skou, Rislundsvej 9, 8240 Risskov.
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0,38 ha å

0,38 ha særlig pleje å
1.000 kr.
1.000 kr.

380 kr.
380 kr.

Lb.nr. 61 - Matr.nr. 12 b Fuglsø by. Vistoft.
Torben Clausen. Dr. Margrethes Vej 53. 8200 Arhus N.
0,38 ha å 1.000 kr. 380 kr.
0.38 ha særlig pleje å 1.000 kr. 380 kr.

Lb.nr. 62 - Matr.nr. 2 i Fuglsø by. Vistoft.
Arne Hans Peter Madsen. Teglvænget 3. 8450 Hammel.
Ib Niels Chr. Madsen. Fuglemosen 19. 8420 Knebel.
0.85 ha å 1.000 kr. 850 kr.
0,85 ha løvskov å 5.000 kr. 4.250 kr.

Lb.nr. 63 - Matr.nr. 5 f Fuglsø by. Vistoft.
Gunnar Kjems. Peder Hvidtfeldtsstræde 12~
1173 København K.
2,17 ha strandbeskyttelseslinie
2,10 ha fredskov (løvskov) å

100 m sti (nyanlæg) å

o kr.
10.500 kr.

1.000 kr.
5.000 kr.

10 kr.

Lb.nr. 64 - N. Richard Andersen. Hybenvej 3. Fuglsø.
8400 Ebeltoft.

Matr.nr. 1 b Fuglsø by, Vistoft.
7,10 ha å 1.000 kr. 7.100 kr.
3,10 ha strandbeskyttelseslinie O kr.
1.34 ha fredskov (løvskov) å 5.000 kr. 6.700 kr.
2,10 ha løvskov å 5.000 kr. 10.500 kr.
0,38 ha særlig plej e å 1.000 kr. 380 kr.
520 m sti (eksisterende vej) 5 kr. 2.600 kr.

Matr.nr. 5 b Bogens b~, Vistoft.
2,48 ha å
1,23 ha tidligere fredet
0,25 ha højbeskyttelseslinie å

235 m sti (eksisterende vej) å

1.000 kr.

1.000 kr.

5.100 kr.

11.500 kr.

1.000 kr. 2.480 kr.
O kr.

500 kr. 125 kr.
5 kr. 1.175 kr. 31.060 kr.

b3'!>.lo8t,
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lb.nr. 65 - Matr.nr. lag Fuglsø by, Vistoft.
Mogens lolck, Hjerting Strandvej 143, 6710 Esbjerg.
0,30 ha sommerhusgrund

lb.nr. 66 - Matr.nr. lak Fuglsø by, Vistoft.
Henrik Harving, Korshøjen 19, 8240 Risskov.
0,28 ha sommerhusgrund

lb.nr. 67 - Matr.nr. lag Fuglsø by, Vistoft.
Christian Karl F.W. Haase, Rågevænget 20, 8270
0,25 ha sommerhusgrund

H!lbjerg.

lb.nr. 68 - Matr.nr. 1 ai Fuglsø by, Vistoft.
Ulla Brogaard Verge, Jakob Adelb~rgs AII~ 35,
8240 Risskov.
0,28 ha sommerhusgrund

lb.nr. 69 - Matr.nr. 1 ah Fuglsø by, Vistoft.
Majbritt lykke K. Meyer, Oorotheenstrasse 38,
0-6380 Bad Hamburg.
0,81 ha sommerhusgrund

lb.nr. 70 - Matr.nr. lad Fuglsø by, Vistoft.
Svend William Andersen, De Mezas Vej 1, 8000 Arhus C.
0,33 ha sommerhusgrund

lb.nr. 71 - Matr.nr. 1 æ Fuglsø by, Vistoft.
Sonja Franklin Hansen. Stolemagervej 6, 8900 Randers.
0,35 ha sommerhusgrund

1.000 kr.

1.000 kr.

1. 000

1.000 kr.

1.000 kr.

1. 000 kr.

1.000 kr.

lb.nr. 72 - Matr.nr. 1 aa Fuglsø by, Vistoft.
Preben Byriel Olesen, Vestre Boulevard 33, 8900 Randers.
0,31 ha sommerhusgrund 1.000 kr.

lb.nr. 73 - Ole Blegvad Andersen, Egelundsvej 9,
8240 Risskov.
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Matr.nr. 1 ø Fuglsø br, Vistoft.
0,28 ha sommerhusgrund

Matr.nr. 1 ae smst.
0,25 ha sommerhusgrund

Lb.nr. 74 - Matr.nr. lam Fuglsø by, Vistoft.
Eva Brogaard Christensen, Kærgade 183, 8900 Randers.
0,24 ha sommerhusgrund

Lb.nr. 75 - Matr.nr. lap Fuglsø by, Vistoft.
Mogens Loft Pedersen, Faaborgvej 35, 8900 Randers.
0,14 ha sommerhusgrund

Lb.nr. 76 - Jørgen Julius Bischoff, Agervej 51,
8320 Mårslet.

Matr.nr. 1 r Fuglsø by, Vistoft.
0,24 ha sommerhusgrund

Matr.nr. 1 q smst.
0,24 ha sommerhusgrund

Lb.nr. 77 - Matr.nr. 1 al Fuglsø by, Vistoft.
Lise Staggemeier, Kollens Møllevej 18, Adslev,
8362 Hørning.
0,20 ha sommerhusgrund

Lb.nr. 78 - Matr.nr. lab Fuglsø by, Vistoft.
Bendt Skole Staunskjær, Heath Lodge, Albury Heath,
Surrey GU 5 9DF, England.
0,43 ha sommerhusgrund

Lb.nr. 79 - Matr.nr. 1 v Fuglsø by, Vistoft.
~oul Borreschmidt Hansen, Munkeparken 26,
6240 Løgumkloster.
0,29 ha sommerhusgrund

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr .

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.
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lb.nr. 80 - Matr.nr. 1 o Fuglsø bl, Vistoft.
Inga Kirstine Kromer Rasmussen, Vestervand 37,
8000 Arhus C.
0,45 ha sommerhusgrund

lb.nr. 81 - Matr.nr. 1 ae Fuglsø bl, Vistoft.
Niels Ulsø, Alsvej 10, 8240 Risskov.
0,47 ha sommerhusgrund

lb.nr. 82 - Matr.nr. 1 u Fuglsø by, Vistoft.
Marie Bolette Hansen, P.P. 0rumsgade 10, 8000 Arhus C.
0,28 ha sommerhusgrund

lb.nr. 83 - Ejvind Holmgrun Jørgensen, 0stervold 43,
8900 Randers.

Matr.nr. 1 x Fuglsø by, Vistoft.
0,15 ha sommerhusgrund
(højbeskyttelseslinie)

75 kr.

Matr.nr. 1 z smst.
1,00 ha sommerhusgrund
(heraf 0,12 ha strandbeskyttelseslinie) 880 kr.

lb.nr. 84 - Matr.nr. 1 n Fuglsø bl, Vistoft.
Agner Jørgensen, Hovhedevej 3, Vissing, 8370 Hadsten.
0,30 ha sommerhusgrund

lb.nr. 85 - P.P. Partner Marketing & Reklame A/S,
Fredens Torv 8, 8000 Arhus C.

Matr.nr. 1 t Fuglsø by, Vistoft.
0,11 ha sommerhusgrund

Matr.nr. 5 l Bogens by, Vistoft.
0,17 ha sommerhusgrund

1.000 kr.

1.000 kr.

e1.000 kr.

1.000 kr.•
1.000 kr.

1.000 k~
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lb.nr. 86 - Matr.nr. 1 s Fuglsø by, Vistoft.
Ole Eric Norby, Teglbakken 26, 8270 Højbjerg.
0,13 ha sommerhusgrund
(Erstatningen omfatter tillige lb.nr. 129 -
Matr.nr. 5 k Bogens by, Vistoft).

1.000 kr.

lb.nr. 87 - Matr.nr. 1 an Fuglsø by, Vistoft.
lis Voight lam, H.V. lumbyes Vej 6, 8000 Arhus C.
0,12 ha sommerhusgrund 1.000 kr.

lb.nr. 88 - Matr.nr. 1 m Fuglsø by, Vistoft.
Helle Voight Bittmann, Hørhavevej 60, 8270 Højbjerg.
0,43 ha sommerhusgrund 1.000 kr.

lb.nr. 89 - Matr.nr. 2 bø Fuglsø by, Vistoft.
Preben Andersen, l.P. Bechsvej 9, 8240 Risskov.
0,11 ha sommerhusgrund 1.000 kr.

lb.nr. 90 - Matr.nr. 4 s Fuglsø by, Vistoft.
Bogens Strand Vandværk I/S v/formanden Steen Egegaard,
Stålhøjen 6, 8240 Risskov.
0,02 ha å
(Erstatningen er medtaget under lb.nr. 55)

o kr.

e
\ lb.nr. 91 - Metty J.K. Nielsen, Provstskovvej 7, Bogens,
I,
II 8400 Ebeltoft.

Matr.nr. 5 q Bogens by, Vistoft.
0,34 ha sommerhusgrund

I" , Matr.nr. 5 p smst.<

f 0,30 ha tidligere fredet O kr. O kr. 1.000 kr.
,(

r"
lb.nr. 92 - Matr.nr. 3 e Bogens by, Vistoft.

'j

I' Per Holst, Ejner Holsts Vej 2, 8400 Ebeltoft.I,
2,00 tidligere fredet O kr. O kr. 1.000 kr.e

'(,0, Vgb
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Lb.nr. 93 - John Mellentin, Provstslcovvej 15, Bogens,
8400 Ebeltoft.
Matr.nr. 2 m Bogens by, Vistoft .
0,57 tidligere fredet O kr. O kr.

Matr.nr. 2 ø smst.
5,16 ha tidligere fredet O O kr.
1,00 ha rydning (tidligere krav) O kr. O kr.

Matr.nr. 2 y SIDst. -23,19 ha tidligere fredet O kr. O kr.
2,70 ha rydning (tidligere krav) O kr. O kr.
3,90 ha særlig plej e å 1.000 kr. 3.900 kr.
0,98 ha græsningsareal å 500 kr. 490 kr.
310 m sti (eksisterende vej) €i 5 kr. 1.550 kr.

Matr.nr. 1 ae smst.
17,31 ha fredskov (tidligere fredet) O kr. O kr.
1,99 ha løvskov å 5.000 kr. 9.950 kr.
1,24 ha særlig pleje å 1.000 kr. 1.240 kr.

Matr.nr. 2 ab SIDst.
0,57 ha tidligere fredet (heraf e
0,56 strandbeskyttelseslinie) O kr. O kr.
120 m sti (eksisterende vej) å 5 kr. 600 kr.

Matr.nr. 3 at smst.
0,03 ha tidligere fredet O kr. O kr. 17.730 kr.

Lb.nr. 94 - Matr.nr. 2 aa 80gens bl, Vistoft.
Ole Chr. Mellentin, Avenue Emilie Duray 32Ar

B-l0500 Brussels. Belgien.
0,25 ha tidligere fredet O kr. o kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 95 - Breinert Bunde-Pedersen, Provstslcovvej 2,
Bogensr 8400 Ebeltoft.
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Matr.nr. 1 a Bogens by, Vistoft.
110,50 ha tidligere fredet (heraf
10,70 ha strandbeskyttelseslinie og
17,02 ha søbeskyttelseslinie)
18,00 ha særlig pleje å

0,60 ha løvskov å

4,35 ha overtages af Arhus amt
(opholdsareal)
910 m sti (eksisterende vej) å

3,02 ha græsningsareal å

Matr.nr. 1 ag smst.
0,08 ha tidligere fredet

Matr.nr. 14 smst.
13,08 ha tidligere fredet
13,08 ha særlig pleje å

- 27 -

°1.000
5.000

°

kr.
kr.
kr.
kr.

o kr.
18.000 kr.

3.000 kr.
O kr.

4.550 kr.
1.510 kr.

O kr.

° kr.
13.080 kr.

Lb.nr. 96 - Poul Erik Madsen, Provstskovvej 11, Bogens,
8400 Ebeltoft.

5 kr.
500 kr.

° kr.

O kr.
1.000 kr.

Matr.nr. 4 a Bogens by, Vistoft.
31,10 ha tidligere fredet O kr. O kr.
7,05 ha særlig pleje å 1.000 kr. 7.050 kr.
5,75 ha græsningsareal å 500 kr. 2.875 kr.

Matr.nr. 1 ah smst.
9,60 ha tidligere fredet
1,10 ha rydning (tidligere krav)

° kr.° kr.
U kr.
O kr.

Lb.nr. 97 - Matr.nr. 3 ar Bogens by, Vistoft.
Hans H. Jørgensen, Flat 2 Purbrook House, Pixham Lane,
Dorking Surrey RH 4, Ph, England.
3,49 ha tidligere fredet

Lb.nr. 98 - Matr.nr. 4 d Bogens by, Vistoft.
Niels Kristian Nielsen, Mirabellevej 4, 8240 Risskov.

40.140 kr.

9.925 kr.

1.000 kr.



5,82 ha tidligere fredet
3,07 ha græsningsareal å
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o kr.
500 kr.

Lb.nr. 99 - Matr.nr. 5 h Bogens b~! Vistoft.
Polyplex A/S, Islevdalvej 110, 2610 Rødovre.
0,57 ha å 1.000 kr.
0,20 ha særlig pleje å 1.000 kr.

o kr.
1.535 kr.

570 kr.
100 kr.

Lb.nr. 100 - Eigil Bjerl Nielsen, Gøgevang 78,
2970 Hørsholm.

Matr.nr. 5 i Bogens by, Vistoft.
0,57 ha €i

0,10 ha særlig pleje å

Matr.nr. 5 r smst.
1,26 ha å

1.000 kr.
1.000 kr.

1.000 kr.

570 kr.
100 kr.

1.260 kr.

Lb.nr. 101 - Matr.nr. 5 m Bogens by, Vistoft.
Peter Mellentin, Kristianiagade 14, 2100 København 0.
5,32 ha å 1.000 kr. 5.320 kr.
5,32 ha særlig pleje å 1.000 kr. 5.320 kr.

Lb.nr. 102 - Det Danske Spejderkorps v/Ove 0stergaard,
Skovvej 23 B, 8550 Ryomgård.

Matr.nr. 4 b Bogens b~, Vistoft.
5,80 ha €i

5,20 ha særlig pleje å

Matr.nr. 7 e smst.
5,62 ha å

4,70 ha særlig pleje å

210 m sti (nyanlæg) å

1.000 kr.
1.000 kr.

1.000 kr.
1.000 kr.

10 kr.

5.800 kr.
5.200 kr.

5.620 kr.
4.700 kr.
2.100 kr.

Lb.nr. 103 - Elin Lissi Taagaard, Toggerbovej 3,
8420 Knebel.

1.535 kr.

1.000 kr.

1.930 kr.

10.640 kr.

•

23.420 kr.
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Matr.nr. 7 d Bogens by, Vistoft.
39 m2 å 1.000 kr.

Matr.nr. 11 a smst.
0,04 ha å 1.000 kr.

Matr.nr. 11 b smst.
0,03 ha å 1.000 kr.

Lb.nr. 104 - Matr.nr. 9 a Bogens by, Vistoft.
Laurids Laursen, Toggerbovej 4, 8420 Knebel.
0,04 ha å 1.000 kr.

Lb.nr. 105 - Matr.nr. 10 b Bogens by, Vistoft.
Søren Hede, Skovvejen 7, 8000 Arhus C.
0,90 ha å 1.000 kr.
0,78 ha særlig pleje å 1.000 kr.

Lb.nr. 106 - Matr.nr. 12 Bogens by, Vistoft.
Jean-Pierre Werner Mange, Agri Bavnehøjvej 6,
8420 Knebel.
1,82
0,60

ha å
ha græsningsareal å

1.000 kr.
500 kr.

Lb.nr. 107 - Matr.nr. 5 a Bogens by, Vistoft.
Vagn Louis Fentz, Norupvej 44, Vammen, 8830 Tjele.
0,84 ha tidligere fredet O kr.

Lb.nr. 108 - Matr.nr. 5 d Bogens bI, Vistoft.
Ellen Margrethe L. Salomonsen, Ravnsholtvej 23,
3450 Allerød.
0,09 ha tidligere fredet O kr.

Lb.nr. 109 - Matr.nr. 4 e Bogens by, Vistoft.
Aage Kristian Dam, Provstskovvej 3, Bogens,
8400 Ebeltoft.
0,14 ha tidligere fredet o kr.

o kr.

40 kr.

30 kr. 1.000 kr.

40 kr. 1.000 kr.

900 kr.
780 kr. 1.680 kr.

1.820 kr.
300 kr. 2.210 kr.

1.000 kr.

1. 000 kr.

1.000 kr.
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Lb.nr. 110 - Jørgen Maltha Meyer, Provstskovvej 13,
Bogens, B400 Ebeltoft.

Matr.nr. 2 a Bogens by, Vistoft.
0,52 ha tidligere fredet o kr.

Matr.nr. 3 b smst.
0,02 ha tidligere fredet o kr.

Matr.nr. 3 c smst.
0,23 ha tidligere fredet o kr. 1.000 kr.

e
Lb.nr. 111 - Børge Kock, H.C. Andersens Boulevard 47,
København V.

Matr.nr. 2 n Bogens by, Vistoft.
0,14 ha tidligere fredet O kr. O kr.

Matr.nr. 2 o smst.
0,30 ha tidligere fredet O kr. O kr.
0,30 ha særlig pleje å 1.000 kr. 300 kr.

Matr.nr. 2 t smst.
0,49 ha tidligere fredet O kr. O kr.
0,49 ha særlig pleje å 1.000 kr. 490 kr.

Matr.nr. 2 v smst.
1,61 ha tidligere fredet
1,61 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

o kr.
1.610 kr. 2.400 kr.

Lb.nr. 112 - Niels Erik Barnow, A/S Revisionskompagniet,
Aboulevarden 1, 8000 Arhus C.

Matr.nr. 2 P 80gens by, Vistoft .
0,15 ha tidligere fredet
0,15 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

o
150

kr.
kr.

at transportere 150 kr.
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Transport 150 kr.
Matr.nr. 2 r smst.
0,68 ha tidligere fredet
0,68 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

o kr.
680 kr.

"
Matr.nr. 2 s smst.

~ 1,26 ha tidligere fredet O kr. ·0 kr.
0,35 særlig pleje å 1.000 kr. 350 kr.

" 0,40 græsningsareal å 500 kr. 200 kr. 1.380 kr.t

~ e~
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lb.nr. 113 - Jytte Jensen, Bredkær Tværvej 36, 8250 Egå.

Matr.nr. 2 h Bogens by, Vistoft.
0,04 ha å 1~000 kr. 40 kr.

Matr.nr. 2 l smst.
0.10 ha å 1.000 kr. 100 kr. 1.000 kr.

lb.nr. 114 - Matr.nr. 2 k Bogens by, Vistoft.
Ole Damgaard Nielsen, Bogens Søvej 6, 8400 Ebeltoft.
0,65 tidligere fredet
0,65 ha særlig pleje å

(Erstatningen omfatter
matr.nr. 1 s smst.)

O kr. O kr.
1.000 kr. 650 kr.

tillige lb.nr. 127 -
1.000 kr.

lb.nr. 115 - Matr.nr. 2 e Bogens by, Vistoft.
Hanne B. Andersen, Skovvejen 19, 8000 Arhus c.
0,43 ha tidligere fredet (heraf

\ 0,40 ha søbeskyttelseslinie) å O kr. O kr.~'J

0,43 ha løvskov å 5.000 kr. 2.150 kr. 2.150 kr.

1'1
I
l,
,

lb.nr. 116 - Matr.nr. 2 g Bogens by, Vistoft.
Georg Søren Pedersen, Bøgeslugten 12, 8400 Ebeltoft.
1,09 ha tidligere fredet (heraf
0,90 ha søbeskyttelseslinie) å O kr. O kr.
0,79 ha løvskov å 5.000 kr. 9.950 kr.
0,30 ha særlig pleje å 1.000 kr. 300 kr. 4.250 kr.
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Lb.nr. 117 - Matr.nr. 2 i Bogens by, Vistoft.
Tingstedet 16, VOldbækzBent Bønløkke Andersen,

B220 Brabrand.
2,0 ha tidligere fredet (heraf
1,12 søbeskyttelseslinie) å

0,48 ha løvskov å
1,25 ha særlig pleje å

o
5.000
1.000

kr.
kr.
kr. 9.920 kr.

o kr.
2.400 kr.
1.520 kr.

Lb.nr. 118 - Matr.nr. 2 f Bogens by; Vistoft.
Reiner Bønløkke Andersen, Christiansgade 32, 7870 Roslev.
0,63 ha tidligere fredet
(søbeskyttelseslinie) å O kr. O kr.
0,29 ha særlig pleje å 1.000 kr. 290 kr.
0,34 ha løvskov å 5.000 kr. 1.700 kr. 1.990 kr.

Lb.nr. 119 - Ea Eld Ibsen, Ellemarksvej 5, 8000 Arhus C.

Matr.nr. 1 c Bogens by, Vistoft.
0,28 ha tidligere fredet (heraf
0,01 ha søbeskyttelseslinie) å
0,28 ha særlig pleje å

Matr.nr. 1 h smst.
0,53 ha tidligere fredet
(søbeskyttelseslinie)
0,42 ha særlig pleje å
0,11 ha løvskov å

o kr.
1.000 kr.

o kr.
280 kr.

o kr. o kr.

1.000 kr.
5.000 kr.

420 kr.
550 kr. 1.250 kr.

Lb.nr. 120 - Jørn Hansen, Sudermoor 39, 2398 Harrisleez

Tyskland.

Matr.nr. 1 P Bogens by, Vistoft.
0,12 ha tidligere fredet
Matr.nr. 1 g smst.
0,21 ha tidligere fredet (heraf
0,12 ha strandbeskyttelseslinie)
0,11 ha særlig pleje å

o kr. o kr.

o kr.
1.000 kr.

o kr.
110 kr. 1.000 e·
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Lb.nr. 121 - Matr.nr. 1 t Bogens by, Vistoft.
Jørgen Christian Hougaard, Langesøvej 11, 2770 Kastrup.
0,09 ha tidligere fredet O kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 122 - Matr.nr. 1 o Bogens by, Vistoft.
Knud Eggersen, Kobberhave 9, Strandhuse, 6000 Kolding.
0,09 ha tidligere fredet o kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 123 - Matr.nr. 1 b Bogens by, Vistoft.
Den Selvejende Institution Bogensholmlejren
v/Hans Rasmussen, Augustenborggade 21B, 8000 Arhus C.
1,60 ha tidligere fredet (heraf
1,33 ha strandbeskyttelseslinie) å

1,60 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

o kr.
1.600 kr. 1.600 kr.

Lb.nr. 124 - Matr.nr. 1 d Bogens by, Vistoft.
Harry Jensen Bach, Gl. Hobrovej 101 A, 8900 Randers.
0,27 ha tidligere fredet (heraf
0,23 ha strandbeskyttelseslinie) å O kr. O kr.
0,27 ha særlig pleje å 1.000 kr. 270 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 125 - Matr.nr. 1 e Bogens by, Vistoft.
Anker Holten Kastrup, Kirsebærvej 22, 7100 Vejle.
0,20 ha tidligere fredet (heraf
0,15 ha strandbeskyttelseslinie) O kr. O kr.
0,10 ha særlig pleje å 1.000 kr. 100 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 126 - Peder Arne Høgh 0stergaard,
Hellebo Park 17, 3000 Helsingør.

Matr.nr. 1 f Bogens by, Vistoft.
0,15 ha tidligere fredet (heraf
0,10 ha strandbeskyttelseslinie)
0,03 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

o kr.
30 kr.
30 kr.at transportere
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Transport
Matr.nr. 1 q smst.
0,05 ha tidligere fredet (heraf
0,02 ha strandbeskyttelseslinie)
0,01 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

30 kr.

o kr.
10 kr.

lb.nr. 127 - Matr.nr. 1 s Bogens bI, Vistoft.
Ole Damgaard Nielsen, Bogens Søvej 65, 8400 Ebeltoft.
0,07 ha tidligere fredet (heraf
0,05 strandbeskyttelseslinie)
0,04 ha særlig pleje å
(Erstatningen er medtaget under

o kr.
1.000 kr.

lb.nr. 114)

lb.nr. 128 - Matr.nr. lad Bogens bI, Vistoft.
Marie Andersen, Nlballevej 4, Rosmus, 8444 Balle.
0,36 ha tidligere fredet (heraf
0,36 ha strandbeskyttelseslinie)
0,36 ha særlig pleje å

o kr.
1.000 kr.

lb.nr. 129 - Matr.nr. 5 k Bogens bI, Vistoft.
Ole Eric Norbr, Teglbakken 26, 8270 Højbjerg.
0,17 ha sommerhusgrund
(Erstatningen er medtaget under lb.nr. 86)

lb.nr. 130 - Matr.nr. 19 a Vistoft bI, Vistoft.
Jens Mejer Sørensen, Kildevej 22, Vistoft, 8420

o kr.
40 kr.

o kr.
360 kr.

Knebel.
0,33 ha å 1.000 kr. 330 kr.

Matr.nr. 131 - Matr.nr. 25 g Vistoft bI, Vistoft.
Arne Max Olsen, Blkrogen 3, Vistoft, 8420 Knebel.
0,17 ha å 1.000 kr. 170 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

o kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

814.2~~-_ ....
__ o _---_. __
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III. SAGSOMKOSTNINGER:

Der tillægges Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for
Landboret, i sagsomkostninger for bistand til en større kreds af
lodsejere et beløb på 30.000 kr.

Da der i øvrigt ikke er fremkommet konkrete krav om godtgørelse
for advokatbistand, udskydes behandlingen af sådanne krav til sa-
gens behandling for Overfredningsnævnet/Naturklagenævnet.

IV. FORRENTNING, UDGIFTSFORDELING M.V.:

Erstatningerne forrentes med 10,5 % fra nærværende afgøreIses da-
to at regne.

De tilkendte erstatningsbeløb og de tilkendte sagsomkostninger
udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Arhus amtsråd.

Nævnet finder dog, idet henses til, at det drejer sig ikke om et
lokalt, men et nationalt fredningsværdigt område, at der er
grundlag for Overfredningsnævnet/Naturklagenævnet for at bringe
bestemmelsen om udgiftsfordelingen i naturfredningslovens § 24,

stk. 2, til anvendelse.

Omkostningerne i forbindelse med de eksproprierede arealers over-
gang til Arhus amt afholdes af amtet.

Idet ingen pant- eller servituthaver har nedlagt påstand om andel
i erstatningerne, udbetales erstatningerne direkte til lodsejer-
ne.

V. UDBETALING:

I tilfælde hvor ejerskifte har fundet sted efter den 13. maj 1982,
udbetales erstatningen kun til den nuværende ejer mod dokumenta-
tion for, at han/hun er berettiget til erstatningen .



-: 36 -

VI. ANKE:

Nærværende afgørelse kan efter naturfredningslovens § 26 indbrin-
ges for Overfredningsnævnet af bl.a. ejerne og forskellige myn-
digheder.

Afgørelsen vil i øvrigt i medfør af naturfredningslovens § 25 væ-
re at forelægge for Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse
medfører ingen ankebehandling.

Ønsker en lodsejer eller anden ankeberettiget afgørelsen ændret,
må anke ske tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs- tt\
holm.

~.L~/~
~ Blendstrup

amtsrådsvalgt medlem.

,~~it/ [i;~ iJt/1P r t1,J
Kjeld Søndergaard
kommunevalgt medlem.

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

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Arhus amts nordlige
frednin' kre s den 31 juli 1992.
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DISPENSATIONER>

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



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskr.ds

REG NR. O ? 7 $1,,000
• Scnc!god. 12 . 8900 lond.rs

T.I.lon 06· ..37000

land.rs. d.n 5. a p r i l l98 9

HC/eml. FS. 45/89

Elselskabet ARKE,
Grenaavej 55,
8200 Arhus N .

•
I to hertil indsendte ansøgninger har selskabet ansøgt om til-
ladelse til at etablere nedgravede kabler med udgangspunkt ved
Tremosevejs indmunding i Toggerbovej på
l) en strækning på ca. 120 meter mod syd langs Toggerbovej
2) en str~kning på ca. 250 meter mod nord langs Tremosevej og

ca. 120 meter yderligere mod nord til Tremosegård.

Arealerne er omfattet af den verserende sag angående fredning
af arealer i Mols Bjerges sydlige del, som bl.a. forbyder terræn-
ændringer.

I denne anledning meddeler nævnet - også i overensstemmelse med
en indstilling fra Arhus amtskommune, By- og Landskabskontoret -
den fornødne tilladelse på betingelse af, at de berørte arealer
retableres fuldstændigt efter nedgravningen.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970
søgeren og forskellige myndigheder.

§ 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a. an-

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

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

år.

vend ...



Kopi er sendt til:
"•I l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng alle l,

8270 Højbjerg. J.nr. 8-70-51-2-701-1-89.
3. Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
4. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
6. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/museumsinspektør

Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
7. Flektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Ra~aers.
8. Gårdejer Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej 10, Boeslum,

8400 Ebeltoft. •

e
e
•
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'"'FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

REG. HR.
Scndgad. 12 • 8900 Randers .
T.Ielon 06·43 70 00

Modtaget I
Skov-og Naturstyrelsen

2 2 NOV. 1989
Randers, den 20. november 1989.
HC/lv. F.S. 144/84.

Hr. landinspektør
Jørgen Viskum
Strandvejen 7
8400 Ebeltoft

I en hertil indsendt ansøgning har De for ejeren af matr. nr. 1 i
Fuglsø by, Vistoft, ansøgt om tilladelse til at opføre et sommer-
hus af areal 1.674 m2 heraf vej 201 m2.

Ejendommen er beliggende i landzone, dog bortset fra et mindre a-
real af ejendommens sydlige del. Denne del, som er omfattet af
den ansøgte udstykningstilladelse, er beliggende i et godkendt
sommerhusområde.

e
e

Sommerhusområdet er for størstedelens vedkommende beliggende syd
for det areal, som påstås f!edet, men påstanden omfatter i den
vestlige del det omhandlede areal af matr. nr. 1 i Fuglsø og i
den østlige del ud mod Ebeltoft Vig en større "trekant", der
strækker sig som en spids mod nord ind i fredningsområdet.

Det hedder i den verserende under fredningssag vedrørende Mols
Bjerges sydlige del i påstandens § 7 , at der, bortset fra jord-
brugsbyggeri, jfr. nærmere påstandens § 8, ikke indenfor det are-
al, som påstås fredet, må opføres bygninger af nogen art.

Spørgsmålet om bebyggelse i "trekantarealet" er - som også til-
kendegivet overfor ejerne - i hovedsagen løst ved, at størstede-
len af arealet er udtaget af sommerhusområdet, samtidig med, at
ejeren har fået udlagt tilsvarende sommerhusområde ud til Femmøl-
ler-Fuglsø-vejen. Dette areal vil blive helt udtaget af fred-
ningsområdet. De tilbageværende arealer i området er i det væ-

Miljoministeriet
Skov- og NaturstYl'elsen
J.nr. SN /JJ/ /;:;'-0 O le
Akt. nr. f.



.ttJ sent lige omfattet af strandbeskyttelseslinia og naturfrednings-
lovens § 43, om vAdomrAder eller pålagt fredskovspligt, således
at bebyggelse på forhånd må anses for udelukket.

Sagen har været behandlet i nævnsmøde, hvori foruden ejerne og De
selv deltog repræsentanter for Arhus Amtskommune, By- og land-
skabskontoret, samt Ebeltoft kommune.

Ejerne erklærede sig herunder indforstået med, at der efter en
eventuel tilladelse ikke kan opføres yderligere huse på ejendom-
men. De erklærede endvidere, at de samtidig frafaldt krav på er-
statning for manglende byggemulighed .

• Efter mødet har De fremsendt rids, der viser det ønskede bygge-
felt.

I denne anledning skal man meddele, at nævnet ikke har indven-
dinger mod udstykningen som sådan.

Nævnet finder ej heller, at en enkelt bebyggelse som nedenfor be-
skrevet i udkanten af fredningsamrådet vil være af nævneværdig
betydning for fredningen som helhed.

Nævnet har derfor eenstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til
på parcellen at opføre eet sommerhus i een etage uden udnyttet

4t tagetage forsynet med stråtag med 450 tag hældning på betingelsett af,
at huset placeres indenfor det på vedhæftede kopi af rids med

rødt viste byggefelt på 12 x 8 m, og
at gulvkoten ikke kommer til at ligge højere end den på ridset

viste middelkote.

Det bemærkes udtrykkeligt, at nævnet af landskabelige grunde ik-
ke har kunnet godkende, at byggeri sker i den nordligste del af
det af Dem viste byggefelt.

Bygningstegninger og endelig placering indenfor byggefeltet skal



godkendes af nævnet, forinden byggeri pAbegyndes.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 16, stk.
2, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-
holm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

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

II Tilladelsen bortfalder, såfremt den 'kke er udnyttet inden S år.

L

2 .

3.
e 4.• S.

6.

7.

KOPI sendt til:
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
Arhus Amtskommune, By- og landskabskontoret, Lyseng Allå 1,
8270 Højbjerg. (J.nr. 8-70-52-4-701-84-9).
Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
"Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København
K.

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomitå v/museumsinspek-
tør Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900
Randers.

8. Gdr. Kjeld Søndergaard, Mariendalsvej 10, Boeslum, 8400 Ebel-
toft.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds Modtaget.

Skov- og Naturstyrelsen

2 Æt SEP. 1990

REG. NR. ""77B2.00 ~

Sondgade 12 • 8900 Randers ~
Telefon 06· 43 7000 ~

Randers, den 20. september 1990
leml. FS. 93/90

•
Vedlagt fremsendes fotokopi af et på ejendommen matr.nr. 1 ~
Fuglsø by, Vistoft , den 23. august 1990 tinglyst vilkår (OBJ.
nr. 398). Vilkåret er stillet i afgørelse af 6. juli 1990.

,//
,/

1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng alle l,
8270 Højbjerg. J.nr. 8-70-53-4-701-13-90)

3. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
4. Ebeltoft kommune, rådhuset, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.
5. "Vurderingsrådet" i Ebeltoft kommune.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fr.dningskr.ds

Sandgode 12 . 8900 Randers
T.Iefon 06·43 70 00

'(- ~S
OÆJ.
391

Rand.rs. den..
STEMPELMÆRKE

Matr.nr. l !E Fuglsø by,
Vistoft.

RETTEN I
~:ANDEF:S

CUlI G"rlDGT Mm 411TtM"ttrrIG AI_ ...... TOMlS 1CASlf1lOHT~

C 846808 ANMELDER:
Frednln~"ævnet f O(

Aarhus Amts nordlige
Frednlngskreda

FS. 93/90 . •
• I forbindelse med en den 6. juli 1990 efter naturfredningslovens

§ 16, stk. 2, meddelt tilladelse til opførelse af et sommerhus
på matr.nr. l !E Fuglsø by, Vistoft, tilhørende Mogens Loft Pe-
dersen, er det som vilkår foreskrevet, at der langs ejendommens
vestskel etableres og vedligeholdes en blandet løv- og nåletræs-
beplantning, som slører huset mod indsigt fra vest.

Vilkåret begæres i medfør af tinglysningslovens § 64 tinglyst
på ejendommen med prioritet forud for pantegæld og andre rettig-
heder over denne.

FrednIngsnævnet for Arhus amts nordlige
-~
nfredningskyeds

/
(

1990.

INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RElTEN I GRENAA
Afdelingskontuet I Ebeltoft

2 3. 08. g O O 4 6 O 8 ..

LYST )~.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
. Nordlige Fredningskreds

REG.NR. 7782,00
Sandgode 12 • 8900 Randers

T.'efon 06· ~37000

Ranclers, den 8. juli 1992.
HG/asn FS 73/92

lb.nr. 23

Fr. Lise Lotte Laursen,
Porskærvej 34,
8420 Knebel.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har De ansøgt om tilladelse
til opførelse af tilbygning i 1 1/2 plan med deliis kælder, samt
etablering af nyt afløbssystem i forbindelse med eksisterende
bygning på matr.nr. 2~ i Knebel by, Knebel, beliggende Porskærvej

... -.. .

34, 8420 Knebel. Ombygningen ønskes foretaget i overensstemmelse
med tegninger og situationsplan indsendt hertil. Tilbygningen
bliver på ca. 47 m2.

Tilbygningen vil blive opført med hvid vandskuret teglmur og
tegltag med hældning som eksisterende tag og huset vil efter om-
bygningen i det hele taget fremtræde ensartet i farver og udse-
ende.

14" Arealet er omfattet af den ved fredningsnævnets afgørelse af 14.
april 1992 gennemførte fredning af arealer i Mols Bjerge sydlige
del.

Det hedder i fredningsafgørelsens § 9, at der ikke indenfor fred-
ningsområderne må opføres ny bebyggelse, herunder skure, bode el-
ler andre lignende indretninger, samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse.

Arhus Amt, Landskabskontoret, har efter besigtigelse udtalt, at
man ikke finder det ansøgte på afgørende vis vil være i strid med
fredningsafgørelsens hovedsigte.



Også under hensyn tii denne udta~e~se har nævnet ve~taget at med-
dele den til byggeriets gennemførelse fornødne dispensation fra
fredningsafgørelsen.

Nævnets afgørelse kan indbringes for Naturklagenævnet, Slotsmar-
ken 15, 2970 Hørsholm, af blandt ansøgeren og forskellige myndig-
heder.

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

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

ttl retholdes af Naturklagenævnet.
/

Tilladelsen bortfalder, så r udnyttet inden 5 år.

nævnsformand
KOPI TIL:X 1) Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2) Arhus Amt, landskabskontoret, lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg

j.nr. 8-70-53-4-701-9-92.
3) Ebeltoft kommune, Adelgade, 8400 Ebeltoft

j.nr. 24-4-8-01-100-152.
4) "Vurderingsr~detn i Ebeltoft kommune.
5) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 1, 1165 Køben~av K.
6) Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/museumsinspektør

Henning Petersen, Skellerupvej 2 A, 8420 Knebel.
7) Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
8) Kjeld Søndergaard, Elsegaardevej 44, lykkestrup, 8400 Ebeltoft.



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG.NR. '778Q,cc
,AOdt3qet I

~k'ov- og Narur:tvrelsen

Den 8/1 1993 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 48a/1992 _ angående ansøgning om tilladelse til

renovering af afskærende
hovedkloakledning samt opførelse af
kloakpumpestation på ejendommen
matr. nr. 2 a m.fl. Eg~mark by,
Dråby, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17.
oktober 1934.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Der foreligger ansøgning af 13. november 1992 fra ingeniør
Mogens Vesterskov.
Sagen har været forelagt Århus Amt, der i skrivelse af 2l.
december 1992 har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte projekt på vilkår, at terrænet
retableres fuldt ud efter kloakarbejdernes færdiggorelse.

Jørgen Jensen.

Afgørelsen kan e·fter 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 ar.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, am~, Danmarks ~atur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøminist~riet
II'Skov- ogNa~tyre1sen

J.nr.SN }""2 1 ) (12 - OV ~ J

Akt. nr.~
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~ FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
~:"'. Nordltge fredningskreds
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- 1 - REG.NR. 778~ ·00

Modtaget l
Skov- og NClturstyrelsen

2 6 FEB. 1993

Sondgode 12 . 8900 Randers
Tel.fon 06· ~J 7000

Rand.rs. den 24. februar 1993.

HC/eml. FS. 19/92
Niels Andersen,
Hybenvej 2,
Fuglsø,
8400 Ebeltoft.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har De ansøgt om tilladelse
til opførelse af en 979 m2 stor halmlade på ejendommen matr.nr.
1 b Fuglsø by, Vistoft, beliggende Hybenvej 2, Fuglsø.

Ejendommen er omfattet af den ved nævnets afgørelse af 15. april
1992 gennemførte fredning af arealer i Mols Bjerges sydlige del.

Det hedder i afgøreIsens § 9 a bl.a., at der ikke må opføres be-
byggelse indenfor det fredede område.

Det hedder videre i § 9 b:

"Fredningen er imidlertid ikke til hinder for, at der opføres ny
bebyggelse på en landbrugsejendom, såfremt følgende 3 betingelser
alle er opfyldt:
1) Bebyggelsen skal være erhvervsmæssig nødvendig for den pågæl-
dende ejendoms drift som landbrugsejendom, men må dog ikke være
til pelsdyravl, fjerkræfarm eller drivhusgartneri.
2) Bebyggelsen skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksi-
sterende bygninger.
3) Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m for driftsbygninger
eller 8,5 m for andre bygninger.
På en landbrugsejendom må der også foretages ombygning af en ek-
sisterende bygning til landbrugsdrift, selvom dens ydre fremtræ-
den derved ændres, når ombygningen blot ikke fremkalder en stør-
re bygningshøjde end nævnt i stk. lunder nr. 3."
Fredningsafgørelsen er først endelig, når Overfredningsnævnet (nu
Naturklagenævnet) , for hvem sagen er indbragt, har truffet ende-
lig afgørelse i sagen.

/
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Nævnet er bekendt med, at der skal foreligge anke vedrørende be- ~
stemmelserne om landbrugsbyggeri, men det skal bemærkes, at § 9 b
er identisk med en tilsvarende bestemmelse, indeholdt i Overfred-
ningsnævnets afgørelse af 30. april 1984 om fredning af den nord-
lige del af Mols Bjerge og Stabelhøjene i Ebeltoft kommune.

Sagen har været behandlet i møde i nævnet, hvori også deltog re-
præsentanter for Arhus amt, Ebeltoft kommune og Danmarks Natur-
fredningsforening.

Under mødet redegjorde De nærmere for projektet.

Byggeriet agtes placeret i en afstand af ca. 100 meter (mod syd) ieforhold til de eksisterende avlsbygninger og opfylder således ik-
ke kravet om placering "i umiddelbar tilknytning til eksisteren-
de bygninger".

Placeringen skal efter Deres ønske ske i en ældre fyrretræsbe-
voksning på en skrænt. Der vil i forbindelse med byggeriet bli-
ve foretaget afgravning i skrænten i forbindelse med den nødven-
dige fjernelse af beplantningen, også for at få byggeriet place-
ret så lavt som muligt. De har i øvrigt også planer om at sløre
byggeriet ved beplantning langs nordsiden.

,
\:~
k
I"

Det er Deres opfattelse, at en placering nærmere gårdens bygnin-
ger v:l være mindre hensigtsmæssig, ikke blot af hensyn til går-
dens øvrige bygninger, men også fordi den - set fra et større
sommerhusområde og tilkørselsvejen hertil - hermed vil virke me-
get skæmmende i landskabet. En placering som den foreliggende
vil i øvrigt, også af hensyn til lugtgenerne, være den mest hen-
sigtsmæssige, hvis der senere skulle blive tale om svineavl i
bygningerne.

Landskabskontorets repræsentant udtalte sig mod en placering som
den foreslåede, men havde intet at indvende mod en placering af
byggeriet op til de øvrige bygninger.
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Naturfredningsforeningens repræsentant ønskede byggeriet flyttet
nærmere gården.

Kommunens repræsentant erklærede sig enig i Deres betragtninger
vedrørende placeringen, set i forhold til eventuel svineavl i
bygningerne.

Nævnet må indledningsvis, som også foran nævnt, finde, at en
placering som den foreslåede ikke opfylder bestemmelsen i fred-
ningsafgørelsens § 9, ~, 2), og må i øvrigt finde den ønskede
placering uheldig, allerede fordi der ved denne nødvendiggøres
et større indgreb i det eksisterende ret skrånende bevoksede ter-
ræn, som i videst muligt omfang bør bevares.

Nævnet har derfor ikke kunnet imødekomme ansøgningen i sin helhed.

Derimod har nævnet vedtaget at meddele tilladelse til opførelse
af en halmlade, placeret med længdefacaderne langs med (paral-
lelt med) den markvej, som fører ned til den ønskede byggeplads.

Det er en betingelse,

halmladen ikke kommer de øvrige bygninger nærmere end gavlen
nærmest gården (nordøstgavlen) på en ældre gul murstensbygning,
ca. 50 m fra de øvrige bygninger,

at byggeriet opføres så tæt op mod vejen som muligt, og

at der ved byggeriet alene sker fældning af mindre bevoksning,
således at der i forbindelse med byggeriet ikke foretages
indgreb i højere bevoksning vest (nordvest) og syd (sydvest)
far byggeriet.

Man anmoder om, at selve byggefeltet og de områder, hvor der måt-
te blive tale om fældning af bevoksning omkring byggeriet, bliver
afsat i marken, så nævnet kan kontrollere, om vilkårene er op-
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:yldt, forinden byggeriet påbegyndes.

Det bemærkes, at det må forventes, at nævnet kan stille krav om
ændring af projektet, således at vilkårene bliver opfyldt, så-
fremt det ikke vil være tilfældet ved gennemførelse af det fore-
lagte projekt .

•\~ Når afsætning har fundet sted, bedes nævnet underrettet, hvoref-
ter nævnet snarest vil besigtige forholdene, inden endelig god-
kendelse af byggeriet finder sted. Byggeriet må ikke påbegyndes,
før endelig godkendelse er meddelt efter næste besigtigelse.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelswe indbringes for Na-
~urklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø., af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-l,
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er udnyttet inden 5 år.
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KOPI er sendt til:
K 1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København 0.
2. Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng alle l, 8270 Højbjerg.

J.nr. 8-70-53-4-701-6-92.
3. Ebeltoft kommune, rådhuset, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft.



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 11/6 1993
Sag nr. 68/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
afholdelse af picnickoncert i
"Svends Kælder", Mols Bjerge, den
25. juli 1993.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 14. maj 1993 - var til
stede.
Århus Amt, Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte under forudsætning af, at de
berørte arealer efterlades i ryddelig stand.

} )~", 'I' ,
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Jørgen 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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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 27/5 1993
Sag nr. 61/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
afholdelse af koncert på lokaliteten
"Svens Kælder" i Knebel Plantage den
31. juli 1993 kl. 11.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Der foreligger ansøgning af 8. april 1993 fra Ebeltoft
Festival samt tilladelse af 18. maj 1993 fra ejeren, Fussingø
Statsskovdistrikt.
Århus Amt, Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår, at toiletvogn,
affaldsstativ og skilte m.v. fjernes kort tid efter
koncertens afslutning, og at de berørte arealer efterlades i
rYdi:'~igstand.

ff 1>(11'1 I~~.No",
Jørgen b-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 samt Skov- og Naturstyrelsen.

"iljomini:-;tcriet
_kov- ogNc rstyrelsen
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 20/7 1993
Sag nr. 64/1993_

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 63 m2 stor tilbyg-
ning til den 135 m2 store stald på
ejendommen matr. nr. 2 m m.fl.
Bogens by, vistoft, der er omfattet
af fredningen i Mols Bjerge Syd af
15. april 1992.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kjeld Søndergaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 6. januar 1993 vedlagt
skitse og foto - var til stede.
Natur og Miljø har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dis~ensatio~ til det ansøgte.

"1 • I
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Jørgen 'Jensen.
1-
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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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forhandlingsprotokollen for MoCffaget f
Fredningsnævnet for Århus ~·.og Naturstyrelsen
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Den 7 SEP. 1994 traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om fristforlængel-
se til opførelse af et sonunerhus på
ejendommen, matr. nr. 1 i Fuglsø by,
Vistoft, der er omfattet af Mols
Bjerge-fredningen.

Sag nr. 52/94

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem_Frede Bakkær, og det kommunevalgte med-
lem, Jakob Møller.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 1. juni 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har ikke haft indvendinger mod'det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50 en
fristforlængelse på 3 år på de i Nævnets tilladelse af 20.
november 1989 opstillede vilkår.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskytteIses påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet 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 videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

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

•



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 9. december 1994
Sag nr. 124/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
læplantning på en nærmere angivet
strækning, der berører arealer, som
er fredet ved Naturklagenævnets
afgørelse af 12. september 1994 for
den sydlige del af Mols Bjerge.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jakob Møller, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 8. juli 1994 - var til
stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

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-
, IiijOLllm;;terwt
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fredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen .
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00

27. februar 1995

j.nr. 9/95

Energiselskabet ARKE

Grenåvej 55,

8200 Århus N.

Ejendom: el-anlæg ved Toggerbo, Mols Bjerge.

I skrivelse af 23. januar 1995 har Energiselskabet ansøgt Århus Amt om tilladelse til

etablering af 1 stk. transformerstation ved Toggerbovej, hvor vejen krydser sogneskel

mellem Agri by, Agri og Bogens by, Vistoft.

Århus Amt har den 6. februar 1995 fremsendt ansøgningen til Fredningsnævnet.

Anlægsarbejdet skal foretages i et område, der er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse

af 12. september 1994 om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

• Efter fredningsbestemmelserne skal nyanlæg til el-forsyning udføres som jordkabel, og der

kan i forbindelse hermed anbringes "transformerkiosker" efter Fredningsnævnets

forudgående godkendelse af placeringen.

Da elforsyningen søges fremført som jordkabel,

da der sker en sanering af eksisterende luftledninger til gavn for landskabet, og

da transformerstationen, der søges anbragt på Statens areal, er aftalt med skovfoged Kim

Egefjord, Fussingø Statsskovdistrikt,

tillader Fredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens paragraf 50, stk. 1, anbringelse

af den påtænkte transformerstation.

{10
_ ~\'Ii1jøministeriet

~'~:;:o\j-cg Nc.turstyrelsen
J.nr.SN \'l\\/ \'2.- oc l ~ ~
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e.: KJagevejJedning.

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 evt. 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, jfr.

naturbeskyttelseslovens paragraf 66, stk:. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Århus Amt (j.nr. 8-70-51-8-701-3-94), 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, vlHenning Petersen, Skellerupvej 2 A,

8420 Knebel.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

8. juni 1995

Ebeltoft Kommune

Teknisk Forvaltning

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 35/95 - matr.nr. 12 a og 12 c Knebel by, Knebel

I skrivelse af 30. marts 1995 har kommunen for Dethlef Dethlefsen som eventuel ny ejer

af ovennævnte ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til indretning af to ferie-

lejligheder på henholdsvis cirka 63 og 66 m2 indenfor bestående bygningsrammer på

ovennævnte landbrugsejendom, der nu ejes af Gert Lindgård.

Ejendommen er omfattet af Overlredningsnævnets kendelse af 12. september 1994

vedrørende fredning af Mols Bjerge Syd.

Ifølge fredningsbestemmelserne er fredningen ikke til hinder for, at der på en land-

brugsejendom foretages ombygning af eksisterende bygninger til landbrugsdrift, selvom

bygningens ydre fremtræden ændres, blot må byggehøjden ikke overstige 12,5 m.

Under hensyn til at der er tale om en landbrugsejendom, og da indretningen sker indenfor

bestående bygningsrammer med minimale bygningsændringer, er det fredningsnævnets

opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningen s formål. Fredningsnævnet tillader

derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte byggeri

gennemføres.

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



•
~j~ Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. 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, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & miljø - jn.nr. 8-70-21-3-701-2-95), 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, v/Henning Pedersen, Skellerupvej 2 A,

8420 Knebel.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jakob Møller, Vesterkærvej 24, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.

Dethlet Dethlefsen, Bredkær Grønnevej 34, 8250 Egå

Gert Lindgård, Porskærvej 40, 8420 Knebel.



" 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 skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

• Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø, j.nr. 8-70-21-2-701-5-95), 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, v/Henning Petersen, Skellerupvej 2, 8420

Knebel.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 1l1, 8220 Brabrand.

Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.

Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft

Knud Brandenborg, Lodderne 2, 4330 Hvalsø.

*



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.
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~KOv~ og Naturstyrelsen
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REG. NR. -=/"7 ~ ~ .00
12. juli 1995

Ebeltoft Kommune

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 39/95 - opførelse af stuehus på matr.nr. 2 i m.fl. Lynge Gårde, Knebel.

~J I skrivelse af 7. april 1995 har kommunen for Helge Poulsen ansøgt om tilladelse til

opførelse af yderligere et stuehus på ca. 175 m2 på ovennævnte landbrugsejendom. I

forbindelse med opførelse af yderligere et stuehus, vil der blive fjernet fIre ældre

bygninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. september 1994 om

fredning af arealer i Mols Bjerge Syd.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 5. juli 1995.

Da det planlagte byggeri ikke kan anses erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift

som landbrugsejendom, og da bebyggelsen således vil stride mod fredningsbestemrnelserne,

kan Nævnet ikke meddele dispensation til det ansøgte.

KJagevejJedning.

Der kan inden 4 ugerfra 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.

Pto 12\11 ,~- OC/Cb



REG. NR. =7=1 ~ J, 00
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12, Modtaget I
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00. Skov- og Naturstyrelsen

~l JULI 1995
13. juli 1995

Ebeltoft Kommune

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 29/95 - opførelse af gæstebolig på matr.nr. 5 m Viderup by, Vistoft.

I skrivelse af 15. marts 1995 har kommunen for Knud Brandenborg ansøgt om tilladelse til

opførelse af en cirka 30 ml stor gæstebolig på ovennævnte ejendom, beliggende Bykrogen

21, 8420 Knebel.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørele af 12. september 1994 om

fredning af arealer i Mols Bjerge Syd.

Ifølge fredningsbestemmelserne må der ikke opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder

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

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

bygningens ydre fremtræden.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 5. juli 1995, hvor ejeren oplyste, at gæsteboligen

bliver placeret på en sådan måde, at den ikke er synlig fra Trehøje.

Da det ansøgte er i strid med fredningsbestemmelserne, finder Nævnet ikke at kunne

meddele tilladelse til det ansøgte.

Klageveiledning.

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

afgørelsen. Klageberettigede er:

A-0 I Q.IJ / I~ - 00 18



En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendelse til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø, j.nr. 8-70-21-2-701-9-95), 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 lokalkomit€, v/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,

8420 Knebel,

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft,

Helge Poulsen, Mols Bjergevej 22, 8420 Knebel.



· Modtaget,
SfCov- og Naturstyrersen
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Den 14. september 1995

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 82/95 - opførelse af carport med redskabsrum på
ejendommen matr.nr. 4 i Fuglsø by, Vistoft.

Ved skrivelse af 6. juli 1995 har Ebeltoft Kommune for
ejeren af ovennævnte ejendom beliggende Fuglsøvej 57,
Knebel, ansøgt om tilladelse til opførelse af en 48 m2 stor
carport med redskabsrum på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12.
september 1994 om fredning af den sydlige del af Mols Bjer-
ge.

Fredningsnævnet har den 6. september 1995 foretaget besigti-
gelse.

Under hensyn til at det ansøgte er i strid med frednings-
bestemmelserne samt at der på ejendommen er et stort
redskabsrum, finder fredningsnævnet ikke grundlag for i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at meddele
dispensation 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 haren væsentlig inter-
esse i af-gørelsen.

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

Med venlig hilsen

~
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

. Modtaget.
Skov- og Naturstyrefsen

1 5 SEP. 199ti -=f-=f'l Q. O O
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Den 14. september 1995

Ebeltoft Kommune
Teknisk Forvaltning
Adelgade 11
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 57/95 - etablering af naturbørnehave i Mols Bjerge.

I skrivelse af 7. juni 1995 ansøgte Ebeltoft Kommune med henblik på etablering af en
naturbørnehave om tilladelse til opstilling af tre skurvogne på 9 forskellige lokaliteter i
Mols Bjerge. Samtlige 9 placeringer er på Skov- og Natur-styrelsens arealer og inden-
for såvel Mols Bjerge Nord- som Mols Bjerge-syd fredningen.

Fredningsnævnet har den 6. september 1995 afholdt møde i sagen samt foretaget besig-
tigelse.

I forbindelse med mødet meddelte Skov- og Naturstyrelsen, at der under hensyn til an-
tallet og størrelsen af de ønskede skurvogne, alene vil kunne gives tilladelse til opstil-
ling af skurvogne ved Bavnegård, oplagspladsen i Knebel plantage samt den offentlige
parkeringsplads ved Strandkær. Skov- og Naturstyrelsen stillede endvidere som betin-
gelse:

at skovfogeden til enhver tid af hensyn til skovens tilstand samt arbejdet i skoven kan
kræve vognene flyttet med en uges varsel,

at der alene er aktiviteter i dagtimerne, samt
at der ikke bliver nogen form for faste installationer på pladserne .

• I forbindelse med besigtigelsen blev det endvidere oplyst, at Ebeltoft Kommune ønske-
de vinterkvarter for skurvognene ved Agri Kirke. Da denne placering tillige ligger
indenfor fredet område, skal fredningsnævnet endvidere give tilladelse til denne
placering.

Da der alene vil blive brug af området i dagtimerne, sammenholdt med Skov- og
Naturstyrelsens krav om flytning med kort varsel, findes det ansøgte ikke på afgørende
måde i strid med fredningsbestemmelserne .

Herefter og på baggrund af besigtigelsen, skal fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele till~delse til, at arealerne ved
Bavnegården, oplagspladsen ved Knebel og den offentlige parkeringsplads ved
Strandkær benyttes til opstilling af skurvogne til brug for en naturbørnehave på vilkår:

r_ \2 \\ I \7.. _ O O \ ~

~O



at skovfogeden til enhver tid af hensyn til skovens tilstand samt arbejdet i skoven,
kan kræve vognene flyttet med en uges varsel,

~t der alene er aktiviteter i dagtimerne,
at der ikke bliver nogen form for faste installationer på pladserne,
at området ved parkeringspladsen ved Strandkær alene benyttes i perioden 15.april til

15.maj samt 1. september till. oktober og
at tilladelsen foreløbig er tidsbegrænset til udløb den 31. december 1996.

Fredningsnævnet finder ikke at kunne meddele tilladelse til at benytte området ved Agri
Kirke til opstilling af skurvogne til brug for naturbømehaven.

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 haren væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Frednings-nævnet, 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-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel,
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor v/Ejler Worsøe, Lundbergsvej 2, Væ-
rum, 8900 Randers.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
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MILJ0- OG ENERGIMINISTERIET

Doris Johansen
Fuglsøvej 57
8420 Knebel

SKOV- OG
NA TURS TYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/12-0008
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 23. november 1995

•
Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til opførelse af carport med redskabsrum på ejendommen matr. nr.
4 i, Fuglsø by, vistoft .
Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnet for
Århus amts afslag på ansøgning om tilladelse til at opføre en 48
m2 stor carport med redskabsrum på den ovennævnte ejendom.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.
Den 29. juni 1995 har De gennem Ebeltoft Kommune ansøgt Fred-
ningsnævnet for Århus Amt om tilladelse til at opføre den oven-
nævnte carport med redskabsrum på Deres ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12.
september 1994 om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Formålet med fredningen er bl.a. at sikre, at de landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i området bevares
under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skov-
brugsejendomme.
Arealerne skal således bevares i deres nuværende tilstand, og
der må ikke opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder, og
andre lignende indretninger samt tilbygninger til eksisterende
bebyggelse). Der må heller ikke ske ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker en ændring af bygningens ydre
fremtræden.

Skov- og Naturstyr~ISl!n

Haraldsgad~ 53

2 JOO Køb~nhavn ø
Tlf. 39 4720 00

Fax 39 27 9899
T~l~x 21485 natur~ dk
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Fredningsnævnet har i anledning af Deres ansøgning afholdt møde
og besigtigelse den 6. september 1995.

Den 14. september 1995 har fredningsnævnet meddelt afslag på det
ansøgte under hensyn til, at det ansøgte er i strid med fred-
ningsbestemmelserne, samt at der på ejendommen allerede er et
stort redskabsrum.

Med brev af 27. september 1995 har De indbragt fredningsnævnets
afgørelse for Naturklagenævnet, der har videresendt klagen til
behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

•
De har bl.a. anført, at De overtog ejendommen den 1. januar
1995, og at De ikke var bekendt med fredningen. De anfører
videre, at vejen til Deres ejendom er en privat vej, så der er
ingen uvedkommende, der har adgang til ejendommen. Deres grund
er stor, og huset ligger langt fra skel, hvorfor det ansøgte
efter Deres opfattelse ikke kan genere nogen.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende
tilstand. Det fremgår direkte af fredningsbestemmelserne, at der
ikke må opføres ny bebyggelse.

Ud fra de i sagen foreliggende oplysninger finder styrelsen at
kunne tiltræde den af fredningsnævnet anlagte vurdering og
trufne afgørelse. Styrelsen er således enig med nævnet i, at
opførelse af carporten på Deres ejendom er i strid med fred-
ningens formål.

Selvom den ansøgte carport isoleret set kun vil have en be-
grænset negativ effekt set i lyset af formålet med fredningen,
vil en imødekommelse af ansøgningen skabe en præcedens, hvor-
efter det vil blive vanskeligt at afslå ansøgninger om tilladel-
se til lignende byggerier. Det vil efterhånden undergrave den
restriktive praksis, det er nødvendigt at opretholde for at
sikre formålet med fredningen.

Styrelsen stadfæster således den af fredningsnævnet trufne
afgørelse.

Til Deres bemærkning om, at der ville være blevet givet til-
ladelse til det ansøgte, hvis der var blevet fremsendt ansøgning
herom inden Naturklagenævnet den 12. september 1994 traf af-
gørelse i fredningssagen, skal styrelsen anføre, at retsvirk-
ningerne af fredningsforslaget indtræder ved den offentlige
bekendtgørelse af forslaget. Dvs. at der fra dette tidspunkt
ikke må foretages noget, der strider mod de foreslåede fred-
ningsbestemmelser. Fredningforslaget vedrørende Mols Bjerge Syd
blev bekendtgjort helt tilbage i begyndelsen af 80'erne.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.
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Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Kopi til orientering:

Århus Amt
Fredningsnævnet for Århus Amt
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening
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MINISTERIET

K. Brandenberg
Lodderne 2
4330 Hvalsø

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/12-0005
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 28. november 1995

Klage over Fredningsnævnet for Århus Amts afslag på ansøgning om
tilladelse til opførelse af gæstebolig på ejendommen matr. nr. 5tt m, Viderup by, Vistoft.
Afgørelse
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Århus Amts afslag af 13. juli 1995 på ansøgning om tilladelse
til opførelse af en ca. 30 m2 stor gæstebolig på den ovennævnte
ejendom.

StyreIsens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2 og § 85
i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. § 16,
stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrel-
sen.

Redegørelse for sagen
Den ovennævnte ejendom er omfattet af ,Naturklagenævnets afgørel-
se af 12. september 1994 vedr. fredning af arealer i Mols Bjerge
Syd.

Formålet med fredningen er bl.a. at sikre, at de landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares
under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skov-
brugsejendomme.

Arealerne skal således bevares i deres nuværende tilstand. Det
følger af § 2 i afgørelsen, at der ikke må opføres ny bebyggelse
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt
tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke
foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker en ændring ~ bygningens ydre fremtræden.

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København ø
T/f. 39 4720 00

Fax 39 27 98 99

Telex 21485 nature dk
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•
Den 17. januar 1995 har De gennem Ebeltoft Kommune ansøgt fred-
ningsnævnet om tilladelse til at opføre det ovennævnte gæstehus
bag det eksisterende sommerhus på ejendommen. I følge ansøg-
ningen vil gæstehuset blive udført med samme materialevalg og
farver og i samme arkitektur som det eksisterende ca. 66 m2 store
sommerhus.

Kommunen har overfor fredningsnævnet anbefalet det ansøgte som
følge af byggeriets begrænsede størrelse, dets tilknytning til
den eksisterende bebyggelse, ejendommens beliggenhed i udkanten
af Viderup by og af fredningsområdet, og endelig fordi ejen-
dommen er tæt beplantet.

Århus Amt har ikke kunnet anbefale fredningsnævnet, at der
meddeles dispensation til det ansøgte.• Den 13. juli 1995 har fredningsnævnet meddelt afslag på det
ansøgte.

Med brev af 10. august 1995 har De påklaget afgørelsen. Natur-
klagenævnet har videresendt klagen til behandling i Skov- og
Naturstyrelsen.

De har bl.a. anført, at opførelse af gæstehuset efter Deres
opfattelse ikke vil være i strid med fredningens formål. De har
i den forbindelse henvist til, at gæstehuset ikke på nogen måde
vil kunne ses af andre end ejendommens beboere, medmindre man
opholder sig indenfor ca. 10 meter fra selve huset. Det vil
således f.eks. ikke kunne ses fra Trehøje eller andre udsigts-
punkter i Mols Bjerge.

De har endvidere anført, at udvidelsen af den eksisterende be-
byggelse alene er med henblik på privat anvendelse.

I supplerende brev modtaget i styrelsen den 20. september 1995
har De bl. a. anført, at der gennem årene i det pågældende
område er givet dispensationer til om- og tilbygninger, som ikke
i lighed med den af Dem ansøgte bygning er fuldstændig skjult.

Begrundelse for Skov-og Naturstyrelsens afgørelse
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende
tilstand. Det fremgår direkte af fredningsbestemmelserne, at der
ikke må opføres ny bebyggelse, herunder tilbygning til eksi-
sterende bebyggelse.

Fredningsnævnet har meddelt afslag på det ansøgte, idet nævnet
finder at opførelse af gæstehuset vil være i strid med fred-
ningens formål.
på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger finder styre-
lsen at kunne tiltræde den af fredningsnævnet anlagte vurdering
og trufne afgørelse.

Selvom den ansøgte gæstebolig isoleret set kun vil have en
begrænset negativ virkning set i lyset at formålet med fred-
ningen, vil en imødekommelse af ansøgningen skabe en præcedens,
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•
hvorefter det vil blive vanskeligt at afslå ansøgninger om
tilladelser til lignende byggerier. Det vil efterhånden kunne
undergrave den praksis, der er nødvendig at opretholde for at
sikre intentionerne med fredningen.

Styrelsen stadfæster herefter den af fredningsnævnet trufne
afgørelse.

Styrelsen skal afslutningsvis anføre, at fredningsnævnet ikke
ses at have givet dispensationer fra den gældende fredning med
henblik på opførelse af byggerier i området. Der ses heller ikke
at være givet dispensationer fra den tidligere fredning - Over-
fredningsnævnets kendelse af 16. februar 1972 om fredning af
arealer i Fuglsø, Viderup, Bogens og Bogensholm - med henblik på
opførelse af selvstændig bebyggelse.

Klagevejledning
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1.

Me~ye~~i~i'lse~ 0__
~ {~ -I ~
Lisbeth Tof - Petersen

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Århus Amt
Århus Amtskommune
Ebeltoft Kommune
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

,
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Ebeltoft Kommune
Teknisk forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j .nr. 3/1996 - tilladelse til 53 ml tilbygning til sommerhus på matr .nr. 2 aa
Bogens by, Vistoft, beliggende Fuglsøvej 41, 8400 Ebeltoft.

• Ved skrivelse af 22. december 1995 til kommunen har arkitekt Finn Godtfredsen på
vegne Ole Mellentin ansøgt om tilladelse til en udvidelse af ovennævnte ejendom med
53 m2, således at den samlede bebyggelse vil være 232 m2.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge i Ebeltoft Kommune.

Fredningsnævnet har den 20. marts 1996 foretaget besigtigelse.

Da det ansøgte fmdes at stride imod fredningen, og da størrelsen af det eksisterende
sommerhus ikke fmdes at nødvendiggøre en udvidelse, finder fredningsnævnet af
principielle grunde ikke at kunne meddele dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 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
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen ,

~

Cl.cl5~ t L\'L~\2.-0-0( tG
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,4 TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 17/12-96

Ebeltoft Kommune
Teknisk Forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

REG. NR. 112.1. O o· Modtaget I.
~k()voog Naturstyrelset:

J ~ ?J!:C, 1996

Vedr. j.nr. 54/1996 - fælles nedsivningsanlæg på matr.nr. 8 a Bogens by, Vistoft-
Deres j.nr. HP21C/kp .

• I skrivelse af 20. maj 1996 har Teknisk Forvaltning søgt om tilladelse til renovering af
nedsivningsanlægget fra 1970 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Renoveringen af nedsivningsanlægget foreslås foretaget ved en udvidelse med 90 m si-
vedræn og nedsætning af 6 rensebrønde.

Århus Amt har den 5. december 1996 udtalt, at man ikke fmder renoveringen som an-
givet, i strid med fredningens bestemmelser, hvorfor Amtet kan anbefale, at Nævnet
meddeler godkendelse.

• Da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
projektet udføres i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger.

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 Naturklagenævnet.

DUi S"i0 l "\ ~ lo -\. CL1I-1LJl-Ge J:..~(

'L



•

•

•

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden be~temmer 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 U.nr. 8-70-5l-8-701-11-96)
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jacob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
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8900 Randers - tIf. 86 43 70 00
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ModtageH :' .: .!;

~ko\h og Naturstyreissrr.. "06/01-97
. ..l ~

Anita Leopold og Jeppe Sinding Jensen
Fuglsøvej 4
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 81/1996 - udvidelse af enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 4 d
Fuglsø by, Vistoft, beliggende Fuglsøvej 74, Fuglsø.

,.
Med skrivelse modtaget af fredningsnævnet den 29. august 1996 fre~endte'Ebeltoft
Kommune Deres ansøgning om udvidelse af enfamiliehus på ovennævnte ejendom, der
er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12.9.1994 om fredning af Mols Bjerges
sydlige del.

Det anføres, at udvidelsen vil bestå i en inddragelse af en 40 m2 stor garage til beboel-
se, inddragelse af en tidligere balkon mod øst til beboelse samt opførelse 'ar en 33 m2
tilbygning mellem de eksisterende bygninger.

I forbindelse med Nævnets besigtigelse den 16. december 1996 redegjorde De nærmere
for det planlagte byggeri og oplyste, at det ikke p~ grund af den nuværende taghæld-
ning vil være muligt at lægge stråtag på nybygningen, men at De i stedet har besluttet
at lave et hvælvet spåntag med "bæverhaler" . Taget -vil blive holdt inaturfarver , og
byggeriet vil i det hele passe naturligt ind i forbindelse med det eksisterende byggeri .

•
Århus Amt har under sagen oplyst, at Amtet generelt fmder, at man bør være tilbage-
holdende med at tillade byggeri i de fredede områder i Mols Bjerge, men af Amtet i
dette tilfælde konkret har ../urderet, at det ikke vil genere landskabet at foretage de
ønskede ændringer, samt at man har fundet, at der er tale om en god løsning af plads-
problemet.

Da det ansøgte ikke vil få nogen landskabelig påvirkning af det omliggende landskab,
meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
de ansøgte bygningsarbejder på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger samt det under sagen i øvrigt oplyste.

Det tilføjes, at der ikke kan forventes tilladelse til yderligere byggeri på ejendommen.

KlageveHedning

e
AD \C1~~-\2..\\I\'l--Oo<.~
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

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

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

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

~
Mo~ tseier . -

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-14-96)
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

•
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Sl<ov- og Naturstyrefsed

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMI'L ORIENTERING 1 7 SEP. 1997

• Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 16/09-97

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft REG. HR. 1-=1~ 1... CD

•
Vedr. j.nr. 83/1997 - ændring af tagkonstruktion på et udhus på ejendommen
matr .nr. 9 a Bogens by, Vistoft, beliggende Toggerbovej 4, 8420 Knebel - Deres
j .nr. B0215001A .

I skrivelse af 10. juli 1997 har kommunen for Peter Christensen søgt om tilladelse til
renovering af taget på et eksisterende udhus på ovennævnte ejendom. Renoveringen be-
står i pålægning af nyt tag med en højere rejsning. Tagbelægningen vil blive som ho-
vedhuset - bølgeeternit i jordfarve. Udhuset anvendes dels som maskinhus, dels til op-
bevaring af halm og hø i forbindelse med ejernes heste, som om vinteren lejlighedsvis
opstaldes her.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af Mols Bjerges sydlige del.

Da en forøgelse af taghøjden ikke vil få nogen landskabelig påvirkning af området, idet
udhuset er placeret i haveområdet omkring ejendommens bebyggelse, og da renoverin-
gen samtidig vil bidrage til et bedre helhedsindtryk af den samlede bebyggelse, medde-
ler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte på vilkår
at højden på det nye tag ikke overstiger højden på beboelseshuset og
at farven på taget holdes i en jordfarve, svarende til tagbeklædningen på hovedhuset.

Klagevejledning

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

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



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

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Peter Christensen, Toggerbovej 4, 8420 Knebel
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-16-97) •
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 Ebeltoft

•



TJL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

23/12-97

Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg REG. HR. 11~1.00.

Vedr. j.nr. 132/1997 - udvidelse af eksisterende P-plads samt opførelse af
toiletbygning ved Bogens Strand i Mols-Bjerg syd fredningen - Amtets j .nr. 8-70-e 52-2-701-1-97)

I efteråret 1996 meddelte Fredningsnævnet dispensation fra ovennævnte fredning til
indretning af parkerings- og opholdsareal på ejendommen matr. nr. 1 a Bogens by,
Bogens, der ejes af Århus Amt.

I skrivelse af 12. november 1997 har Amtet søgt om tilladelse til udvidelse af P-arealet
samt til opførelse af en cirka 25 m2 stor toiletbygning på arealet.

På grund af begrænsede midler i 1996 blev der kun anlagt en mindre p-plads. Det har i
løbet af sommeren 1997 vist sig, at behovet for såvel parkering som toiletfaciliteter er
mere påkrævet end først antaget.

• Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge. Ifølge fredningens § 15a er arealet udlagt
til opholdsareal og er i forbindelse med fredningen afstået til Århus Amt. Fredningen
er ikke til hinder for, at der i overensstemmelse med plejeplanlægningen opføres
mindre bebyggelse eller etableres andre anlæg i forbindelse med offentlighedens
færdsel og ophold i området.

Fredningsnævnet meddeler herefter imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

eu:l .\\ \lo - t ~\\\ \ ~-Go:1~{
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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: •
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jakob Møller, Vesterkærvej 24, 8400 ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft



TIL ORIENTERING

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

16/04-98

Ebeltoft Kommune
Teknisk Forvaltning
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft REb. NR. lt~.l·oc·

Modtaget i
Skov. og NaturRt.vrelsen

~7 APR, 1998

Vedr. j.nr. 153/1997 - udvidelse af sommerhus på ejendommen matr.nr. 1 d Bo-
gens by, Vistoft, beliggende Fuglsøvej 31, Bogens.

I skrivelse af 17. december 1997 har kommunen for Irma og Birger Johansen, ÅStrup-
gårdsvej 7, Studstrup, 8541 Skødstrup, søgt om tilladelse til til- og ombygning af et ek-
sisterende sommerhus på ovennævnte ejendom.

Om- og tilbygningen består i udvidelse af det 96 m2 store sommerhus med 31 m2 og en
ændret rumopdeling indenfor de bestående bebygningsrammer. Tilbygningen sker mod
landsiden.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Da den nye bebyggelse vil bidrage til en bedre bygningsmæssig helhed, og da huset i
sin helhed er omgivet af eksisterende bevoksning, findes det ansøgte ikke at stride mod
fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår,

at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med belig-
genhedsplan og

at bevoksningen omkring huset stedse opretholdes og vedligeholdes til sløring af
bebyggelsen.

Klagevej ledning

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

~G1() t~'1b-t~\ll\~C:O:L~
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Irma og Birger Johansen, Åstrupgårdsvej 7, Studstrup, 8541 Skødstrup
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-24-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ~ o

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Eigil Holm Nielsen, GI. Stationsvej 24, 8400 Ebeltoft
Intern Design v/arkitekt Finn Godtfredsen, Rolighedsvej 4, Femmøller, 8400 Ebeltoft

•



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

• Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

19/05-98

Sonnesen Byggeindustri ApS
A.F .Heidemannsvej 17
9800 Hjørring

REG.Nit 11~.2.CJo.

Vedr. j.nr. 22/1998 - Tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen
matr .nr. 1 ar Fuglsø by, Vistoft, beliggende Fuglsøvej 65 A, Ebeltoft.

Den 25. februar 1998 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra selskabet
modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhusbebyggelse på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. april 1998.

Christian Jeppesen fra anpartselskabet redegjorde nærmere for det ansøgte projekt og
oplyste, at det skal udformes i overensstemmelse med de til Fredningsnævnet
fremsendte tegninger. Dog har en potentiel køber ønsket husets areal forøget til 120
m2, hvorfor der ansøges herom. Det er planen at lave et sortmalet træhus med stråtag,
ligesom det er planen at rykke bebyggelsen op af skrænten samtidig med, at der
etableres en vold med beplantning foran ejendommen, således at den ikke bliver synlig
fra de omkringliggende arealer.

Århus Amt finder det væsentligt, at projektet er placeret indenfor et eksisterende som-
merhusområde og kan anbefale, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår at
der til sløring af bebyggelsen opretholdes og vedligeholdes en passende bevoksning
omkring sommerhus og garage, således at byggeriet ikke er synligt fra de
omkringliggende arealer samt på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med
det tidligere fremsendte projektmateriale .

Når hense s til at det ansøgte projekt vil blive placeret således, at det er omgivet af eksi-
sterende bevoksning, og derfor ikke vil være synligt fra de omkringliggende arealer,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte - herunder også et byggeri på 120 m2 - på de af Amtet foreslåede vilkår.



Modtaget r.
Skov· og NailJ1"'gtVY"e]sef:

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. 8-70-51-8-701-4-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredmngsforemng, Nørregade 2, 1165 KØbenhavn K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Eigil Holm Nielsen, GI. Stationsvej 24, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft Kommune, Att. N.C. Madsen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 MOdtaget'

Skov- og Naturstyrelsen

i 'l/ DEC. 1998
16/12-98

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

REG.Nl il g.2 .00

Vedr. j.nr. 33/1998 - nyt fælles nedsivningsanlæg for Toggerbo - matr.nr. 5 c
Bogens By, Vistoft - Deres j.nr. b 02 15005.

Den 8. juni 1998 søgte kommunen om tilladelse til etablering af et fælles nedsivnings-
anlæg på ovennævnte ejendom, der er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 10.
december 1994 om fredning af Mols Bjerge Syd.

Fredningsnævnet meddelte den 18. december 1996 dispensation fra den nævnte ken-
delse til renovering af det eksisterende anlæg.

Det har efterfølgende vist sig, at de eksisterende sivedræn er tillukket af rødder og
jord, hvorfor kommunen har fundet det mest hensigtsmæssigt at etablere et nyt anlæg,
hvor rensebrøndene (lO stk.) placeres på vejarealet.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da der er tale om midlertidige terrænændringer , meddeler Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

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

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.



Modtaget i
Skov- og'Naturstyrelsen

17 DEC. 1998

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 U.nr. 8-70-51-8-701-11-96)
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Skovfoged Kim Egefjord, Fussingø Statsskovdistrikt
Djursland Division, Toggerbo Spejdercenter v/Jens~Otto Hansen, Søndergade 41, 8400
Ebeltoft.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

22/06-99

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft REG.NR. ll~2.oD

Vedr. j.nr. 31/1999 - ny tagkonstruktion på sommerhus, matr.nr. 151 Knebel by,
Knebel, beliggende Porskærvej 24.

Den 14. april 1999 fremsendte kommunen en fra ejerne Jette og Hans Nørregaard
modtaget ansøgning om tilladelse til udførelse af ny tagkonstruktion på ovennævnte
ejendom.

Det fremgår af ansøgningen, at taget trænger til udskiftning, og at tagkonstruktiQnen
ønskes ændret således, at rejsningen bliver større og derved mulighed for indretning en
hems. Taget vil blive udført med sort/grå tagpap, og de forhøjede gavle beklædes med
blokhusbrædder som det øvrige hus.

Ejendommen, der er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994
om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, er beliggende i den nordvestlige udkant
af fredningen.

Det eksisterende sommerhus er på 37 m2 og er opført i 1964. Sommerhuset ligger i nå-
leskov og er ikke synligt over store afstande.

Århus Amt har i forbindelse med en besigtigelse konstateret, at der er opført et mindre
skur på 7 m2, 20 - 30 meter nord for sommerhuset. Ejerne har oplyst, at skuret var på
ejendommen, da de købte den.

Århus Amt har i skrivelse af 28. maj 1999 anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler
dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da der alene er tale om ændring af tagkonstruktionen, sammenholdt med oplysningen
om, at sommerhuset er omgivet af beplantning, meddeler Fredningsnævnets formand i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Da det opførte skur ligger skjult i skoven og alene kan ses ved færdsel til og omkring
sommerhuset, meddeles tillige imedfør af samme bestemmelse tilladelse til bibehol-



delse af dette skur.

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:

Jette og Hans Nørregaard, Porskærvej 24, Knebel, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-10-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel



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

22/07-99

Anker Jørgensen
Sommerlyvej 14
8400 Ebeltoft

REG.Ni il-<&:l.. GO

Vedr. j.nr. 50/99 - udstykning af matr.nr. 1 z Fuglsø by, Vistoft, beliggende
Sommerlyvej 14, Fuglsø, 8400 Ebeltoft

Den 4. juni 1999 fremsendte Århus Amt en fra Dem til Ebeltoft Kommune fremsendt
ansøgning 0111 tilladelse til udstykning af ovelmævnte ejendom i 3 parceller med henblik
på anvendelse til selvstændig bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september] 994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, ligesom der på ejendommen ligger fortids-
mindet med fredningsnummer 2417.26.

Nævnet foretog besigtigelse den 23. juni 1999, hvor De oplyste, at De ønsker jorden
udstykket til 3 parceller, der skal bebygges selvstændigt. Ejendommene ønskes placeret
på grunden i overensstemmelse med det rids, De har sendt til kommunen, men i øvrigt
overlades det til Fredningsnævnet af anvise en placering. De har anført, at gravhøjen
stort set ikke er synlig på afstand, idet den er beplantet.

Arhus Amt har anført, at det fremgår af den ret nye fredning, at udstykning skal ske
med respekt af fortidsminder. Den foreslåede udstykning vil berøre den eneste del af
gravhøjens omgivelser, der endnu ikke er domineret af bebyggelse. Den foreslåede pla-
cering af parcel 1 ligger for tæt på fortidsmindet og kan ikke anbefales. Amtet kan
principielt tilslutte sig udstykningen af parcel 2, forudsat
at bygningen placeres tættere på den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 1 n
at huset opføres i mørke jordfarver
at den eksisterende beplantning bevares og vedligeholdes i et omfang, så huset vil

være sløret af beplantning mod indsigt udefra,
at huset placeres længere mod nordøst på parcel 2, landværts strandbeskyttelsen og

mindst 90 meter fra fortidsmindet, samt
at endeligt tegningsmateriale med husets placering, udformning, størrelse og valg af

materialer og farver samt beskrivelse af de eventuelle planlagte terrænreguleringer
og rydning af beplantning fremsendes til Fredningsnævnet til endelig godkendelse.

Ebeltoft Kommune har henstillet, at der gives dispensation til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig Amtets udtalelse.



"

Fredningsnævnets bemærkninger:

Ansøgningen indebærer, at fortidsmindet vil blive yderligere omkranset af bebyggelse.
Nævnet finder på den baggrund, at det vil være i strid med fredningens formål, hvis
der meddeles dispensation til opførelse af 2 bygninger på ejendommen. Fredningsnæv-
net finder imidlertid ikke, at det vil være i strid med fredningens formål at opføre yder-
ligere 1 bygning på ejendommen, hvorfor der meddeles tilladelse hertil i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår:

at ejendommen placeres som anført på vedlagte rids,
at huset opføres i mørke jordfarver eller en blanding af disse
at den eksisterende beplantning bevares og vedligeholdes i et omfang, så huset vil

være sløret af beplantning mod indsigt udefra,
at endeligt tegningsmateriale med husets placering, udformning, størrelse og valg af

materialer og farver samt beskrivelse af de eventuelle planlagte terrænreguleringer
og rydning af beplantning fremsendes til Fredningsnævnet til endelig godkendelse.

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 U.nr. 8-70-51-8-701-8-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

- Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 KØberihavn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø



Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

"
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Rids i 1:2000 vedrørende
Matr. nr. 1z Fuglsø By, Vistoft.

Vedrørende byggefett for udstykning af grund
til opførelse af sommerhus.

Juli 1999

• Hanne øster
ARHUSAMT
Natur og Miljø
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ltoft Kommune
Jdbergsvej 2
JO Ebeltoft REG.NR. 11g 2.00

'edr. j.nr. 120/1999 - opførelse af carport på matr.nr. 2 s Bogens by, Vistoft.-
.ommunens j.nr. S0215032A.

Den 2. december 1999 fremsendte kommunen en fra Poul Bydel, Provstskovvej 4,
Bogens, modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en carport på 50 m2 ved det
eksisterende enfamiliehus.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Carporten, der placeres 7 m nord for boligen på ejendommen, erstatter en carport som
blev nedrevet i 1990.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, der i skrivelse af 29. december 1999 har an-
befalet, at nævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om en carport til erstatning for en tidligere nedrevet, og da byggeriet
skønnes at være landskabeligt uproblematisk, og derfor ikke strider mod fredningens
formål, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til-
ladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de frem-
sendte 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

gEnergiministeriet
og Naturstyrelsen
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virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden besteIIll

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

Med venlig hilsen

~

Modtaget!
Skov- og Naturst)'l

2 ~ JAW. 200n

Kopi er sendt til:

Poul Byriel, Provst skovvej 4, Bogens, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-26-~
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel.
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebe



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Til ORIENTERING

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

23/05-00

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

REG.NR 7q~~·oo

Vedr. j.nr. 46/2000 - naturbørnehave iMols Bjerge.

Den 12. maj 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen modta-
get ansøgning om tilladelse til fortsættelse af naturbørnehaven i Mols Bjerge på tidlige-
re tilladte placeringer.

Fredningsnævnet har senest i skrivelse af 30. januar 1997 meddelt tilladelse til natur-
børnehaven på nærmere angivne vilkår.

Arealerne hvor naturbørnehaven placeres, er omfattet af Mols Bjerge fredningen.

Det fremgår af amtets skrivelse af 12. maj 2000, at der ikke på nuværende tidspunkt
bør meddeles en varig tilladelse til de ansøgte placeringer, idet den konstaterede belast-
ning på omgivelserne peger mod, at der bør være så mange placeringsmuligheder, at
nogle steder kun anvendes med mindst 2 års mellemrum. Amtet har i medfør af pIanlo-
vens § 35 meddelt en midlertidig tilladelse til fortsættelse af naturbørnehaven inden for
de nu anvendte områder frem til 1. april 2001. Amtet forventer herefter, at sagen inden
da kan afgøres med mindst 5 - 6 placeringer, som helst skal munde ud i en varig tilla-
delse.

Under hensyn til de tidligere meddelte tilladelser, og da der nu alene søges om en fort-
sat midlertidig tilladelse, meddeler fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til fortsættelse af naturbørnehaven frem til 1. april
2001 inden for de i nævnets skrivelse af 30. januar 1997 meddelte områder, og de i
denne skrivelse anførte vilkår.

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

Qd.S\)\ '\ '\G· \ ';?< li ( \ 'l.- ()D :L '1
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sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-7-95)
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8400 Ebeltoft
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, Eigil Holm Nielsen, GI. Stationsvej 24, 8400
Ebeltoft
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

30/06-00
"""f/ ,

Hanne og John Mellentin
Provstskovvej 15
Bogens
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 39/2000 - tilbygning til udhus og ændret anvendelse til peronaleophold
på matr .nr. 2 m Bogens by, Vistoft, beliggende Provstskovvej 15, Bogens.

På Deres vegne har Intern Design Tegnestue via Århus Amt fremsendt ansøgning~m
Fredningsnævnets tilladelse til om- og tilbygning til eksisterende udhus på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er en skovejendom på 46 ha med produktion af juletræer og pyntegran.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2000.

Under besigtigelsen redegjordes nærmere for det ansøgte ud fra de fremsendte
tegninger, og De oplyste i den forbindelse, at den omhandlede ejendom vil blive udført
ligesom stuehuset i sækkeskuret, hvidmalet tegl og med stråtag og mørkegrønne
vinduer.

Århus Amt kunne anbefale, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår at
udhuset, såfremt brugen til personaleophold ophører, alene anvendes som udhus for
helårsboligen samt at bygningen ikke anvendes til overnatning.

Hverken Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite eller Ebeltoft Kommune havde
indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til at det byggeri der ansøges om tilladelse til, sker til erstatning for et
stort set tilsvarende udhus både hvad angår placering, størrelse og udseende, og under
hensyn til at bygningen skal anvendes til personaleophold i forbindelse med en
skovejendom, har Fredningsnævnet besluttet at meddele tilladelse i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til det ansøgte på vilkår:
at udhuset, såfremt brugen til personaleophold ophører, alene anvendes som udhus

for helårsboligen samt
at bygningen ikke anvendes til overnatning.
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Klagevejledning

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

Klageberettigede er: o

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Arhus 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:

Intern Design, Rolighedsvej 4, Femmøller, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-9-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Natutfredningsforemng, MasnedØgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Henning Petersen, Skellerupvej 2
A, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 42, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft (j.nr. S02115003B)



TIL ORIENTERING
o

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

13/10-00

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Modtaget i
Skov- lY, "J~turBtYJl':9!!'J®;;',

~~('r
J ,) v" II

Vedr. j.nr. 4112000 - ombygning af tagetagen på matr.nr. 2 a Bogens by, Vistoft,
beliggende Provstskovvej 13, Bogens, 8400 Ebeltoft - Deres j.nr. 02.00.01 P19.

Den 27. april 2000 fremsendte kommunen en fra arkitekt Ann Busch, Århus, modtaget
sag, hvor der for Morten Overgaard søges om tilladelse til ombygning af tagetagen på
stuehuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Et eksisterende rødt tegltag med små tagvinduer skal erstattes af et sort tegltag med
kviste på hver side.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2000, hvor der bl.a. var diskussion
om udformning af kvistene. Det aftaltes, at ejeren i samråd med Ebeltoft Kommune
skulle udarbejde et alternativt forslag, som herefter skulle fremsendes til Frednings-
nævnet.

Den 31. august 2000 har kommunen til Århus Amt fremsendt et nyt forslag til kviste-
nes udformning. Der ønskes 4 kviste på hver side udført som heltagskviste med 40°
sadeltag. Efter forslaget er de to midterste kviste på hver side 3,2 meter brede og de
yderste 2,1 meter brede.

Den 13. september 2000 har Århus Amt fremsendt sagen til Fredningsnævnet med an-
befaling, at nævnet tillader antallet af kviste, forudsat at alle kvistene er ens, samt at de
udføres som de yderste kviste på det indsendte materiale, d.v.s. med to vinduer og
maksimalt 2,1 meter brede.

Taget beklædes med sorte uglaserede teglsten.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da en ombygning af tagetagen ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at alle kviste er ens, således at de udføres som de yderste kviste på det
fremsendte materiale med to vinduer og maksimalt 2,1 meter brede.



Klagevejledning

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

Klageberettigede er: .
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Arhus 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. e'
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:

Arkitekt Ann Busch, Nørregade 36, 2.tv., 8400 Ebeltoft
Morten Overgaard, Provstskovvej 13, Bogens, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-701-10-00)
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/Henning Pedersen, Skellerupvej 2 A,
8420 Knebel
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel



o

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

27/11-00

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 100/2000 - ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning samt
garage/depot på ejendommen matr.nr. lag Fuglsø by, Vistoft.

Kommunen har den 15. september 2000 fremsendt en fra Inga Melchior Lolck modta-
get ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning samt garage/depot på oven-
nævnte ejendom.

Ansøgningen vedrører inddragelse af en 16 m2 stor overdækket terrasse til et ekstra
værelse samt opførelse af en 44 m2 stor garage/depotbygning mod vest, nordvest.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 25. oktober 2000.

Under besigtigelsen redegjorde ansøgeren nærmere for det ansøgte og gennemgik de
fremsendte tegninger. Hun oplyste, at hun har behov for plads til opbevaring af have-
møbler, redskaber og lignende, ligesom hun har behov for yderligere plads i huset.

Størrelsen af huset drøftedes, idet det dog konstateredes, at huset, hvis det ansøgte imø-
dekommes, vil blive på ca. 125 m2, hvortil kommer den ansøgte garage/depotbygning.

Århus Amt v/Hanne øster oplyste, at da sommerhuset ligger meget tæt på Ebeltoft Vig
kan Natur og Miljøkontoret ikke anbefale, at der meddeles tilladelse til udvidelse af
sommerhuset, men at man eventuelt kan tillade den overdækkede terrasse lukket til et
mindre udhus og overdækningen udvidet med maksimalt 10 m2, således at der kan hol-
de en bil i carporten.

Ebeltoft Kommune v/Jørgen Andersen bemærkede, at en garage og et udhus er normalt
forekommende ved sommerhuse, og at en bebyggelse på ca. 120 m2 er acceptabel for
kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under henvisning til placeringen og karakteren af det ansøgte byggeri væk fra Ebeltoft
Vig, meddeler Fredningsningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte.



Fredningsnævnet bemærker samtidig, at ejeren ikke kan forvente tilladelse til
yderligere byggeri på ejendommen.

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:

Inga Melchior Lolck, Hybenvej 12, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-31-00) •
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,
8420 Knebel
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMTU v:.,:.c~<t~Nk. '11gd. 00

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

27/11-00

Anker Jørgensen
Sommerlyvej 14
Fuglsø
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 103/2000 - ansøgning om tilladelse til udstykning af af 3 grunde på
ejendommen matr .nr. 1 z Fuglsø by, Vistoft.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 3. oktober 2000 fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til udstykning af 3 grunde på ovennævnte ejendom. De har i
forbindelse med ansøgningen anført, at den fredede gravhøj ikke bliver væsentlig mere
omkranset af bebyggelse end det er tilfældet i dag.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet har den 22. juli 1999 meddelt tilladelse til udstykning af en grund til
opførelse af et sommerhus på en række betingelse. Nævnet afviste i samme sag at ud-
stykke yderligere 2 grunde fra ejendommen.

Det er nævnets opfattelse, at de 2 af de nu ansøgte udstykninger svarer til det tidligere
ansøgte.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 25. oktober 2000, hvor sagen drøftedes .• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Vedrørende parcel l finder nævnet, at denne svarer til den tidligere ansøgte parcel 1,
som nævnet meddelte afslag på tilladelse til. Fredningsnævnet finder fortsat, at fortids-
mindet vil blive yderligere omkranset af bebyggelse, og at huset vil blive meget synligt
i landskabet, som er åben mod syd ud over Ebeltoft Vig.

Derfor fastholdes det tidligere meddelte afslag.

Parcel 2 svarer til den tidligere ansøgte parcel 2 på hvilket Fredningsnævnet tidligere
har meddelt tilladelse til et hus i et bestemt byggefejt.

Baggrunden for det af Fredningsnævnet tilladte byggefelt var, at huset herved ville
komme længere ned i terrænet og nærmere eksisterende sommerhus.

Da dette ikke er tilfældet med det nu ansøgte byggefelt, meddeles der afslag på Deres
ansøgning om ændring af byggefeltet.

CLdS h) / J96-/21t/2-ar:2Ci
tf



Parcel 3 er en ny udstykning i forhold til tidligere ansøgning.

Efter besigtigelsen må Fredningsnævnet konstatere, at terrænet på det pågældende areal
er meget stejl, hvorfor det må forventes, at der skal udføres en del jordarbejde i selve
Langbjerg. Da dette findes uforeneligt med formålet bag fredningen, meddeler Fred-
ningsnævnet afslag til udstykning og bebyggelse af den pågældende parcel.

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
L

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-701-5-00)
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/Henning Petersen, Skellerupvej 2 A,
8420 Knebel
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft G.nr. 01.04.P19).
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REG.Nl
TIL ORIENTERING

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

16/01-01

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 41/2000 w ombygning af tagetagen på matr.nr. 2 a Bogens by, Vistoft,
beliggende Provstskovvej 13, Bogens, 8400 Ebeltoft - Deres j.nr. 02.00.01 P19.

I skrivelse af 13. oktober 2000 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til ombygning af tagetagen på ovennævnte ejendom på
vilkår, at alle kviste var ens, således at kvistene blev udført med to vinduer og maksi-
malt 2,1 meter brede.

EJendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

I ansøgningen var anført, at der ønskedes tilladelse til 4 kviste på hver side, udført som
heltagskviste med 400 sadeltag og således, at de to midterste kviste på hver side var
3,2 meter brede og de yderste 2,1 meter brede.

Ejeren Sisse Maughan har anmodet såvel Fredningsnævnet som Århus Amt om at gen-
behandle sagen, da det er af afgørende betydning for indretningen af loftsetagen, at
ombygningen foretages i overensstemmelse med det forslag, der blev fremsendt til
Fredningsnævnet i september 2000.

Århus Amt har i skrivelse af 15. december 2000 bedt Fredningsnævnet oplyse, hvor-
vidt nævnet vil genbehandle sagen.

Ebeltoft Kommune har i skrivelse af 14. november 2000 udtalt, at det i samarbejde
med ejeren udarbejdede forslag fra kommunens side er vurderet således, at det respek-
terer de arkitektoniske forhold, relateret til bygningsmiljøet i Bogens.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

I juni 2000 afholdt Fredningsnævnet møde på ejendommen, hvor det blev aftalt, at eje-
ren i samarbejde med Ebeltoft Kommune skulle udarbejde et forslag til udførelse af
tagkonstruktionen, og da kommunen fortsat finder, at det af ejeren forelagte forslag op-
fylder de arkitektoniske forhold relateret til bygningsmiljøet i Bogens, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
ombygning af tagetagen på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med det til
Fredningsnævnet i september 2000 fremsendte tegningsmateriale.



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. ej
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:

Sisse (Anne Vibeke) Maughan, 30the Crescent, Bames, London, SW 13 ONN
Arkitekt Ann Busch, Nørregade 36, 2.tv., 8000 Århus C
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-701-10-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø ej
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Henning Pedersen, Skellerupvej 2 A,
8420 Knebel
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

REG.NR. 1-i-8Z.(X)
TIL ORIENTERING

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

20/03-01

Carl Bro A/S
Nordlandsvej 60
8240 Risskov

Vedr. j.nr. 23/2001 - ny vandforsyningsboring i Knebel Plantage på matr.nr. 14 d
Knebel by, Knebel - Deres j.nr. 30.3695.01.

• Den 14. marts 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning, hvor De for Knebel Vandværk søger om tilladelse til ny kildeplads på oven-
nævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 vedrø-
rende Mols Bjerge Syd-fredningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af ejendommen i forbindelse med behandling af
andre sager den 14. marts 2001.

Anlægget vil med den af Fussingø Skovdistrikt, der ejer ejendommen, foreslåede place-
ring, ikke være synligt fra det omgivende terræn. Efter fredningskendelsen er arealet
udlagt til1øvskov, således at skovbevoksningen skal opretholdes.

•
Skovdistriktet har anført, at det ikke er acceptabelt, at boringen skal indhegnes. Det må
være tilstrækkeligt at etablere en lille grøft med dige til afgrænsning af boringen. Selve
boringen, udtag m.m., skal holdes i eller under terrænniveau og synlige anlægsdele
skal fremstå med mat-sort overflade. Dæksler m.m. skal være aflåst, og anlægget må
ikke udgøre nogen risiko for områdets besøgende.

Århus Amt har anført, at kildepladsen med den foreslåede placering og udformning
ikke vil stride mod fredningens formål og har anbefalet, at der meddeles dispensation.

En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde ikke indven-
dinger mod den foreslåede placering.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Med den foreslåede placering og udformning findes kildepladsen ikke at stride mod
fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte med placering som vist på vedhæftede kort .

•
AD: 2001 - 1211/(2._0001 Ald. ni. 14



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 l, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-701-5-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal, Stenledvej 11,
Hyllested Skovgård, 8400 Ebeltoft
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420
Knebel.
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Fussingø Statsskovdistrikt, Vasevej 7, 8900 Randers - j.nr. SN 1996-553
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

26/04-01
Signe og Per Bunde-Pedersen
Moesgårdvej 12 B
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 26/2001 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på
matr .nr. 1 aq Fuglsø by, Vistoft.

Den 26. marts 2001 fremsendte Århus amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til opførelse af sommerhus på ovennævnte ejendom beliggende
Hybenvej 6, Fuglsø.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af Mols Bjerge Syd.

Sommerhuset bliver 151 m2 stort, hvortil kommer en dobbelt garage på 63 m2, Der
skal i forbindelse med huset etableres store betonterrasser. Huset opføres i dansk ube-
handlet gran, der med tiden bliver sølvgråt. Dette kræver et stort tagudhæng til beskyt-
telse mod vind og vejr. Taget bliver tagpap på grund af krav i henhold til byggeloven.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 11. april 2001.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste ejerne, at man ønsker at få plads til familien
samt til opbevaring af bil, båd m. v. Baggrunden for at der søges om tilladelse til opfø-
relse af så stort et hus er, at man ikke ønsker, at huset senere skal om- eller tilbygges.
Hensigten med betonterrasserne rundt om huset er at få opholdsarealer , som ikke kræ-
ver vedligeholdelse, ligesom man ønsker at grunden så vidt muligt skal bevares om
naturgrund.

Århus Amt anførte under besigtigelsen, at der for så vidt er tale om et flot projekt med
materialer og farvevalg, der er tilpasset naturen, men at der vurderes at være tale om et
for stort byggeri, således at det henstilles, at der meddeles tilladelse til et sommerhus
på max. 125 m2 samt en garage på max 50 m2•

Ebeltoft Kommune anførte, at der ikke i fredningsafgørelsen er indført grænser for
størrelsen af husene i området, og at der i området i forvejen er huse, der er meget sto-
re og som i øvrigt har karakter af helårsbeboelse.

Fredningsnævnet bemærkninger og afgørelse:

• Fredningsnævnet er som udgangspunkt betænkelig ved at meddele tilladelse til
opførelse af meget store sommerhuse i fredede områder.

~v0 :2~\-\~\'\.\'~-D(!)~



Det i denne sag forelagte projekt findes imidlertid at være så veltilpassset områdets ka-
rakter både for så vidt angår materialevalg som farvevalg , at det ansøgte - når henses
til området i øvrigt - ikke findes at være i strid med fredningens bestemmelser. Fred-
ningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilla-
delse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger med beliggenhedsplan.

Fredningsnævnet vil samtidig tilkendegive, at der ikke senere kan forventes meddelt til-
ladelse til yderligere bebyggelse 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.

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. 8-70-51-8-701-6-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal, Stenledvej 11,
Hyllested Skovgård, 8400 Ebeltoft.
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8240 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2,8400 Ebeltoft
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Afgørelse

i sagen om udstykning af tre sommerhusgrunde inden for et fredet område
i Mols Bjerge •

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 27. november 2000 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til
at udstykke 3 sommerhusgrunde på ejendommen matr.nr. 1 z Fuglsø by, vi-
stoft. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ejendommens ejer.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september
1994 om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge og er beliggende i
et udlagt sommerhusområde. Det ansøgte ligger inden for fortidsmindebe-

.. skyttelseslinienpå 100 m fra en gravhøj.

Hovedformålet med fredningen er bl.a. at sikre, at de landskabelige,
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under op-
retholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme.
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre frednin-
gens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således bl.a.
ikke foretages terrænændringer eller opføres ny bebyggelse, medmindre
sådanne ændringer er tilladt ifølge fredningen eller kan tillades ved
dispensation fra fredningen.

særligt for så vidt angår .sommerhusområdet - der var udlagt inden fred-
ningen - er der fastsat bestemmelser om at bebyggelse inden for dette
område, kræver Fredningsnævnets forudgående godkendelse vedrørende byg-
geriets placering, udformning og størrelse samt valg af materialer og

S'rov- og NaterstyreIsen
J.nr. SN f001 - !2I!J;2 _ 07J O er
Akt. nr. ,)
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farver. By~g~r~et skal være sløret af beplantning, som ikke må være
hækagtig~ Bebyggelse inde~ for området skal ske med respekt af naturbe-
skyttelseslovens beskyttelseslinier.

Fredningsnævnet har tidligere truffet afgørelse i sagen den 22. juli
1999, hvor der blev meddelt tilladelse til udstykning af en grund til
opførelse af et sommerhus på et nærmere fastlagt byggefelt på parcel 2
og afslag på at udstykke yderligere en grund.

Klageren ansøgte den ll. februar 2000 på ny om tilladelse til udstyk-
ning af sommerhusgrunden, nu i 3 grunde (parcel l, 2 og 3) .

Fredningsnævnets begrundelse for afslag på ansøgningen af ll. februar4t 2000 var for så vidt angår parcel l, at parcellen er identisk med den
tidligere i 1999 ansøgte parcel l. Nævnet har fortsat vurderet, at den
nærliggende fredede gravhøj vil blive yderligere omkranset af bebyggel-
se og at huset vil blive meget synligt i landskabet, som er åbent mod
syd ud over Ebeltoft Vig.

Vedrørende parcel 2 har fredningsnævnet anført, at den svarer til den
tidligere i 1999 ansøgte parcel 2, på hvilken fredningsnævnet dengang
havde meddelt tilladelse til opførelse af et hus på et nærmere angivet
byggefelt. Baggrunden for tillad~lsen var, at huset herved ville komme
længere ned i terrænet og nærmere et eksisterende sommerhus. Da det ik-
ke er tilfældet med det nu ansøgte byggefelt, har fredningsnævnet med-
delt afslag på ansøgningen om at ændre byggefeltet ..

4t Parcel 3 er en ny udstykning i forhold til det tidligere ansøgte. Som
be~rundelse for afslaget har fredningsnævnet anført, at terrænet på det
pågældende areal er meget stejlt, hvorfor det må forventes, at en del
jordarbejde i Langbjerg er påkrævet, hvilket nævnet finder uforeneligt
med fredningens formål.

For så vidt angår parcel l og 2 har Århus Amt anbefalet, at der medde-
les afslag til det .ansøgte med samme begrundelse som angivet i fred-
ningsnævnets afgørelse. For så vidt angår parcel 3 har Århus Amt i lig-
hed med fredningsnævnet udtalt, at et sommerhus på det ansøgte sted vil
kræve meget jordarbejde og dermed meget gravearbejde i selve Langbjerg.
på det foreliggende grundlag anbefaler amtet derfor, at der meddeles
afslag. Amtet vil dog ikke udelukke, at der kan udarbejdes et projekt,
som vil kunne godkendes på den del af parcel 3, som ligger længst mod
øst og dermed tæt på et eksisterende sommerhus.
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Århus Amt har samtidig tilkendegivet, at der på det foreliggende grund-
lag ikke vil kunne forventes meddelt dispensation fra fortidsmindebe-
skyttelsen.

Ebeltoft Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation fra fred-
ningen.

Klager har vedrørende parcel 1 anført, at der i området mod syd ligger
24 sommerhuse samt en gård med et stort maskinhus, som alle er meget
synlige i landskabet. på Langbjerg og Langbjergs skråninger er der 21
sommerhuse, som ligeledes er meget synlige i landskabet samt et par
byggegrunde med byggeret, hvor sommerhuse også vil ~live meget synlige
i landskabet. Der ligger andre sommerhuse tæt på fortidsmindet.

Vedrørende parcel 3 finder klager, at det er urimeligt at påstå, at
terrænet er meget stejlt og at der skal udføres en del jordarbejde.

Afgørelse

I sagens afgørelse har deltaget 9 af nævnets 12 medlemmer: Lars Busck
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Peter Chri-
stensen, Leif Herman, Ebbe ~alnæs, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen
og Poul Søggard.

Naturklagenævnet foretog den 19. april 2001 besigtigelse af ejendommen.

Der kan meddeles dispensation fra bestemmelserne i fredningen, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf.-naturbeskyttelses-
lovens § SO, stk. 1 og fredningskendelsens § 18.

Hovedformålet med fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge er bl.a.
at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske vær-
dier i området bevares.

Sommerhus område t er som helhed inddraget under fredningen og frednings-
bestemmelserne må forstås således, at det ikke har været meningen at
forhindre yderligere sommerhusbebyggelse indenfor området for så vidt
dette er muligt efter de almindeligt gældende bestemmelser. Den ansøgte
udstykning skal derfor i hovedsagen - bortset fra censur med hensyn til
bebyggelsens nærmere placering og udformning mv. - vurderes ud fra de
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hensyn som v~r~tages genn~m naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyt-- ~'. ..
telseslinie.

Efter besigtigelsen lægger Naturklagenævnet til grund at den omhandlede
gravhøj er af meget beskedne ydre dimensioner og næsten ikke kan ses
fra omgivelserne, bl.a. på grund af beplantning. Herefter og da der i
forvejen ligger sommerhuse tæt op af" højen og i en kreds omkring højen
i lidt større afstand ses der ikke ud fra hensyn til fortidsmindebe-
skyttelsen at være grundlag for at afslå det ansøgte.

Naturklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at Fredningsnævnet for
Århus Amts afgørelse af 27. november 2000, vedrørende afslag på dispen-
sation til udstykning af tre sommerhusgrunde på parcel 1,2 og 3, ændres
til en tilladelse. Klageren kan herefter udstykke parcel 1,2 og 3. Til-
ladelsen gives på vilkår om Natu7klagenævnets (Formandens) forudgående
godkendelse af byggeriets placering, udformning og størrelse samt valg
af materialer og farver.

på Naturklagenævnets vegne

Tessa Harbo Andersen

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jr. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jr. lovens § 88, stil. l.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHVS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

22/01-02
Det Danske Spejderkorps
Djursland Divisionen v/Jens Otto Hansen
Søndergade 41
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 24/2001 - godkendelse af en opført lokumsbygning på matr.nr. 7 e
Bogens by, Vistoft.

Den 11. april 2001 foretog nævnet besigtigelse af en opført lokumsbygning ved
Toggerbo, hvilken ejendom er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. septem-
ber 1994 vedrørende Mols Bjerge Syd fredningen. Under besigtigelsen blev det oplyst,
at der tidligere har været to mindre toiletbygninger på det pågældende sted, og at der
alene har været tale om en udskiftning. Det blev aftalt, at spejderkorpset skulle frem-
sende fotos af de tidligere bygninger.

I maj 2001 fremsendte spejderkorpset fotos af de tidligere bygninger og fremkom med
forslag til en slørende beplantning m.v. af den nye bygning.

Sagen har påny været forelagt for Århus Amt, som i skrivelse af 10. juli 2001 udtalte,
at Amtet kan anbefale, at den opførte bygning lovliggøres, idet der er tale om udskift-
ning af en bygning af tilsvarende størrelse til erstatning for en tidligere. Amtet finder
ikke grundlag for, at der foretages yderligere jordarbejder, men anbefaler, at der laves
en lille lund af birk, eg, hassel, slåen og hyld. Planterne plantes i en størrelse på 30 -
50 cm, og med en afstand på 1 x 1 m.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om udskiftning af en bygning, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, godkendelse af den opførte bygning på vilkår, at
der, som vist på vedhæftede skitse, foretages en slørende beplantning, som foreslået af
Århus Amt.

Fredningsnævnet beklager den sene besvarelse.

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
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Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- ';e
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. 8-70-51-8-701-32-00)
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/Mogens Stendal, Stenledvej 11,
Hyllested Skovgård, 8400 Ebeltoft
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, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Mols Skovpart v/skovfoged Kim Egefjord, Molsvej 122, 8400 Ebeltoft

•
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TIL ORiENTERING

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

18/04-02
Hedeselskabet
Att. Sune Glitrup, Miljø- og læplantning
Vesterskovgårdsvej 8
8544 Mørke

Vedr. j.nr. 20/2002 - ansøgning om plantning af læhegn langs vejen til Bogens.

Fredningsnævnet har den 22. februar 2002 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning
på vegne lodsejer B. Bunde-Pedersen om tilladelse til plantning af læhegn på ejendom-
men matr.nr. 1 a Bogens by, Vistoft.

Der ønskes plantet et 6-rækket læ-/vildthegn på østsiden af Provstskovvej på en 475 m
lang strækning. Beplantningen skal bestå af bI. a. eg, lind, rødel, tjørn, ask, røn,
mirabel og fuglekirsebær. Desuden buske.

Ejendommen er omfattet af fredningen for den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklage-
nævnets afgørelse af 12. september 1994.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. april 2002.

I forbindelse med besigtigelsen anmodede De om subsidiært at få tilladelse til at plante
et 6-rækket læ-/vildthegn på strækningen med en beplantning bestående af færre træer
end oprindelig skitseret, ligesom De anførte, at beplantningen ville have en maksimum-
højde på 2 meter.

Endvidere anførte De, at man var indstillet på eventuelt alene at beplante dele af den
ønskede strækning.

Både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har udtalt sig imod
etablering af læhegn på den ønskede strækning.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det ønskede læhegn skal placeres på en strækning, hvor læhegnet vil hindre hen-
holdsvis indsynet mod Mols Bjerge og udsynet mod Ebeltoft Vig. Fredningsnævnet fin-
der, at etablering af læhegn vil påvirke de landskabelige og kulturhistoriske værdier i
området på en uheldig måde, idet oplevelsen af landskabet vil blive begrænset. Beplant-
ningen findes således på afgørende måde at stride mod fredningens formål.

Med samme begrundelse finder Fredningsnævnet ikke at kunne meddele tilladelse til
beplantning af en del af strækningen eller med anden type beplantning som foreslået.

Fredningsnævnet meddeler således i det hele afslag på det ansøgte.

/}d:



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:

B.Bunde-Pedersen, Provstskovvej 2, Bogensholm, 8400 Ebeltoft
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-22-01)
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/Mogens Stendal, Stenledvej 11, 8400
Ebeltoft
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, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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REG.NR. ?1-~z..00
Frederiksborggade 15. 1360 København K

17/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkndk

Det centrale Fredningsregister
Haraldsgade 53
2100 København ø

26. august 2002
J.nr.: 97-121/700-0038
JKW/lrj

Lt6 .

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om
plantning af læhegn langs en vej indenfor fredningen af Mols Bjerge i
Ebeltoft Kommune, Århus Amt.

Med venlig hilsen

'9" ," "7r~,A~91
Lis Rønnov Jessen
afdelingssekretær

direkte tlf.: 3395 5741

Afgørelsen er sendt til:

• B. Bunde-Pedersen, Provstskovvej 2, Bogensholm, 8400 Ebeltoft
• Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg
• Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
• Ebeltoft Kommune, Rådhuset, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
• Fredningsnævnet for Århus Amt, Retten i Randers, Sandgade 12, 8900

Randers, ad j.nr. 20/2002
• Hedeselskabet, att. Sune Glitrup Miljø- og læplantning, Vesterskov-

gårdsvej 8, 8544 Mørke

1- I

Skov- og Naturstyrelsen
.J.nr. SN 200 l - 11 l l/i 'J.. - o r. " C(
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NATURKLAGENÆVNET fredenksborggade 15, 1360 København K

nf. 33955700
Fax: 33955769
X 400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet. nkn@nkn.dk

2 6 AUG. 2002
J.nr.: 97-121/700-0038
Jkw

Afgørelse
i sagen om plantning af læhegn langs en vej indenfor fredningen af Mols

Bjerge i Ebeltoft Kommune, Århus Amt .

•
Fredningsnævnet for Århus Amt har den 18. april 2002 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 meddelt afslag på ansøgning om etablering af en læ-
plantning indenfor fredningen af Mols Bjerge på ejendommen matr.nr. la
Bogens By, Vistoft i Ebeltoft Kommune. Afgørelsen er påklaget til Natur-
klagenævnet af ansøger.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september
1994 om fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge.

• Fredningens formål er, for så vidt angår den omhandlede ejendom:

"at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske vær-

dier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af

land- og skovbrugsejendomme."

Ejendommen er i fredningen optaget som "landbrugsarealer" og omfattet af
fredningens bestemmelser i bl.a § 4a, efter hvilken der fastsættes:

,
"Disse arealer kan fortsat drives landbrugsmæsigt uden hensyn til fred-

ningen. Der må dog ikke tilplantes, heller ikke til pyntegrønt eller ju-

letræer, selvom dette ville være lovligt efter landbrugsloven. En dis-

pensation efter § 18 til tilplantning af et areal skal imidlertid nor-

malt meddeles, hvis tilplantningen det pågældende sted ikke vil forringe

landskabet væsentligt eller forstyrre frie udsigter".
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I § 5 fastsættes nærmere bestemmelser om levende hegn:

"Læhegn må kun plantes med fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Fredningsnævnet kan kun nægte at godkende et læhegn der består af løv-

træer eller -buske, hvis beplantningen på afgørende måde strider mod

fredningens formål. n

Der ønskes plantet et 6-rækket løvfældende læhegn som indeholder en ræk-
ke træer. Hegnet ønskes plantet langs en mindre vej der fører fra kyst-
vejen og op mod Bogens og skal afgrænse ejendommens østskel over en di-
stance på ca. 475 m.

Ansøger ønsker at etablere hegnet på strækningen da han har hegn omkring
ejendommens øvrige marker og finder at læhegnet giver variation i land-
skabet og skaber trivsel for dyrelivet i området. Såfremt hegnet ikke
kan tillades i sin helhed ønsker ansøger subsidiært at der kan etableres
hegn på den nordligste del af strækningen. Endvidere har ansøger tilken-
degivet, at man er indstillet på at reducere antallet af træer i hegnet
så der alene planter et par enkelte træer og den øvrige beplantning bli-
ver et par meter høj.

Ejendo~men ligger i fredningens østligste del, der overvejende består af
landbrugsarealer. I området findes i forvejen en række levende hegn.

Hegnet vil over hovedparten af strækningen skygge for udsigten fra kom-
munevejen over Ebeltoft Vig mod øst og sydøst. Fra kommunevejens ud-
spring i kystvejen til det højeste punkt er der skønsmæssigt en højde-
forskel på ca. 8-10 m, og det højeste punkt er ca. 15-18 m over havets
overflade.•
Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at læhegnet placeres på en
strækning hvor det vil hindre henholdsvis indsynet til Mols Bjerge og
udsynet mod Ebeltoft Vig. Nævnet finder, at etablering af læhegn vil på-
virke de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området på en uhel-
dig måde, idet oplevelsen af landskabet vil blive begrænset. Beplantnin-
gen findes således på afgørende måde at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet kan endvidere ikke godkende tilplantning af en del af
strækningen eller med anden type beplantning end den foreslåede.

Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget området.
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~ Afgørelse

I sagens behandling har deltaget samtlige Naturklagenævnets 10 medlem-
mer: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andrea-
sen, Peter Christensen, Henning Grove, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen,
Jens Steffensen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Fredningens formål for den omhandlede ejendom - der er en landbrugsejen-
dom - er at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhisto-
riske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes ka-
rakter af land- og skovbrugsejendomme.

Plantning af læhegn efter § 5 er som udgangspunkt tilladt såfremt det
ikke flpå afgørende måde strider mod fredningens formål fl.

Et flertal af Naturklagenævnets medlemmer finder, at den sydlige stræk-
ning af de~ ansøgte læhegn, svarende til ca. 2/3 af den samlede stræk-
ning må siges at stride mod fredningens formål, idet en læplantning på
dette sted på afgørende måde vil hindre udsigten over Ebeltoft Vig. For
så vidt angår den øverste tredjedel finder nævnet ikke, at et hegn på
denne strækning på afgørende vis vil skærme for udsigten og derfor bør
tillades.

Mindretallet (Jens Vibjerg) stemmer for at give dispensation til det an-
søgte.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivelse ændres Fredningsnæv-
net for Århus Amts afgørelse således, at der meddeles dispensation til
etablering af læhegnet på ca. 160 m på den nordvestligste tredjedel af
den ansøgte strækning.

Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter den
er meddelt jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

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, stI<.l.
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

27/08-02

Ulla og Torben Milvang
Elbjergvej 13
Fuglsø
8420 Knebel

Vedr. j.nr. 48/2002 - ansøgning om tilladelse til erstatning af eksisterende udhus
med nyt anneks på ejendommen matr.nr. 5 a Fuglsø by, Vistoft, beliggende EI-
bjergvej 13, 8400 Ebeltoft .•
Den 29. april 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til erstatning af et eksisterende udhus med et nyt anneks.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning af den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. juli 2002.

Under besigtigelsen foreviste De placeringen af det eksisterende udhus, ligesom De
foreviste den ønskede placering af det nye anneks. Bygningen ønskes flyttet til en pla-
cering ca. 40 - 50 meter sydvest for stuehuset på ejendommen.

De oplyste under besigtigelsen, at begrundelsen for flytningen af udhuset er, at de el-
metræer, der tidligere stod omkring udhuset og derved skjulte det, er fældet på grund
af elmesyge. Udhuset rager derfor nu op i landskabet og kan ses fra vejen, hvilket
ikke ser pænt ud i landskabet.

Det er oplyst, at det nye anneks, der ønskes opført, vil blive udført som et rustikt,
mørkt bjælkehus med græs på taget.

Århus Amt, Natur og Miljø, kan ikke anbefale, at der gives dispensation til det ansøg-
te. Amtet har særligt anført, at den ønskede placering af udhuset er for langt væk fra
hovedbygningen på ejendommen. Bygningerne fremstår herefter ikke som en samlet
bebyggelse.

Ebeltoft kommune har tilsluttet sig Amtets bemærkninger.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte placering af det nye anneks ikke er i umiddelbar tilknytning til ejen-
dommens øvrige bygninger og bebyggelsen således ikke vil fremstå samlet, finder fred-
ningsnævnet, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorefter der meddeles af-



slag på 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.

Med venlig hilsen •
Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-1-02)
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/Mogens Stendal, Stenledvej 11, 8400
Ebeltoft
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, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel •
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, att. Jørgen Andersen
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

18/03-03

Gert Lindgaard
Porskærvej 40
8240 Knebel

Vedr. j.nr. 3/2003 - ansøgning om tilladelse til plantning af et ca. 100 meter 3-
rækket læhegn på matr.nr. 12 a Knebel by, Knebel, beliggende Porskærvej 40,
8420 Knebel.

Den 21. januar 2003 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en ansøgning fra De
Danske Plantningsforeninger om tilladelse til plantning af et ca. 100 meter 3-rækket læ-
hegn i blandet løv på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om
fredning for den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 5. marts 2003.

Læhegnets placering fremgår af markering på luftfoto samt almindelige fotos bilagt an-
søgningen.

Århus Amt, Natur og Miljø, har meddelt, at Amtet finder det mest korrekt ikke at vur-
dere sagen, da De er ansat ved Natur og Miljøkontoret.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har telefonisk over for nævnet med-
delt, at foreningen ingen bemærkninger har til ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte læhegn ikke på afgørende måde strider mod fredningens formål, medde-
ler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at læhegnet plantes i overensstemmelse med oplysningerne i den frem-
sendte ansøgning.

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

~
~1

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-1-03)
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/Anita Søholm, Skovgårdevej 31,
Agri, 8420 Knebel
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, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
De Danske Plantningsforeninger v/Helge Knudsen, Landbocentret, Hjortsvangen 3,
7323 Give.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

25/04-03

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

-
Vedr. j.nr. 20/2003 - ansøgning om dispensation til en række placeringer for
Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 18. marts 2003 fremsendt en fra kommunen mod-
taget ansøgning om tilladelse til placering af Naturbørnehaven Mols Bjerge ved hen-
holdsvis Toggerbo, Møllehul og Molslaboratoriet.

De anførte placeringer er alle beliggende inden for Mols Bjerge fredningerne.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 2. april 2003 af placeringerne ved Molslabo-
ratoriet og Møllehul.

Vedrørende placeringen ved Toggerbo ønskes denne benyttet i 3 måneder hvert andet
år i lige årstal i perioden 1/9 - 30/11. Det er oplyst, at spejderne som ejer arealet, har
accepteret en sådan udnyttelse. Udnyttelsen vil alene ske i en periode, hvor spejderne
ikke benytter området.

Fredningsnævnet har i skrivelse af 28. marts 2001 udtalt, at nævnet principielt "finder
det uhensigtsmæssigt at placere børnehaven inden for den mest centrale del af frednin-
gen. Her ud over findes arealet ved Toggerbo i forvejen at indebære en væsentlig ud-
nyttelse af området fra spejdernes side, hvorfor er ikke kan forventes dispensation fra
fredningen til en permanent etablering i dette område".

Repræsentanterne fra Naturbørnehaven har anført, at der alene er tale om 3 måneders
benyttelse hvert andet år, hvor spejderne ikke er i området. Der vil derfor ikke være en
øget belastning af området. Endvidere vil børnehaven forsøge at få forældre til at køre
sammen ind i området, så unødvendig trafik undgåes. Endvidere vil der komme køren-
de trafik fra flere sider til placeringen ved Toggerbo, hvorefter trafikken ikke vil virke
voldsom i området.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ikke haft bemærkninger til det an-
søgte.

Statsskovfoged Kim Egefjord har udtalt, at lodsejerudvalget for Mols Bjerge har den
principielle holdning, at trafik i den centrale del af fredningen bør begrænses mest mu-
lig.
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Vedrørende placeringen ved Møllehul er der tale om et areal, der ejes af Naturhistorisk
Museum i Århus , og som ønskes benyttet i 3 måneder om året. Parkering kan ske på
offentlig vej og kan aftales lokalt. Placeringen er på en nedlagt vildtager , næsten om-
kranset af skov 250 meter vest for Mols Bjergevej .

Statsskovdistriktet har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte, og at pladsen
endvidere kunne være velegnet til kortvarig opstilling af små telte i forbindelse med
andre børnegruppers brug af området, f.eks. Børnenes Gård i Basballe, Knebel Børne-
have og måske dagplejemødre .

Århus Amt samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der
gives tilladelse til den ansøgte placering.

Vedrørende placeringen ved Molslaboratoriet er der tale om benyttelse i en begrænset
periode på 3 måneder fra september til december hvert år. Placeringen er tæt ved
anden bebyggelse, trykket i terrænet og med gode tilkørselsmuligheder. Både Århus
Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gives
tilladelse til det ansøgte. Statsskovdistriktet har ikke haft bemærkninger til placeringen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det er Fredningsnævnets opfattelse, at såvel placeringen ved Møllehul og Molslabora-
toriet er egnede placeringer for naturbørnehaven.

Herefter og da anvendelsen af områderne til det ansøgte ikke findes at være i strid med
de hensyn fredningen skal varetage, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation fra fredningen til opstilling af skurvognene
på de nedenfor anførte vilkår.

Særligt vedrørende Toggerbo bemærker flertallet af nævnet, bestående af formanden og
det amtsrådsvalgte medlem, at der ikke er væsentlig ændrede forhold, siden nævnet
vurderede sagen ved afgørelse af 28. marts 2001. Disse medlemmer finder det fortsat
uhensigtsmæssigt at placere børnehaven inden for den mest centrale del af fredningen.

En placering af børnehaven i dette område må påregnes at medføre en øget trafik, og
når dette sammenholdes med lodsejerudvalgets principielle holdning, finder disse med-
lemmer, at der ikke bør meddeles dispensation til en placering ved Toggerbo.

Det lokale medlem af nævnet finder, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte,
idet trafikken i området ikke kan antages at påvirke området negativt.

I overensstemmelse med flertallets beslutning meddeles der afslag på det ansøgte ved-
rørende placeringen ved Toggerbo.

Vedrørende placeringerne ved Møllehul og Molslaboratoriet gives dispensationen på
følgende vilkår:

at lodsejerudvalget til enhver tid af hensyn til områdernes tilstand samt arbejdet i om-
råderne kan kræve vognene fjernet
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at der alene er aktiviteter i dagtimerne
at der ikke bliver nogen form for faste installationer på pladserne
at- -der ikke sker nogen form for terrænændringer på arealerne
at vognene højst må opstilles 3 måneder på de enkelte lokaliteter
at skurvognene holdes i en mat, mørk jordfarve,
at lodsejerudvalget skal inddrages i forbindelse med eventuelle problemer eller

spørgsmål om udnyttelsen.

Der henvises til vedhæftede kort vedrørende placeringerne.

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 klage fristen 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. 8-70-51-8-701-18-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
j)et centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Mogens Stendal, Stenledvej 11, 8400
Ebeltoft
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel.
Fussingø Statsskovdistrikt, v/statsskovfoged Kim Friis Egefjord, Molsvej 122, 8400
Ebeltoft
Naturbørnehaven Mols Bjerge, Postboks 25, 8420 Knebel
Naturhistorisk Museum i Århus, Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400
Ebeltoft
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Modta<>eti
Skov- agN tba urstyrelsen

30/09-03

Ebeltoft Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Vedr. j.nr. 51/2003 - opførelse af lysthus på matr.nr. 11 a, 11 b og 7 d Bogens by,
Vistoft, beliggende Toggerbovej 3.

Den 9. juni 2003 har kommunen fremsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af et
lysthus på ovennævnte ejendom, tilhørende Poul Sørensen.

Ejendommen er omfattet af af fredningen af Mols Bjerge Syd, Overfredningsnævnets
kendelse af 12. september 1994.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er på 800 m2 og er bebygget med et beboelses-
hus. Lysthuset agtes placeret i haven.

Sagen har været forelagt Århus Amt, Natur og Miljø, til udtalelse. Amtet har i skrivel-
se af 19. september 2003 anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det an-
søgte lysthus.

Da lysthuset opføres i en have med eksisterende bevoksning, vil det ikke ændre forhol-
dene i området.

Fredningsnævnets formand meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

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

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

!lo!:



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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Poul Sørensen, Vrinners Bygade 29, 840 Knebel.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-701-8-03)
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/Anita Søholm, Skovgårdevej 31,
Agri, 8420 Knebel.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420
Knebel
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REG.Nl 17<f;2.00

Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Mette og Michael Carstensen
Skrejrupvej 10, Skrejrup
8410 Rønde

MOdtaget i
Skov~ og NaturstyreJsen

~~ APR. m
Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11986293

Den 15. april 2004

Vedrørende journal nr. 107/03 - ansøgning om ti!ladelse til opførelse af sommerhus på
ejendommen matr. nr. 1 x Fuglsø By, Vistoft, beliggende Sommerlyvej 12,8400 Ebeltoft.

Arkitekt Gunnar Nielsen har på Deres vegne via Århus Amt den 12. februar 2004 søgt om
Fredningsnævnets tilladelse til at opføre et sommerhus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er i dag ubebygget, men ligger i et sommerhusområde. Sommerhuset ønskes opført
med et bebygget areal på 96 m2 fordelt på 3 forskudte planer p.g.a. terrænhældning. Siderne
beklædes med ru profilerede brædder, der farves mørke. Vinduer og døre males hvide. Taget
påtænkes udført med græstørv.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den
sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2004.

Under besigtigelsen oplyste De supplerende til ansøgningen, at beplantningen på ejendommen vil
blive bibeholdt i det omfang, det er muligt. Grunden vil blive bibeholdt som naturgrund.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte, idet amtet har lagt
vægt på, at sommerhuset i udformning og materialevalg er tilpasset det omgivende landskab.
Endvidere har amtet bemærket, at Naturklagenævnet i en afgørelse vedrørende nabosommerhuset,
Sommerlyvej 14, har udtalt, at Gravhøjen, der ligger i området, er af meget beskedne ydre
dimensioner, ligesom der i forvejen ligger sommerhuse tæt på højen, hvorfor Naturklagenævnet gav
tilladelse til udstykning af parceller til bebyggelse.

Ebeltoft Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ligeledes oplyst, at det
kan anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte. Lokalforeningen har lagt vægt på, at byggeriet
ved at være i planer følger terrænet fint, ligesom lokalforeningen har lagt vægt på, at der er et
sommerhus placeret mellem det sommerhus, De ønsker at opføre, og gravhøjen i området.

•

mailto:post@aarhus.byret.dk
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Århus Amt
Naturplejeafde1ingen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Skov. ::Odtaget; l~.
g Naturstyrelsen

O J MAJ 2{Jl1~

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93

SCANNET Den 10. maj 2004

Vedrørende journal nr. 30/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en toiletbygning påe matr. nr. 27 b Knebel By, Knebel, parkeringspladsen ved Porskær Stenhus, 8420 Knebel.

Fredningsnævnet har den 5. marts 2004 modtaget Århus Amts Naturplejeafdelings ansøgning om
tilladelse til at opføre en toiletbygning på ca. 12 m2 på ovennævnte ejendom. Arealet ejes af Århus
Amt.

Toiletbygningen ønskes placeret på amtets parkeringsplads ved Porskær Stenhus. Bygningen vil
blive 5,15 meter lang og 2,26 meter bred og vil have en højde på 2,85 meter. Bygningen påtænkes
opført med sider af sortmalet træ og med tag af tagpap. Amtet har fremlagt tegningsmateriale,
dateret 19. juni 1998, vedrørende en identisk toiletbygning opført ved Bogens Strand.

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den
sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2004.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste Poul Erik Thystrup, at der er et stort behov for en
toiletbygning ved Porskær Stenhus, da runddyssen er meget besøgt. Endvidere er der ingen øvrige
offentlige toiletbygninger i den vestlige og sydvestlige del af Mols Bjerge.

Under mødet blev placeringen af toiletbygningen drøftet. Amtet har ansøgt om en placering i den
sydlige del af parkeringspladsen tæt ved et levende hegn. På mødet blev det foreslået at placere
toiletbygningen i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen, ind i skrænten. Poul Erik Thystrup
meddelte, at amtet ville være indforstået med at opføre toiletbygningen som foreslået på mødet,
såfremt nævnet måtte finde denne placering mere hensigtsmæssig.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til opførelse af en toiletbygning på
parkeringsarealet. Amtet har lagt vægt på, at behovet for en toiletbygning er stort, og at der ikke er
øvrige offentlige toiletbygninger i området. Arealet, hvor toiletbygningen ønskes opført, er udpeget
som EF-habitatområde. Amtet har vurderet, at toiletbygningen ikke vil have indflydelse på de
habitater, som EF-habitatområdet er udpeget for.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 • '?.l! ( IL.-.:=>,;,:::> '1
Akt. nr. l'1 ~

mailto:post@aarhus.byret.dk
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at foreningen finder, at
toiletbygningen bør placeres andetsteds end i umiddelbar nærhed af runddyssen. Såfremt
toiletbygningen skal placeres i forbindelse med parkeringspladsen, finder foreningen, at en
placering i den nordlige del er at foretrække. Endvidere bemærkede foreningen, at amtet bør opføre
toiletbygningen i økologiske materialer af miljøhensyn.

Ebeltoft Kommune er ikke fremkommet med bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da Porskær Stenhus er meget besøgt, og da der ikke er offentlige toiletbygninger i den vestlige og
sydvestlige del af Mols Bjerge, finder Fredningsnævnet, at der er behov for opførelse af en
toiletbygning ved Porskær Stenhus af hensyn til offentlighedens færdsel og ophold i området.

Arealet, hvor toiletbygningen ønskes opført, er udpeget som EF -habitatområde. Toiletbygningen
findes ikke at få indflydelse på de habitater, som EF -habitatområdet er udpeget for.

Nævnet finder endvidere, at toiletbygningen ved en placering i det nordøstlige hjørne af
parkeringspladsen, ind i skrænten, bedst muligt vil være tilpasset det omgivende landskab.
Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 dispensation til det
ansøgte med den anførte placering og på vilkår, at toiletbygningen opføres i overensstemmelse med
tegningsmaterialet af 19. juni 1998.

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 ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen 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 i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Peter Frederiksen
Provstskovvej 15, Bogens,
8400 Ebeltoft

Tlf. 86 122077
Fax 86 197191
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911-4000
CVR 11 98 62 93

Den 26. juni 2004

Vedrørende journal nr. 99/2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af bygning til
skovdriften på ejendommen matr. nr. 1 ae Bogens by, Vistoft, beliggende Provstskovvej 15,e Bogens, 8400 Ebeltoft.

r

Fredningsnævnet har den 10. december 2003 via Ebeltoft Kommune modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til opførelse af en erhvervsbygning på ovennævnte ejendom. Ansøgningen er blevet
behandlet af Århus Amt, som ved brev af 6. maj 2004 er fremkommet med indstilling i sagen.

Bygningen, som skal benyttes til skovdriften på ejendommen, er ca. 210 m2 og vil blive placeret i
en lysning i skoven, hvor der i forvejen ved Fredningsnævnets tilladelse er opført 2 foderhuse til
kreaturer.

B-ygningen skal anvendes til opbevaring af maskiner og materialer til skovdriften. Endvidere
indrettes en mindre del afbygningen som værksted, mandskabsrum og toilet. Bygningen beklædes
med træ, der males svenskrødt eller sort. Ejendommens jordtilligende består af ca. 46 ha, der
hovedsagelig er skovbrug.

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den
sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. juni 2004.

Da bebyggelsen ikke skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger, kræver det
ansøgte Fredningsnævnets tilladelse.

Det er oplyst, at bygningen vil blive placeret ca. 170 m fra ejendommens bolig. Ejendommens
nuværende!bebyggelse består, ud over boligen, af et mindre udhus samt en garage til personbiler og
haveredskaber. Der er derudover ingen udbygninger til maskiner og materialer til skovdriften.

Både Århus Amt o,gEbeltoft Kommune har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet
har særligt anført, at en placering ved ejendommens gårdanlæg ikke er hensigtsmæssig rent
landskabeligt, idet landskabet her er meget kuperet. En placering i lysningen vil derimod være
velegnet. Amtet anbefaler, at det som vilkår for en tilladelse anføres, at bygningen ikke må
anvendes til beboelse.

'J-.t7tI1-l "21;(-:;'_000 '7
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Danmarks Naturfredningsfon5nings Lokalkomite har meddelt, at det ikke kan anbefales, at der gives
tilladelse til det ansøgte. Lokalkomiteen har anført, at bestemmelserne i fredningskendelsen bør
følges af principielle grunde.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte bygning i udformning og materialevalg er tilpasset skovlandskabet, og da
bygningen ved en placering i lysningen som ansøgt kun vil være synlig set fra nære omgivelser,
medens en placering ved hovedejendommen vil virke meget dominerende, finder Fredningsnævnet,
at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Nævnet meddeler herefter i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at bygningen ikke må
anvendes til beboelse.

Skov- og Naturstyrelsen har i brev af 18. november 2003 anført, at arealet er beliggende i
Habitatområde 186, men opførelsen af driftsbygningen skønnes ikke at indebære en forringelse af
området eller forringelse af områdets naturtyper, fordi det berørte areal er meget begrænset, og fordi
udpegningsgrundlaget for habitatområdet ikk--eer typisk for det berørte areal eller for den del af
skoven, som driften ønskes udført i.

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 i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2. ~

Med venlig hilsen

~ ~
Per Holkmann Olsen
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• Fredningsnævnet for Arhus Amt

• I'

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C

Agner Jørgensen
Hovhedevej 3, Vissing,
8370 Hadsten

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-maiI:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 9. januar 2005

•
Vedrørende journal nr. 79/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus samt
gæstehus på matr.nr. 1 az Fuglsø By, Vistoft, beliggende Sommerlyvej 18,8400 Ebeltoft.

De har ansøgt Fredningsnævnet for Århus Amt om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus samt
gæstehus med udhus på ovennævnte ejendom.

Sommerhuset ønsker opført med et boligareal på 104,4 m2 og gæstehuset med et areal på 25,6 m2

sammenbygget med et udhus på 4,9 m2• Taget på bygningerne vil blive påført tagpap og facaderne
udføres af vandskuret tegl.

Ejendommen er omfattet afNaturfredningsnævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af
den sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. december 2004.

I forbindelse med besigtigelsen redegjorde De for den ønskede placering af det ansøgte. De oplyste
endvidere, at det oprindeligt var hensigten at opføre byggeriet i mokkafarvede sten, men at De nu
overvejer en lysere ("rosa") sten. Der vil blive anvendt enten aluminiums- eller plastvinduer. Det
ansøgte gæstehus ønskes anvendt til Deres samlevers børn og børnebørn.•
Århus Amt, Natur & Miljø, havde ingen indvendinger imod, at der meddeles tilladelse til opførelsen
af selve sommerhuset for så vidt angår dettes placering og udformning, dog bør uhensigtsmæssige
refleksioner af sollys i ejendommens glaspartier undgås, idet byggeriet vil ligge meget tæt på
stranden. Bebyggelsen bør generelt opføres af ikke reflekterende materialer, og endvidere skal
byggeriet sløres af beplantning, der bør bestå af for egnen naturligt hjemmehørende arter.

Århus Amt, Natur & Miljø, kunne derimod ikke anbefale en tilladelse til opførelse af gæstehus, idet
de øvrige sommerhuse i området alene består af en enkelt boligenhed, hvorfor en tilladelse til flere
boligenheder på en ejendom kunne medføre uheldig præcedens for området.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite erklærede sig enig i det af Århus Amt anførte.

Ebeltoft Kommune kunne anbefale, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

e Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

mailto:post@aarhus.byret.dk


• Fredningsnævnet finder byggeriets placering, udfonnning og valget af materialer hensigtsmæssigt
for området. Dog finder Fredningsnævnet, at glaspartieme mod sydøst bør være forsynet med ikke
reflekterende glas, således at refleksioner af sollys i disse undgås.

Ligeledes er Fredningsnævnet enig i, at byggeriet bør sløres af beplantning, som skal bestå af for
egnen naturligt hjemmehørende arter og ikke må have en hækagtig karakter.

Fredningsnævnet har derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, besluttet at meddele
dispensation fra fredningen til opførelse af sommerhuset på disse vilkår.

Fredningsnævnet finder derimod, at opførelsen af et 25,6 m2 stort gæstehus vil stride mod
fredningens formål, som blandt andet er at sikre de landskabelige og naturhistoriske værdier i
området, herunder ved opretholdelse af ejendommenes karakter afland- og skovbrugsejendomme.

Fredningsnævnet meddeler derfor ikke tilladelse til opførelse af det ansøgte gæstehus.

e Klagevejledning,j[. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

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

Med venlig hilsen

•
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Per Holkmann Olsen
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Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-701-11-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Carl-Johan Nielsen, SkeIlerupvej 9, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Århus Amt
Naturplejeafdelingen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
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Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 30. januar 2005

Vedrørende journal nr. 30/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en toiletbygning på
matr. nr. 27 b Knebel By, Knebel, parkeringspladsen ved Porskær Stenhus, 8240 Knebel.• Fredningsnævnet meddelt ved afgørelse af 10. maj 2004 tilladelse til opførelse aftoiletbygning på
parkeringspladsen ved Porskær Stenhus.

I afgørelsen er anført, at bygningen skal opføres i parkeringspladsens nordøstlige hjørne.

Dette er fejlagtigt, idet bygningen efter Fredningsnævnets afgørelse skal opføres i pladsens
sydvestlige hjørne (i det fjerneste hjørne af pladsen set fra stendyssen).

Jeg beklager denne fejl.

Med venlig hilsen

Per Holkrnann Olsen

• Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-701-10-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft (j.nr. 09.19.03GOl)
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Den 27. juli 2005.

• Vedr.- j. nr. 11.01.2005-18 - ansøgning om tilladelse til udvidelse af
sommerhus på matr. nr. 2h, Bogens By, Vistoft, beliggende Bogens Søvej 10,
8400 Ebeltoft.

Fredningsnævnet har den 4. juli 2005 fra Århus Amt, Natur&Miljø, modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til at udvide et eksisterende 30 m2 stort sommerhus med 17,5 m2 på ovennævnte ejendom.
Udvidelsen ønskes gennemført i bindingsværk, således at huset kommer til at fremstå i samme
materialer, med samme vinduer og døre og i samme farver som det eksisterende hus.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 15. april 1992 om fredning af Mols
Bjerge Syd.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juli 2005.

•
Under besigtigelsen oplyste De, at udvidelsen vil ske som en forlængelse af det eksisterende hus, og
at De samtidig vil flytte hoveddøren, således at symmetrien i huset bevares. Huset indeholder i dag
toilet, og De erklærede Dem indforstået med, at der ikke senere vil kunne meddeles dispensation til
en udvidelse af huset på baggrund af utilstrækkelige toiletforhold.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har vurderet,
at det ansøgte er i strid med fredningsbestemmelsens § 9 om, at der ikke må opføres tilbygninger på
ejendommen, men da sommerhusets størrelse ikke kan betegnes som værende nutidigt, ligesom
husets fremtoning ikke ændres, bortset fra størrelsen, har amtet vurderet, at huset ikke vil være i
strid med fredningen s formål. Amtet har dog anført, at det som betingelse for en tilladelse bør
anføres, at yderligere udvidelse til f. eks. renovering afbade- og toiletforhold i huset, ikke kan
forventes givet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ligeledes anbefalet, at der gives tilladelse til det
ansøgte, forudsat at der ikke bliver foretaget yderligere udvidelser af huset. Lokalkomiteen har lagt
vægt på, at udvidelsen sker i samme stil som det eksisterende hus.

Ebeltoft Kommune havde ikke bemærkninger til sagen.

Skov- og Natu.:rstyrelse:o.
J.nr. SN 2001 -12..lVI2. -OOO~
Akt. nr. \ tt ~ Bil.
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• Området, hvor ejendommen er beliggende er udpeget som EF-habitatområde nr. 186, Mols Bjerge
med kystvande, med følgende naturtyper som udpegningsgrundlag:

•

186 Mols Bjerge med Kystvande 1160 Større lavvandede bugter og vige
1170 Rev
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter

eller store vandaks
3260 Vandløb med vandplanter
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på

kalkholdigt sand
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig

bund (*vigtige orkidelokaliteter)
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller

mindre sur bund
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende

i vand
7230 Rigkær
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund
91EO *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Bevaringsmåisætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Af bekendtgørelse nr. 477 om afgrænsning 'og :.attrniTIi~rt&tieø,,:~' .,mtemationale
naturbeskyttelsesområder fremgår det, at der ikke må dispenseres fra Naturbeskyttelsesloven,
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.

Århus Amt har vurderet, at udvidelsen af et eksisterende sommerhus i området ikke vil indebære
nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har
betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget for.•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsens § 9 må der bI. a. ikke opføres tilbygninger til eksisterende bebyggelse på
ejendommen. Under hensyn til, at husets fremtoning ikke ændres ved udvidelsen, bortset fra
størrelsen, og da en udvidelse vurderes at være nødvendig for, at nutidens krav til beboelse kan
opfyldes, finder Fredningsnævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Nævnet
meddeler derfor dispensation til det ansøgte, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at
udvidelsen sker i overensstemmelse med de givne oplysninger og tegningsmaterialet af 8. februar
2005.
Nævnet er enig med amtet i, at projektet ikke kan anses for at have betydning for habitatområdet.

•



Nævnet bemærker, at der ikke kan forventes meddelt yderligere tilladelse til udvidelse af
ejendommen.

'e 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 klage er modtaget.

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

Med venlig hilsen

~ 6
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-701-4-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmer,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af nævnet, Arne Pedersen, Tved Bygade 41, 8420
Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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Den 22. juli 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-78 Ansøgning om tilladelse til placering af
kampesten på matr. nr. 1 k Fuglsø By, Vistoft.

Århus Amt har den 9. juni 2005 afgivet indstilling overfor Fredningsnævnet i anledning af, at amtet
den 24. maj 2005 har modtaget en ansøgning fra Dem på vegne Marie Louise Jørgensen om
tilladelse til at udlægge 4-5 kampesten på ejendommen matr. nr. lk Fuglsø By Vistoft, beliggende
Blåbærvej, 8420 Knebel.

De har oplyst, at der i forbindelse med fredningen af området blev etableret en natursti fra Fuglsø
by (parkeringspladsen) over Deres område og ned til skel mod naboejendommen tilhørende Gunnar
Kjems, og således at stien fortsætter langs skellet til Gunnar Kjems ejendom og giver strandadgang
ad trappe.
Det er konstateret, at der i stigende grad parkeres på marken langs skellet og helt ud til skrænten.
For at imødegå dette - og præventivt gøre det klart, at der ikke må køres i bil eller parkeres på
marken/stien/langs skellet - ansøger De om tilladelse til at placere 4-5 kampesten mellem kørevejen
og marken ved indgangen til det sidste stykke af naturstien mod stranden. Stenene foreslås placeret
ud for det af amtet opsatte "Til stranden" skilt, således at der lukkes for kørsel ind på naturstien/ind
på marken ved indgangen til stien.

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om Fredning af den
sydlige del af Mols Bjerge i Ebeltoft Kommune.
Fredningens formål er
- at sikre de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares
under opretholdelse af ejendommens karakter af land- og skovbrugsejendomme,
- at udgøre det retlige grundlag for naturpleje, og
- at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bevaring af områdets nuværende tilstand gælder, at
arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens formål tilsiger, at der
foretages ændringer.

Det er amtets vurdering, at placeringen af de ansøgte kampesten er af underordnet betydning for
fredningens formål.

Amtet finder, at det ansøgte kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 og er indstillet på
at meddele en sådan dispensation.

•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnets afgørelse træffes af formanden alene .

"1\."1"" } '>1Skov ..og J.'\! c.G12XOSGyre,\ seV))

J.nr. SN 2001 "12.11/11- oooq
Akt. nr. l ~ -~ -". Bil,
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På baggrund af formandens besigtigelse af ejendommen kan amtets vurdering, hvorefter placering
af 4-5 kampesten må anses for at være af underordnet betydning for fredningens formål, tiltrædes.
Nævnet meddeler derfor herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden at der er indgivet klage.

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

Med venlig hilsen

(f3-- ø-
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Marie Louise Jørgensen vi advokat Jens Christian Lauridsen, Advokatfirmaet Lou & Partnere,
østergrave 4, 8900 Randers
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-6-701-2-05)
Danmarks Naturfi"edningsforening, 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 Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Carl-Johan Nielsen, SkeIlerupvej 9, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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vlodtagei j
clko\i' og \laturstvr~:~~:,,)

Vedrørende journal nr. 11.01.200~114, opførelse af shelter på Lyngevej 47,8420 Knebel.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af7. november 2005 til fredningsnævnet afgivet indstilling i
anledning af en ansøgning fra Yvonne og Jørgen Kloster, Lyngevej 47, 8420 Knebel, om tilladelse
til at opføre et læskur på ejendommen matr. nr. 5g Viderup By, Vistofte.•
Arealet ligger i den sydvestlige udkant af fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge.
Det er ønsket at opføre et læskur på cirka 32 m2 på arealet, som er i højde med vejen mellem Knebel
og Vistoft. Det nuværende græsningsarealligger cirka syv meter over vejen, hvilket vanskeliggør
afhentning og aflevering afkreatureme. Fangegitter og fangefold flyttes ned på det lavere liggende
areal og i den forbindelse ansøges der om tilladelse til at opstille et nyt læskur. Læskuret opføres i
forbindelse med eksisterende bevoksning, som det ses på billeder, der er medsendt med
ansøgnmgen.

I forbindelse med opførelsen af det nye læskur fjernes to gamle læskure på 12 og 15 m2 på det
nuværende nordfor liggende græsningsareal.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets
kendelse af 12. september 1994.• Fredningens formål er:
• At sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under
opretholdelse af ejendommens karakter af land- og skovbrugsejendomme.
• At udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et
righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i
landskabsudviklingen, og
• At udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området.

Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand. Der må således
bl.a. ikke foretages terrænændringer, ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse m.v. og andre anlæg § 9 pkt. c står der
vedrørende læskure "Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til anbringelse af
læskure for kreaturer, men fredningsnævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, omfang og
ydre fremtræden af skuret" .

•
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, ,1'"
(,~ '., Amtets vurdering

Arealet, hvor læskuret ønskes opført, er beliggende i den sydvestlige udkant afEFHabitatområdet
nr. 186 "Mols Bjerge med kystvande" . Området er af stor botanisk betydning på grund af store
sammenhængende naturarealer med overdrev, hede, egekrat samt fugtige områder med søer og
væld. Overdrev- og hedeområderne er sårbare overfor tilgroning.

Bevaringsmåisætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. Et læskur er en
nødvendig bygning i forbindelse med afgræsning og dermed for bevaringen af overdrevene, som det
nordfor liggende græsningsareal er delvist udpeget som.

Det vurderes, at læskuret ikke vil have nogen negativ betydning for udpegningsgrundlaget for
habitatområdet, men vil være med til at understøtte bevaringsstatus for det nordfor liggende
overdrev.

Århus Amt kan anbefale det ansøgte, da det opføres til et dyrehold, som er en del af naturplejen i
det fredede område, som er et af formålene med fredningen. Den ansøgte placering af læskuret kan
anbefales, da det herved vil komme til at ligge lavere i landskabet og i forbindelse med eksisterende
bevoksning. Læskuret vurderes derved at være bedre landskabeligt tilpasset end de to eksisterende
læskure på ejendommen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet træffer afgørelse på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale.
Idet nævnet kan tiltræde amtets begrundelse og anbefaling, meddeles i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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,
I 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

~ =t' -
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-701-21-05)
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 vi Christian Bundgaard, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Carl-Johan Nielsen, Skellerupvej 9, 8420 Knebel
Ebeltoft Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
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Vedrørende journal nr. 164/2004 - ansøgning om tilladelse til ombygning af carport og
"knast" ved indgangsparti til beboelse samt opførelse af tilbygning til hus på ejendommen
matr. nr. Sk, Bogens by, Vistoft, beliggende Sommerlyvej 17, 8420 Knebel.• Fredningsnævnet har den 4. oktober 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres
ansøgning om tilladelse til ombygning af carport og inddragelse af "knast" ved indgangsparti til
beboelse samt opførelse af tilbygning til sommerhuset på ovennævnte ejendom.

De har oplyst, at den eksisterende carport er på 27 m2 og ønskes omby§get til en uopvarmet
udestue. I forbindelse med carporten ønskes der opført et skur på 15 m . "Knasten" ved
indgangsdøren, hvor der er tale om en eksisterende overdækning, ønskes inddraget til beboelse og
får en størrelse af 4,5 m2

•

Sommerhuset er på 171 m2
, og med tilbygning og ombygning af carporten til udestue vil

sommerhuset blive på 202,5 m2 samt et skur på 15 m2
•

Ejendommen er omfattet afNaturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den
sydlige del af Mols Bjerge i Ebeltoft Kommune.

• Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. december 2005.

Under besigtigelsen oplyste De, at tilbygningen på 15 m2 kun delvist bliver en lukket bygning. Der
vil dog være overdækning over hele skuret. En del af skuret skal benyttes til depotrum, mens resten
skal benyttes til opbevaring af brænde.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der kun meddeles tilladelse til inddragelse af "knasten"
ved indgangsdøren til beboelse. Amtet har henvist til fredningsbestemmelsen, hvoraf det fremgår, at
et byggeri kun kan godkendes, hvis det sker med respekt afNaturbeskyttelseslovens beskyttelses-
bestemmelser, hvilket i denne sag betyder beskyttelseslinierne ved to fortidsminder. Ifølge
Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) skal beskyttelsesbestemmelserne
administreres restriktivt, og der kan derfor kun i særlige tilfælde meddeles dispensation. Amtet har i
Deres tilfælde vurderet, at der ikke er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en udvidelse af
sommerhuset, som i forvejen er af en væsentlig størrelse.

Ebeltoft Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

De ansøgte ombygninger, som inddrager areal, der i forvejen er overdækket, samt den ansøgte
tilbygning, der udføres i forlængelse af carporten op mod en skrænt, er efter Fredningsnævnets
vurdering bygningsændringer, som - set i forhold til den eksisterende bebyggelse på ejendommen-
stort set ikke ændrer på ejendommens udtryk i det omgivende landskab. På denne baggrund finder
nævnet, at der - uanset at der ikke foreligger særlige grunde til udvidelsen af sommerhuset - at det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål, herunder Naturbeskyttelseslovens beskyttelses-
bestemmelser. Nævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i
overensstemmelse med tegningsmateriale af 13. september 2004 og de i øvrigt meddelte
oplysninger. Der henvises til 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
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Modtaget i
Skov- f)P' Naturstyrelsen

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-28, ansøgning om tilladelse til opstilling af staffelier i
forbindelse med projekt Djurslandskaber.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brev af7. marts 2006 til Fredningsnævnet afgivet indstilling i
anledning af en ansøgning af 19. januar 2006 fra Destination Djursland, Stabrandvej 51, 8560
Kolind, om tilladelse til at opstille staffelier 10 steder på Djursland.
Staffelierne ønskes opstillet for en periode på 6 uger i foråret 2006 (fra 1. april til 15. maj) i
forbindelse med udstillingsprojektet Djurslandskaber på de lokale museer.

Staffelierne har en højde på ca. 2 m og skal bære en fotostat (pladeacryl) af et maleri, der er
inspireret af netop det landskab, som staffeliet placeres i. I samme periode udstilles malerier med
landskabsmotiver fra Djursland på de lokale museer. Staffelieme skal markere landskabsmalernes
inspirationssteder .

3 af staffelieme ønskes opstillet inden for fredning, og sagen er derfor fremsendt til
Fredningsnævnets behandling.

Ejerne af de pågældende arealer har meddelt tilladelse til projektet.

Fredningerne
Staffelierne, der ønskes opstillet inden for fredning, er i ansøgningsmaterialet nummereret med nre.
3,5 og 8. Det drejer sig om følgende fredninger:

Nr. 3: Ønskes opstillet inden for fredningen af Mols Bjerge Syd i Ebeltoft Kommune,
Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994. Der foreligger 2 placeringsforslag.

Nr. 5: Ønskes opstillet inden for fredningen af arealer ved Jernhatten i Ebeltoft Kommune,
Overfredningsnævnets afgørelse af 18. december 1979.

Nr. 8: Ønskes opstillet inden for fredningen af Gjerrildstien i Nørre Djurs Kommune,
Naturklagenævnets afgørelse af 1. maj 2000.

Mols Bjerge Syd
Fredningens formål er:

- at sikre at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under
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opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme,
t.'f I ~

- at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et
righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i

tit landskabsudviklingen, og

- at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

Jf. kendeisens § 9d må der ikke etableres andre faste anlæg end bygninger. Herunder tårne, master,
vindmøller mv.

Jernhatten
Fredningens formål er at bevare arealerne ideres nuværende tilstand.

Jf. kendeisens § 5 må der ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger, f.eks.
må der ikke anbringes vindmøller, tårne eller master mv.

tit
Gjerrildstien
Fredningens formål er at etablere en samlet natursti fra Ryomgård til Gjerrild med ret for
offentligheden til at færdes til fods og på cykel.

Endvidere har fredningen til formål at sikre selve stiarealet med tilhørende baneskråninger og
grøfter for at undgå underminering samt med henblik på naturpleje.

Fredningen skal ikke være til hinder for at der senere etableres en ridesti.

Ifølge afgøreisens § 5, stk. 1 må der ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg 0.1. eller foretages
terrænændringer på de fredede arealer.

Amtets vurdering
Der er tale om et meget begrænset indgreb i de pågældende områder, idet staffelierne opsættes i en
begrænset periode på max. 6 uger. Efter denne periode fjernes staffelierne, og de fredede arealer vil
fremstå helt upåvirkede afprojektet. Arealernes tilstand forbliver uændrede. Der foretages ikke
gravearbejde eller lignende i forbindelse med opsætningen, idet staffelieme fæstnes med jordspyd.

Der er i fredningskendelserne ingen bestemmelser, der hindrer midlertidige projekter af begrænset
karakter som det aktuelle. Endvidere er der tale om et lokalt kulturprojekt, der støtter op om
offentlighedens brug af området ved at sætte fokus på de landskaber, som fredningerne netop har til
hensigt at bevare.

Det er på den baggrund Århus Amts vurdering, at det ansøgte er af underordnet betydning for de
hensyn, som fredningerne skal varetage.

Opstillingen af staffelieme kræver derfor efter amtets vurdering ikke tilladelse fra Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Med hensyn til staffeliet, der opstilles inden for EF-habitatområdet Mols Bjerge er det amtets
vurdering, at det ansøgte ikke har nogen betydning for områdets naturtyper eller for levestederne for
områdets dyre- og plantearter. Det ansøgte vil heller ikke medføre forstyrrelser, der har betydelige
konsekvenser for de arter, området er udpeget for at beskytte.



. ) Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene og på baggrund af det foreliggende skriftlige
materialt:.
Henset til, at opsætning af staffelier vil være for en meget begrænset periode, at opsætning hverken
kan antages at have indflydelse på områdets naturtyper eller for levestederne for områdets dyre- og
plantearter, og henset til at der er tale om et lokalt kulturprojekt, der støtter op om offentlighedens
brug af området ved at sætte fokus på de landskaber, som fredningerne netop har til hensigt at
bevare, finder Fredningsnævnet, at opsætning af staffelierne ikke strider mod fredningens formål,
hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l meddeles tilladelse til det ansøgte.

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.

•
Amtet har om andre tilladelser anført:
Staffeli nr. 3 ønskes opstillet i et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet
naturtype) og § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie).
Staffeli nr. 8 ønskes opstillet i et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og 15
(strandbeskyttelseslinie ).
Amtet har i brev af l. marts 2006 meddelt ansøger, at opstillingen af staffelierne kan foretages uden
dispensation fra ovennævnte bestemmelser, idet projektet er af underordnet betydning i forhold til
de hensyn, som bestemmelserne skal varetage.

Med venlig hilsen

(i:> ~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-4-700-2-06)
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 Arhus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Ebeltoft v/ Christian Bundgaard, Lykkevej 18,
Dragsmur, 8420 Knebel
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Nørre Djurs v/Birthe Svendsen, Hestehavevej 16,
Gjerrild, 8500 Grenå
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
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Vedrørende j.nr. 11.01.2006-16 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en sauna på ca.8m2

på ejendommen matr.nr. 5 a Bogens By, Vistoft, beliggende Provstskovvej 9, Vistoft, 8400
Ebeltoft .• De har ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af en ca. 8m2 stor og 2Yzmeter høj sauna
på ovennævnte ejendom. Saunaen påtænkes opført i sortmalet træ med tag af enten strå eller
træspåner.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15. april 1992 om fredning af den
sydlige del af Mols Bjerge.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. april 2006, hvor De var repræsenteret af Deres datter,
Christine Fentz. Deres datter foreviste de 4 mulige placeringer, således som disse er indtegnede på
kort vedlagt ansøgning af 7. marts 2006.

Århus Amt, Natur & Miljø, oplyste i forbindelse med besigtigelsen, at det er vanskeligt at finde
forhold, der kan begrunde en dispensation fra fredningens bestemmelser, og at en placering i et
åbent område uden nærmere tilknytning til den eksisterende bebyggelse vil være uheldig set ud fra
en landskabelig betragtning. Selve byggeriet forekommer dog uskyldigt i sin udformning. Såfremt
der skal vælges mellem de foreslåede placeringer, findes placeringen mellem de eksisterende
længer, d.v.s. tætttest på den eksisterende bebyggelse, at være den mest hensigtsmæssige.
Placeringen er indtegnet som prioritering m. 4 på de bilag, der er medsendt ansøgningen af7. marts
2006.
Såfremt der meddeles tilladelse, kan det frygtes, at der vil kunne dannes præcedens.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite udtrykte betænkelighed ved det ansøgte. Man
anførte endvidere, at placeringen ved den eksisterende bebyggelse mellem de eksisterende længer
vil være at foretrække.

Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse:

Den ansøgte sauna vil efter sin størrelse og det oplyste om materialevalget ikke påvirke landskabets
karakter væsentligt, forudsat at saunaen placeres tæt ved den eksisterende bebyggelse og skjult af
slørende beplantning.
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• Fredningsnævnet har derfor besluttet at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeles dispensation til det ansøgte på vilkår, at saunaen placeres på gårdspladsen mellem de to
eksisterende længer i gårdspJadsens niveau og således, at den slørende beplantning bag
gårdspladsen opretholdes og vedligeholdes.

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,jfnaturbeskyttelseslovens §
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.

e Med venlig hilsen

~@
Per Holkmann Olsen

-
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-701-5-06)
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
Darunarks Naturfredningsforenings lokal komite v/Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur,
8420 Knebel
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-106, ansøgning om tilladelse til udstykning af
3 sommerhusgrunde .

• Ansøgning
Århus Amt har den 3. februar 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om fornyet tilladelse til at
udstykke 3 byggegrunde fra sommerhusejendommen matr. nr. 1z Fuglsø By, Vistoft. De 3 grunde
ønskes bebygget med hvert et sommerhus. Ejendommen ligger i et sommerhusområde.

De har henvist til Naturklagenævnets afgørelse af 8. maj 2001, hvor Fredningsnævnets afslag til
udstykning blev omgjort til en tilladelse.

Naturklagenævnets afgørelse er ikke udnyttet inden for de 3 år, hvor afgørelsen var gældende, og
tilladelsen er derfor bortfaldet. Der søges nu om fornyet tilladelse.

Udstykningerne foretages således, at der opføres bebyggelse inden for
fortidsmindebeskyttelseslinien omkring en gravhøj.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets
afgørelse af 12. september 1994.

Fredningens formål er bl.a. at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier
i området bevare under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens formål tilsigter, at der
foretages ændringer. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller opføres ny
bebyggelse, medmindre sådanne ændringer er tilladt ifølge fredningen eller kan tillades ved en
dispensation fra fredningen.

I fredningskendelsens § 9 er der anført retningslinier for bebyggelsen inden for det pågældende
sommerhusområde. Inden for sommerhusområdet kan bebyggelse ske med respekt for
naturbeskyttelses10vens beskyttelseslinier. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må
have hækagtig karakter.

Fredningsnævnet skal godkende byggeriets placering, udformning, størrelse samt farve- og
materialevalg .•
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• 'Tidligere afgørelser
Fredningsnævnet for Århus Amt meddelte den 27. november 2000 afslag til den ansøgte udstykning
af 3 sommerhusgrunde. Det var nævnets holdning, at bebyggelse på parcel 1 ville medføre, at
gravhøjen ville blive yderligere omkranset af bebyggelse, og at huset ville blive meget synligt i
landskabet, som er åbent mod Ebeltoft Vig. For parcel 2 kunne nævnet ikke godkende byggefeltets
placering. For parcel 3 anførte nævnet som begrundelse, at arealet er meget stejlt, og at der derfor
måtte forventes en del jordarbejde.

Naturklagenævnet ændrede i afgørelse af 8. maj 2001 afslaget til en tilladelse og anførte, at det med
fredningen ikke har været hensigten at forhindre yderligere sommerhusbebyggelse inden for
sommerhusområdet. Det ansøgte skal derfor primært vurderes ud fra de hensyn, som varetages
gennem naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier.

Naturklagenævnet havde besigtiget stedet og vurderede, at gravhøjen er af meget beskedne ydre
dimensioner og næsten ikke kan ses fra omgivelserne, bl.a. på grund af beplantning. Da der
endvidere i forvejen ligger sommerhuse tæt på ad og omkring højen, vurderede Naturklagenævnet
ikke, at der ud fra hensynet til fortidsmindebeskyttelsen var grund til at afslå det ansøgte.

Tilladelsen blev meddelt på vilkår om Naturklagenævnets (formandens) forudgående godkendelse
• af byggeriets placering, udformning og størrelse samt materiale- og farvevalg.

Amtet har i indstilling af 5. maj 2006 til Fredningsnævnet anført, at Naturklagenævnets tilladelse er
bortfaldet, og Fredningsnævnet for Århus Amt derfor skal tage stilling i sagen.

Som følge afNaturklagenævnets afgørelse, kan amtet anbefale en principiel tilladelse til de ansøgte
udstykninger på vilkår om, at de endelige byggeprojekter fremsendes til Fredningsnævnets og
amtets godkendelse.

Amtet kan i forhold til byggeriet på parcellerne anbefale:

at sommerhusene placeres lavt i terrænet,
at der foretages mindst mulig terrænregulering i forbindelse med opførelsen,
at husene udføres af træ med diskret farvevalg og uden brug af materialer med
reflekterende virkning (større glaspartier, glaserede tagsten mv.),
at eksisterende beplantning videst muligt bevares og vedligeholdes, således at
husene er sløret af beplantning,

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Af de i Naturklagenævnets afgørelse af 8. maj 2001 anførte grunde finder Fredningsnævnet, at det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1 meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at de endelige byggeprojekter fremsendes til
Fredningsnævnet via amtet med henblik på godkendelse af byggeriets placering, udformning og
størrelse samt valg af materialer og farver.

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
... 'N aturklagenævnet.

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.

Amtet har anført, at amtet vil tage stilling efter naturbeskyttelseslovens § 18
(fortidsmindebeskyttelseslinie), såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.

Amtet har endvidere anført, at det ansøgte kræver byggetilladelse fra kommunen.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-701-4-06)
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 Ebeltoft vi Christian Bundgaard, Lykkevej 18,
Dragsmur, 8420 Knebel
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå









Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Tove Lubeck Jensen 
Provstskovvej 7 Tlf. 86 12 20 77 
8400  Ebeltoft Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 11. juli 2008.         
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2008.1 – ansøgning om tilladelse til opførelse af læskur til heste på 
matr. nr. 5 p Bogens By, Vistofte, beliggende Provstskovvej 7, 8400 Ebeltoft. 
  
Fredningsnævnet har ved brev af 10. december 2007 fra Syddjurs Kommune modtaget Deres 
ansøgning om tilladelse til opførelse af et 40 m2 læskur til heste på ovennævnte ejendom. 
  
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den 
sydlige del af Mols Bjerge. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 

• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 
opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 

• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af 
et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 
landskabsudviklingen, 

• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 
fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages 
terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til 
fredningsbestemmelserne, eller såfremt der kan meddeles dispensation, jævnfør 
fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). I fredningen er der dog anført i § 9.C: 
Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til anbringelse af læskure for kreaturer, 
men fredningsnævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, omfang og ydre fremtræden af 
skuret. 
 
Ejendommen er endvidere omfattet af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Området er 
udpeget for bl.a. at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund 
(heder), artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 

mailto:pho@domstol.dk


 
Syddjurs Kommune har vurderet, at etablering af læskuret ikke vil indebære nogen forringelse af 
områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelse, der har betydelige konsekvenser for 
nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget for. Det er tværtimod kommunens vurdering, 
at det er ønskeligt med afgræsning af arealerne i forhold til udpegningerne.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. maj 2008.  
 
Det er oplyst, at skuret vil blive på 4 x 10 m. Det beklædes med fyr og lærk og får tag af stålplader. 
 
Under besigtigelsen, hvor De var repræsenteret af Wilfried Vater, oplyste Wilfried Vater, at der står 
et skur magen til i ”Skovmøllemarken”. Skuret bliver ikke over 2½ m højt. Facadebeklædningen vil 
ikke blive malet og vil derfor blive gråligt med tiden. Læskuret skal huse ca. 8 heste, som går ude 
hele året. 
 
Under besigtigelsen blev placeringen af læskuret drøftet. 
 
Wilfried Vater erklærede sig indforstået med en placering, hvorefter skurets bagside vender op mod 
hækken ind til beboelsesejendommen, og den ene gavl vender ud mod grusvejen. Bagvæggen 
placeres så tæt som muligt op mod hækken. 
 
Med udgangspunkt i den ændrede placering af læskuret kunne både Syddjurs Kommune og 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, som under besigtigelsen var repræsenteret ved 
hhv. Steen Ravn Christensen og Christian Bundgård, anbefale, at der meddeles dispensation til 
Deres ansøgning.  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Det ansøgte læskur er i sin ydre fremtræden pænt tilpasset det omgivende landskab. Med den 
ændrede placering af skuret har dette sammenhæng med eksisterende bebyggelse og generer mindst 
muligt forbipasserendes mulighed for udsigten til det fredede landskab. Etablering af læskuret 
findes ikke at ville indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre 
forstyrrelse, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området er 
udpeget for. 
På denne baggrund meddeler Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de 
meddelte oplysninger. 
 
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: 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blstnatur@blst.dk
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand, dof@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel 
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå, 
sundahl4@mail.tele.dk
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
janmadsen@postman.dk
Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, syddjurs@syddjurs.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Birgit Bunde-Pedersen og Erik Bang 
Dalvangen 53 
8270 Højbjerg 
 Tlf 86122077 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 25. maj 2009.   
 
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.116 ansøgning om tilladelse til ombygning af bolig på 
ejendommen matr. nr. 1 ag Bogens By, Vistofte, beliggende Provstskovvej 2 B, 8400 Ebeltoft. 
 
 
Syddjurs Kommune har den 16. oktober modtaget en ansøgning om dispensation til ombygning af 
bolig beliggende Provstskovvej 2B, matr. nr. 1ag Bogens By, Vistofte. 
 
I forbindelse med at dele af væggene skal renoveres, ansøges der om tilladelse til at udvide 
bygningsbredden med ca. 1 m på nord- og vestsiden grundet en ringe bygningsbredde. Huset 
etableres med en mindre taghældning (ca. 45ºC), så bygningshøjden bliver den samme som i dag. 
At der udvides mod nord og vest skyldes, at der ikke kan udvides mod øst p.g.a. afstandskrav til vej. 
 
Derudover ønskes udhuset inkorporeret i bygningen, så huset forlænges til gavl af nyværende 
udhus. Udhus-funktionen bevares for denne del af bygningen. Årsagen til dette ønske er, at det 
giver en større bygningsharmoni. 
 
Boligen udgør i dag 84 m2. Dette areal udvides med 14,3 m2, og redskabsskuret udvides med  
7,1 m 2. 
  
Husets udseende bevares, dog kalkes væggene hvide. Grundejer ønsker at opføre det nye tag med 
tegl (oplyst den 3. november af Tømrermester Svend Erik Sørensen), men er dog indstillet på at 
bevare stråtag, hvis det er Fredningsnævnets ønske. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets 
afgørelse af den 12. september 1994. 

mailto:pho@domstol.dk
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Fredningens formål er at sikre:  
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 

opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 

righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 
landskabsudviklingen,  

 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 
fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages 
terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til frednings-
bestemmelserne eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 
18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed 
sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre 
sur bund. 
 
Kommunens vurdering 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at den foreslåede ombygning ikke vil 
indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for nogen af de arter, eller naturtyper området er udpeget for.  
 
I forhold til fredningen vurderer kommunen, at der kan dispenseres fra denne, og meddeles 
tilladelse til den planlagte ombygning. Det vurderes, at ændringerne vil medvirke til at opnå en 
større harmoni for bygningen, og ændringerne vurderes at være af begrænset omfang. 
 
Om taget kan omlægges til tegltag, må afgøres af Fredningsnævnet. Det kan nævnes, at 
Bogensholm samt den klynge af huse, der ligger nordvest for Bogensholm alle undtaget et er 
beklædt med stråtag. Huset uden stråtag har sort tegltag. 
 
 



 
Andre tilladelser 
Der kræves endvidere tilladelse i forhold til Skovbyggelinjen, planloven §35.  
samt en byggetilladelse. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale, herunder tegninger. 
Nævnet finder at kunne tiltræde kommunens vurdering om at den foreslåede ombygning ikke vil 
indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for nogen af de arter, eller naturtyper området er udpeget for.  
Endvidere finder nævnet at kunne tiltræde kommunens vurdering hvorefter ændringerne vil 
medvirke til at opnå en større harmoni for bygningen, og at ændringerne må anses for at være af 
begrænset omfang. 
Henset til, at omlæggelse til tegltag vil indebære en betydelig ændring i bygningens ydre 
fremtræden og henset til, at øvrige ejendomme i nærheden, bortset fra et, har stråtag, finder nævnet, 
at ejendommen skal bevares med/forsynes med stråtag. Ombygningen findes dermed ikke at stride 
mod fredningens formål.. 
Nævnet meddeler således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til den 
ønskede ombygning som beskrevet ovenfor og i tegningsmaterialet, på betingelse af, at 
ejendommen bevares med/forsynes med stråtag. 
 
 
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 
på500,- 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: 
 
Denne afgørelse er pr mail fremsendt til: 
Birgit Bunde-Pedersen og Erik Bang, Dalvangen 53, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:Birgit.Bunde@skolekom.dk" } og { HYPERLINK "mailto:erik.bang@post.dk" }
Tømrermester Svend Eril Sørensen A/S, Tved Bygade 1, 8420 Knebel, { HYPERLINK 
"mailto:ses@toemrermester-ses.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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Klaus og Inge Boie 
Holmbjergvej 67 Tlf. 86 12 20 77 
8420  Knebel Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 11. juli 2008.         
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2007.133 – ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus 
og nedrivning af et eksisterende sommerhus og anneks på matr.nr. 16 by, Knebel by, Knebel, 
beliggende Lyngevej 37, 8420 Knebel. 
  
Fredningsnævnet har modtaget Deres brev af 24. september 2007 med ansøgning om tilladelse til at 
opføre et nyt sommerhus som erstatning for det eksisterende mindre sommerhus og for et anneks på 
ovenævnte ejendom. 
 
Med afgørelse af 2. september 2007 meddelte Fredningsnævnet afslag på en tidligere ansøgning fra 
Dem vedrørende opførelse af et nyt sommerhus på ejendommen. 
 
Ifølge BBR er det eksisterende sommerhus på ejendommen 23 m2 og annekset er på 15 m2. 
 
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den 
sydlige del af Mols Bjerge. 
 
Ejendommen er endvidere omfattet af EF-habitatområde nr. 186:  
 
186 Mols Bjerge med  

Kystvande 
1160 Større lavvandede bugter og vige 

  1170 Rev 
  3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
  3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 

vandaks 
  3260 Vandløb med vandplanter 
  4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
  5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
  6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på 

kaldholdigt sand 
  6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 

(*vigtige orkidélokaliteter) 
  6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 

bund 

mailto:pho@domstol.dk


  7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
  7230 Rigkær 
  9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 
  91EO *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. maj 2008.  
 
De har i Deres ansøgning bl.a. oplyst følgende: 
 
”Forslag 1. 
…………………. 
De væsentligste ændringer på det nu fremsendte reviderede forslag er, at 

− Huset opføres med sadeltag i stedet for ensidig taghældning. Dette reducerer husets totale 
højde med ca. 1,5 m. 

− De tidligere foreslåede overdækkede terrasser fjernes helt. 
− Bygningen er yderligere afdæmpet med hensyn til arkitektoniske detaljer, så det fremstår 

som et mere gennemsnitligt og almindeligt sommerhus. 
 
Vi mener, at sommerhuset som opføres i træ med tagpaptag og med overflader malet i mørke 
jordfarver fint tilpasser sig omgivelserne, og at det ikke bliver stort mere synligt end det 
eksisterende. 
 
Vi har til lejligheden detaljeret opmålt de eksisterende bygninger, som det vil fremgå af 
kortbilagene. 
 
Den eksisterende arealplan er 
 
A   Det eksisterende sommerhus  23,2 m2  
B   Flisebelagt terrasse   19,7 m2  
C   Anneks    16,1 m2  
D   Udhus      7,8 m2  
E   Fritliggende skur    ___________9,2 m2   
     ___ 76,0 m2  
…… 
Alle eksisterende bygninger fjernes og giver plads for det nye sommerhus, som med en størrelse på 
10 m2  giver en overskridelse på 26 m2  i forhold til den nuværende udstrækning. 
 
Kælderen vil blive indpasset i det eksisterende teræn og vil ikke blive mere synlig, end den er i dag. 
 
Skulle det imidlertid imod vores forventning ikke være muligt for Fredningsnævnet at efterkomme 
dette har vi udarbejdet et alternativt forslag, som, selv om det ikke er optimalt, vil være til at leve 
med. 
 
Forslag 2. 
Forslaget er i udtryk og materialevalg at sammenligne med Forslag 1. Blot er det reduceret til en 
størrelse på 80 m2. 
 
Dette betyder en mindre overskridelse på 4 m2  i forhold til de eksisterende bygninger. Ændringerne 
består i, at huset i denne form så kun har et soverum, og at trappen til kælder placeres på bagsiden 
af huset som en selvstændig enhed. Kælderarealet etableres uden terrænændringer.” 



 
Nævnet har været forelagt tegningsmateriale af 20. september 2007 vedrørende både forslag 1 og 
forslag 2.  
 
Under besigtigelsen oplyste De supplerende, at der ikke vil blive fjernet beplantning omkring huset. 
 
Syddjurs Kommune, som under besigtigelsen var repræsenteret ved Steen Ravn Christensen, 
anbefalede, at der meddeles dispensation til Deres forslag 1. På grund af ejendommens beliggenhed, 
afsondret og bag beplantning, anførte kommunen, at det var uvæsentligt, om der meddeles tilladelse 
til forslag 1 eller forslag 2. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, som under besigtigelsen var repræsenteret ved 
Christian Bundgård, anførte, at lokalkomitéen stadig er betænkelig ved ansøgningen. 
Lokalkomitéen lægger vægt på, at sommerhuset størrelsesmæssigt er i overkanten. De nu 
foreliggende forslag er dog bedre end forslaget fra 2007. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
I forhold til den oprindelige ansøgning fra 2007 er det ansøgte sommerhus fortsat på 102 m2. 
Ansøgerne har dog foretaget væsentlige ændringer i bygningens ydre fremtræden. Sommerhuset 
opføres således nu med sadeltag i stedet for med ensidig taghældning, hvorefter husets totalhøjde er 
reduceret med ca. 1,5 m. De overdækkede terrasser fjernes, og bygningens stil vil efter de nye 
tegninger være mere afdæmpet. 
 
Efter de nu foreliggende oplysninger vil sommerhuset komme til at erstatte bebyggelser samt en 
flisebelagt terrasse, i alt svarende til 76 m2. Det ansøgte, reviderede byggeri – både forslag 1 og 
forslag 2 – er efter nævnets opfattelse tilpasset det omgivende landskab. På denne baggrund, og da 
ejendommen ligger afsondret og skjult af beplantning, meddeler nævnet dispensation til det ansøgte 
byggeri, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på følgende vilkår: 
 

− byggeriet opføres i overensstemmelse med tegningsmaterialet af 20. september 2007. 
Nævnet går ud fra, at det er forslag 1, som der primært er ansøgt om, der vil blive opført, 

− at den slørende beplantning omkring sommerhuset bliver vedligeholdt, og 
− at projektet i øvrigt udføres i overensstemmelse med de meddelte oplysninger. 

 
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: 
Klaus og Inge Boie, Holmbjergvej 67, 8420 Knebel, almaboie@c.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blstnatur@blst.dk
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand, dof@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, 
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå, 
sundahl4@mail.tele.dk
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
janmadsen@postman.dk
Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, syddjurs@syddjurs.dk
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.18 ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt 
sommerhus på matr. nr. 1 q Fuglsø By, Vistofte, beliggende Udsigten 10, 8400 Ebeltoft.  
 
Udsigten 10, matr. nr. 1q Fuglsø By, Vistoft, - ansøgning om opførsel af nyt sommerhus efter 
fredning. 
 
Ansøgning 
Ansøgning ved arkitektfirmaet Arkitema på vegne af ejer Henrik Nistrup Madsen er modtaget af 
Syddjurs Kommune den 6. januar 2009 og fremsendt til nævnet af kommunen ved mail af 30. 
januar. 
Der er søgt om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på adressen Udsigten 10, matr. nr. 1q 
Fuglsø By, Vistoft. 
Sommerhuset har et areal på 131 m2 med en overdækket terrasse på 76 m2 og et brændeskur på 6 
m2. Herudover bevares det eksisterende sommerhus på 35 m2. I henhold til bygningsreglementet 
gælder det for sommerhuse, at for garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, åbne overdækninger, 
herunder åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger medregnes kun den del af arealet, der 
overstiger 35 m2 i beregning af etageareal. For det ansøgte er etagearealet beregnet til 
213 m2. 
Situationsplan, plantegning og facadetegninger er vedlagt ansøgningen. 
I forbindelse med byggeriet skal der foretages en mindre terrænregulering, ud over en 
terrænregulering der er foretaget sidste år. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets 
afgørelse af den 12. september 1994. 
Fredningens formål er at sikre: 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 
opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 
righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier 
i landskabsudviklingen, 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 
fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages 
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terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til 
fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør 
fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed 
sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
I sommerhusområdet, hvor Udsigten 10 ligger, er der anført specifikt, at bebyggelse kan ske med 
respekt af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som 
ikke må have hækagtig karakter. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
Det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, 
overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund. 
 
Vurdering 
I området er der udbygget med større sommerhuse på stort set alle grunde indenfor 
sommerhusområdet. 
Det er kommunens opfattelse, og et punkt der indarbejdes i den nye kommuneplan, at sommerhuse 
max. skal have et etageareal 180 m2. 
Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives tilladelse til opførelse af et sommerhus på 
grunden, hvis det samlede etageareal ikke overstiger 180 m2. Det skal endvidere præciseres, at der 
kun må bygges en etage. 
 
Nævnet besigtigede ejendommen den 12. maj 2009 og der forevistes tegninger opdateret pr. 10. maj 
2009. 
Det oplystes, at det nye hus beklædes med cedertræ og at der etableres trætag. 
Der ønskes hus på 131 m2 med yderligere overdækket terrasse/tagudhæng på 76 m2 og et 
brændeskur på 6 m2. 
Det eksisterende hus er på 35 m2. Der vil således blive tale om et samlet bruttoetageareal/boligareal  
på 166 m2. 
Højeste tagpunkt på det nye hus vil ifølge arkitektens oplysning flugte med sokkel på eksisterende 
hus, der ønskes bevaret. 
Grunde på 2.280 m2 bevares som naturgrund. Der etableres bevoksning omkring det eksisterende 
hus, f.eks. i form af kaprifolie, der findes overalt på grunden. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité protesterede mod den tidligere foretagne 
terrænregulering, der er i strid med fredningsbestemmelserne. Lokalkomitéen er grundlæggende 
imod tilladelse til det ansøgte projekt, men hvis det eksisterende hus fjernes, er man efter 
omstændighederne indstillet på ikke at protestere mod et nyt hus på det planerede areal. Nedenfor 
det eksisterende hus. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnet finder det kritisabelt, at der er foretaget betydelig terrænregulering nedenfor eksisterende 
hus uden tilladelse, men finder med det foreliggende projekt, at nyt hus kan placeres som ønsket på 
det plateau, der er skabt ved den nævnte terrænreguleringen, idet huset derved lægges ind i 
skrænten. 
Nævnet har tidligere med betænkelighed givet tilladelse til et hus i samme område (Hybenvej 6), på 
151 m2. 



Selv om området er bebygget med ret store ejendomme, der for en dels vedkommende har karakter 
af helårsbeboelse, finder nævnet det betænkeligt at give tilladelse til et hus af den ønskede størrelse. 
Med bemærkning, at der er eksisterende hus på 35 m2 finder nævnet, at der maksimalt kan tillades 
bygning af nyt hus, på det planerede areal nedenfor eksisterende hus, på maksimalt 125 m2, incl. 
tagudhæng og overdækket terrasse. 
Udseendemæssigt kan nævnet i øvrigt tiltræde bygningen som angivet i det foreliggende 
tegningsmateriale og beskrivelse, idet huset findes at blive passet godt ind i omgivelserne. 
Byggeriet vurderes ikke at have betydning for habitatområdet. 
Der meddelelse således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte 
som beskrevet i det foreliggende materiale, men med den anførte begrænsning i størrelse. 
 
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 
på500,- 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: 
 
Denne afgørelse er pr mail fremsendt til: 
Arkitema, Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø, att. Poul Schülein, { HYPERLINK 
"mailto:pos@arkitema.dk" }, att. Anders Halgren Sørensen, { HYPERLINK 
"mailto:ahs@arkitema.dk" },  
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Henrik Nistrup, { HYPERLINK "mailto:henrik.nistrup@astrazeneca.com" }
Trine Lamm, { HYPERLINK "mailto:trinelamm@hotmail.com" }
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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.132 ansøgning om tilladelse til opførelse af udhus på 
ejendommen matr. nr. 1 r Fuglsø By, Vistofte, beliggende Udsigten 8, 8400 Ebeltoft.  
 
 
Syddjurs Kommune har den 19. september 2008 modtaget en ansøgning om tilladelse til opførsel af 
12,3 m2 stort udhus på ejendommen Udsigten 8, matr. nr. 1r Fuglsø By. Ansøger er grundejer 
Jørgen Bischoff. 
 
På grunden (2.390 m2) er der et sommerhus på 65 m2, og grundejer ønsker et udhus til 
opmagasinering af haveredskaber og udendørs møbler.  
Udhuset opføres i træ (sortmalet) med sort tagpap svarende til det eksisterende sommerhus. Udhuset 
bliver skjult udefra af eksisterende beplantning (træer og buske). 
 
I henhold til vedlagte ansøgning ser det ud til, at der foretages en terrænregulering – afgravning af 
skråning - så der bliver et plant grundlag for placering af udhus. Ved besigtigelse af ejendomme 
kunne det konstateres, at der er sket en form for terrænændring, dog i begrænset omfang, samt at 
grundejeren er påbegyndt opførelsen af udhuset. 
 
Grunden ligger i udpeget sommerhusområde. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets 
afgørelse af den 12. september 1994. 
 
Fredningens formål er at sikre:  
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 

opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 
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• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 
righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 
landskabsudviklingen,  

 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 
fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages 
terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til 
fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør 
fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). I fredningen er der dog anført i §9.F: 
 
A) 
Bebyggelse m.v. og andre anlæg. 
Det følger af § 2 , at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning 
af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den kun genopføres med en 
beliggenhed og ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af fredningsnævnet. 
 
F) 
Uanset bestemmelsen i punkt a kan der efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af 
byggeriets placering, udformning og størrelse samt valg af materialer og farver opføres bebyggelse 
på følgende ejendomme efter følgende retningslinier: 
 
1) På matr.nr. 2f Bogens By, Vistoft kan foretages mindre om- eller tilbygninger af eksisterende 
sommerhus, som endvidere kan erstattes af en tilsvarende nybygning. 
2) Indenfor det i kommuneplanen for Ebeltoft kommune udlagte sommerhusområde 
(fredningskortets randkort 2) på matr.nr. 5k og 51 Bogens By, Vistoft samt på matr.nr. laa, lab, lac, 
lad, lae, lag, lah, lai, lak, lal, lam, lån, lap, laq, Im, In, lo, Iq, Ir, Is, It, lu, Iv, lx, Iz, læ, lø By, Vistoft 
og de to dele af matr.nr. Ib smst., der er beliggende henholdsvis nord for matr.nr. lag smst og vest 
for matr.nr. lam og læ smst., kan bebyggelse ske med respekt af naturbeskyttelseslovens 
beskyttelseslinier. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må have hækagtig karakter. 
Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at ejeren af matr.nr. Ib Fuglsø By, Vistoft kan gøre sin 
påtaleret ifølge en privat servitut gældende og kræve beplantning nedskåret for at sikre en rimelig 
udsigt fra ejendommens stuehus. 
 
 
 



Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre 
sur bund. 
 
Vurdering 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at etablering af udhuset ikke vil 
indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og 
levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter, eller 
naturtyper området er udpeget for.  
 
Qva ovenstående, samt § 9.F i fredningen, som omhandler nærværende grund er det kommunens 
vurdering, at der kan gives dispensation til det ansøgte udhus.  
 
Nævnet foretog besigtigelse den 12. maj 2009. 
 
Repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité kunne tiltræde dispensation fra 
fredningsbestemmelserne. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål,ligesom det ikek finde at have 
betydning for habitatområdet.  
Der meddelelse derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte som 
beskrevet i det foreliggende materiale. 
 
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 
på500,- 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: 
 
Denne afgørelse er pr mail fremsendt til: 
Jørgen Bischoff, Udsigten 8, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK "mailto:bj.bischoff@gmail.com" }
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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bj.bischoff@gmail.com
mailto:blst@blst.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:chrbund@djurs.net
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:janmadsen@postman.dk
mailto:janmadsen@postman.dk
mailto:src@syddjurs.dk
mailto:src@syddjurs.dk


Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Tlf 86122077 
Landinspektørfirmaet Kjær 
Strandvejen 7 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
8400 Ebeltoft  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 11. september 2009.   
 
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.111 anmodning om udtalelse om mulighed for byggeri 
på arealer udstykket fra matr. nr. 1 v og 1 ag, Fuglsø By, Vistofte, beliggende henholdsvis 
Udsigten, 8400 Ebeltoft og Hybenvej, 8400 Ebeltoft. 
 
Landinspektørfirmaet Kjær, Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft har i forbindelse med udstykning af en 
sommerhusparcel fra hver af matrikel numrene 1 v og 1 ag Fuglsø By, Vistoft , anmodet om 
Fredningsnævnets udtalelse om, hvorvidt der med respekt af Fredningsnævnets censurbestemmelser 
i forhold til byggeriets placering, udformning og størrelse vil kunne opføres et sommerhus på de 
nye grunde. 
Firmaet har henledt opmærksomheden på Naturklagenævnets afgørelse i sagen om udstykning af tre 
sommerhusgrunde på matr. nr. 1 z Fuglsø By, Vistoft i samme område (Naturklagenævnets jnr. 97-
121/700-0032), hvor Naturklagenævnet i afgørelsen udtaler ”Sommerhusområdet er som helhed 
inddraget under fredningen og fredningsbestemmelserne må forstås således, at det ikke har været 
meningen at forhindre yderligere sommerhusbebyggelse indenfor området for så vidt dette er muligt 
efter de almindeligt gældende bestemmelser. Den ansøgte udstykning skal derfor i hovedsagen – 
bortset fra censur med hensyn til bebyggelsens nærmere placering og udformning mv. – vurderes ud 
fra de hensyn som varetages gennem naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelseslinie”. 
 
Det er videre anført, at i denne sag er alene en mindre del af matr. nr. 1 v omfattet af 
naturbeskyttelseslovens 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinie i forhold til den på fredningskortet 
viste gravhøj (2417.26) så opførelse af bebyggelse på den nye sommerhusgrund vil kunne ske med 
respekt af beskyttelseslinien. 
Ingen del af matr. nr. 1 ag er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinier. 
 
Nævnet besigtigede stederne den 12. maj 2009. 
 
Vedrørende matr. nr. 1 v bemærkede Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, at opførelse 
af et hus vil kræve betydelig terrænændring, da det tæt bevoksede terræn falder temmelig brat. 
Indtrykket af terrænet ødelægges ved opførelse af flere huse, hvorfor man er imod tilladelse. 
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Vedrørende matr. nr. 1 ag bemærkede Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, at der også 
her kræves terrænændring ved yderligere bebyggelse. Området er i forvejen for tæt bebygget. 
Eksisterende skovbevoksning på arealet fremhæver dalen og dette indtryk vil blive ødelagt, hvis der 
bebygges yderligere. 
 
Syddjurs Kommune har ikke bemærkninger til ansøgningen i fredningsmæssig henseende. Området 
er i forvejen tæt bebygget. Grundenes størrelse vil opfylde kommuneplanens betingelse om mindst 
1200 m2.  
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets 
afgørelse af den 12. september 1994. 
Fredningens formål er at sikre:  
at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 
opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 
at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 
righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 
landskabsudviklingen,  
at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 
fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages 
terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til frednings-
bestemmelserne eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 
18. 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). I fredningen er der dog anført i §9.F: 
 
A) 
Bebyggelse m.v. og andre anlæg. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning 
af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den kun genopføres med en 
beliggenhed og ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af fredningsnævnet. 
 
F) 
Uanset bestemmelsen i punkt a kan der efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af 
byggeriets placering, udformning og størrelse samt valg af materialer og farver opføres bebyggelse 
på følgende ejendomme efter følgende retningslinier: 
 



1) På matr.nr. 2f Bogens By, Vistoft kan foretages mindre om- eller tilbygninger af eksisterende 
sommerhus, som endvidere kan erstattes af en tilsvarende nybygning. 
2) Indenfor det i kommuneplanen for Ebeltoft kommune udlagte sommerhusområde 
(fredningskortets randkort 2) på matr.nr. 5k og 51 Bogens By, Vistoft samt på matr.nr. laa, lab, lac, 
lad, lae, lag, lah, lai, lak, lal, lam, lån, lap, laq, Im, In, lo, Iq, Ir, Is, It, lu, Iv, lx, Iz, læ, lø By, Vistoft 
og de to dele af matr.nr. Ib smst., der er beliggende henholdsvis nord for matr.nr. lag smst og vest 
for matr.nr. lam og læ smst., kan bebyggelse ske med respekt af naturbeskyttelseslovens 
beskyttelseslinier. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må have hækagtig karakter. 
Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at ejeren af matr.nr. Ib Fuglsø By, Vistoft kan gøre sin 
påtaleret ifølge en privat servitut gældende og kræve beplantning nedskåret for at sikre en rimelig 
udsigt fra ejendommens stuehus. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre 
sur bund. 
Fredningskendelsen gør nøje op med bebyggelse i området, og den af landinspektørfirmaet anførte 
afgørelse fra Naturklagenævnet, hvor der er givet tilladelse til udstykning med henblik på 
bebyggelse, tager specifikt stilling til den der omhandlede matrikel. 
Udstykket areal fra matr. nr. 1 v er tæt bevokset på kraftig skråning og udstykket areal fra matr. nr. 
1 ag ligeledes bevokset på skrånende område, der er medvirkende til at give dalområdet karakter. 
Selv om nærliggende område er tæt bebygget – herunder med store huse – finder nævnet, at rydning 
af bevoksning, planering af byggegrund og opførelse af yderligere hus på udstykning fra de to 
matrikler vil bevirke en markant ændring af områdets karakter.  
Nævnet finder derfor, at bebyggelse på udstykkede grunde fra matr. nr. 1 v og 1 ag Fuglsø By, 
Vistoft strider mod fredningens formål og meddeler således afslag på 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 
på500,- 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: 
Landinspektørfirmaet Kjær v/ landinspektør Morten Knudsen, Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft, { 
HYPERLINK "mailto:mk_kjaer@plf.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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Inger Holmelund Gustavsen 
Elishøj 19 Tlf 86122077 
8541 Skødstrup { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 1. februar 2010.   
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.140, ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt 
sommerhus på ejendommen Lyngevej 43, 8420 Knebel Bro. 
 
 
Syddjurs Kommune har den 12. oktober 2009 modtaget en ansøgning vedr. nedrivning af 
eksisterende sommerhus (75 m2) og opførelse af et nyt sommerhus på 100 m2. Sommerhuset 
placeres samme sted som eksisterende. Sommerhuset holdes i sort stil med hvide vinduer, skorsten 
og udhæng. Ansøgningen er vedlagt som bilag til indstilling fra kommunen til fredningsnævnet. 
 
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, har ved mail af 13. oktober 2009 forelagt sagen for 
fredningsnævnet. 
 
Ansøger er RadiusByg A/S, Strandbjerggårdvej 4B, 7600 Struer, på vegne af grundejer Inger 
Holmelund Gustavsen, Elishøj 19, 8541 Skødstrup 
 
I 1982 påbegyndte bygherren udvidelse af sommerhuset, hvilket blev stoppet af Fredningsnævnet 
(den 5. juli 1982). Der blev ansøgt om tilladelse til udvidelse, og den blev meddelt af 
Fredningsnævnet den 23. juli 1982 (jr. nr. 46/82).  
 
Ved gennemførelse af fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge i 1994 er kendelsen fra den 5. 
juli 1982 ophævet, men kendelsen fra den 23. juli er ikke nævnt. 
 
Ved kendelsen af den 23. juli 1982 er der anført følgende betingelser for tilladelsen til udvidelse af 
sommerhuset til 140 m2: 
 
• Husets tag forsynes med tagpap i sort farve 
• Bebyggelsen skal være skjult mod indsigt udefra 
• At farven på huset skal være diskret, så det falder ind i det omgivende landskab (jordfarve eller 

lign.). 
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• Dispensationen skal være gældende selv om fredningen af Mols Bjerges Sydlige del 
gennemføres i overensstemmelse med påstanden 

• At tilladelse til yderligere byggeri ikke kan forventes. 
 
 
Fredningen 
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af den 12. september 1994 om fredning af 
den sydlige del af Mols Bjerge. 
 
Fredningens formål er at sikre: 

• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 
opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 

• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af 
et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 
landskabsudviklingen, 

• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 

Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 
fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages 
terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til frednings-
bestemmelserne eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 
18 (dispensation). 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed 
sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Efter § 18 kan dispensation fra bestemmelserne meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid 
med fredningens formål. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
Det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, 
overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund. 
 
Kommunens Vurdering 
Det er kommunens vurdering, at ejendommen ligger forholdsvis afsondret i forhold til øvrige 
bebyggelser samt færdsel af offentligheden. Det vurderes endvidere, at det ansøgte lever op til de 
betingelser, der blev givet tilladelse efter i 1982. Kommunen kan således tiltræde, at der meddeles 
dispensation til det ansøgte i forhold til Mols Bjerge Fredningen. 
 



Opførelsen af sommerhuset vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 
 
 
Anden tilladelse 
Syddjurs Kommune har anført, at udvidelse af sommerhuset kræver Landzonetilladelse. 
Syddjurs Kommune har gennemgået luftfoto, og vurderet, at det ikke kræver dispensation fra 
Skovbyggelinjen, da huset ligger inde i skoven, men at der ikke vil blive givet tilladelse efter 
landzoneloven til sommerhus på over 100 m2. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har i mail af 17. november 2009 meddelt følgende: 
”D.N´s Lokalafdeling Syddjurs har på et møde d. 16. november 2009 diskuteret sagen vedrørende 
erstatning af (det) på grunden værende sommerhus med et større. Vi kom til den slutning, at 
bestemmelsen i Mols Bjerge sydlige Fredning om, at bebyggelsen indenfor fredningen ikke må 
tillades større end det eksisterende. Begrundelsen er, at gives tilladelse til det ansøgte, vil man 
fremover ikke kunne afslå lignende ansøgning.”   
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Efter udformningen af det ønskede sommerhus, og henset til, at bygningen er omgivet af 
bevoksning, finder nævnet ikke, at erstatning af eksisterende hus med det ønskede på 100 m2 strider 
mod fredningens formål. 
Da opførelsen af sommerhuset endvidere vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet, meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det 
ansøgte. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til 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. 
 



Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
 
RadiusByg A/S, Strandbjerggårdvej 4B, 7600 Struer, { HYPERLINK "mailto:post@radiusbyg.dk" 
}
Inger Holmelund Gustavsen, Elishøj 19, 8541 Skødstrup, { HYPERLINK 
"mailto:lgbeslag@lgbeslag.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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }  
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:janmadsen@postman.dk" }
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
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 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Birgitte Horst Andreasen 
Byagervej 199  Tlf 86122077 
8330 Beder { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 7. februar 2011.   
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2010.156, Ansøgning om tilladelse til opførelse 
af anneks på ejendommen Udsigten 5 A, 8400 Ebeltoft. 
 
Syddjurs Kommunen har den 3. december 2010 indbragt sagen for fredningsnævnet med følgende 
indstilling: 
 
Syddjurs Kommune har den 11. november modtaget en ansøgning, om opførsel af et anneks på Udsigten 
5A, matr. nr. 1V Fuglsø By, Vistofte. 
 
På grunden ligger et 89 m2 sommerhus. Der ønskes opført et ca. 10 m2 anneks på det nordøstlige hjørne af 
sommerhuset. Ansøger/grundejer ønsker denne placering, da det giver den bedste adgang til sommerhuset 
og toiletforhold, samt at placeringen vurderes at være til mindst gene for naboer og natur. Situationsplan og 
foto er vedlagt herunder billede af det planlagte anneks. Det skal anføres, at annekset yderbeklædning og 
tag bliver som det eksisterende sommerhus på grunden. 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, 
Naturklagenævnets afgørelse af den 12. september 1994. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen 
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 
formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 
ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den 
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nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan 
meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre 
fremtræden.  
 
I sommerhusområdet, hvor Udsigten 5A ligger, er der anført specifikt, at bebyggelse kan ske med respekt af 
naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må have 
hækagtig karakter. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
Det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, 
overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund. 
 
Vurdering 
I området er der udbygget med større sommerhuse på stort set alle grunde indenfor sommerhusområdet. 
Det er kommunens opfattelse, at der kan gives tilladelse til annekset, så den samlede bebyggelse på 
grunden bliver 100 m2.  
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter fortidsmindebeskyttelse 
og byggetilladelse fra kommunen. 

 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag,  
De har den 4. februar 2011 oplyst, at sommerhuset på trods af sine 90 m2 kun indeholder fire 
sovepladser. Annekset er beregnet til at huse overnattende gæster/teenagere. Annekset vil blive 
udstyret med elektrisk lys og en luftsolfanger til opvarmning og ventilation. Inventar vil komme til 
at bestå af to senge, altså som et soveværelse. Anvendelsen af annekset vil nok begrænse sig fra 
forår til efterårssæson.  
 
Syddjurs Kommune, Team Byggeri, har anført:, 
Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde (4.13.S24 jf. Syddjurs Kommuneplan 2009), og er i dag 
bebygget med et sommerhus. I henhold til planlovens § 39 må der i sommerhusområder ikke opføres eller 
indrettes mere end én bolig på en selvstændig udmatrikuleret ejendom. 
Ifølge Vejledning om planloven (vejledning nr. 187 af 14. november 1996) kapitel VIII, afsnit B kan der alene 
opføres gæstehuse og annekser uden køkken. Et anneks må derimod gerne indeholde wc- og baderum, 
uden at det derved bliver til en selvstændig boligenhed. 
Et anneks indeholder i øvrigt pr. definition et eller flere beboelsesrum, og er følgelig underlagt de samme 
bestemmelser, som gælder for opførelse af sommerhuse. 
Der er således i nærværende ansøgning tale om en selvstændig beboelsesbygning, men ikke en 
selvstændig boligenhed. 
  
 



 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Med bemærkning, at det ansøgte anneks er af beskeden størrelse, og at den samlede bebyggelse på 
ca 100 m2 på ejendommen ikke vil blive af større omfang end en række andre ejendomme i 
området, finder nævnet at kunne følge indstillingen fra Syddjurs Kommune, og der meddeles derfor 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
Birgitte Horst Andreasen, Byagervej 199, 8330 Beder, { HYPERLINK "mailto:horst@ki.au.dk" }
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:chrbund@djurs.net" }  
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, { HYPERLINK 
"mailto:src@syddjurs.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, { 
HYPERLINK "mailto:jkm8543@gmail.com" }
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 Den 7. marts 2011.    
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.112, anvendelse af Toggerbolejren, Toggerbovej 1, 8420 
Knebel. 
 
Syddjurs Kommune fremsendte den 3. september 2008 følgende til fredningsnævnet: 
 
Henvendelse vedr. anvendelse af Toggerbolejren i henhold til fredningen af den 
sydlige del af Mols Bjerge. 
 
Syddjurs Kommune har den 28. august 2008 modtaget en henvendelse fra grundejerne i Toggerbo, som 
ønsker at få fredningsnævnets præcisering for anvendelse af Toggerbo-lejren i forhold til de bindinger, der er 
fastsat for lejren i ”Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge”, stadfæstet af Naturklagenævnet den 12. 
september 1994. 
 
Vedlagt denne skrivelse er grundejernes fremstilling af sagen. Heraf fremgår det bl.a., at det er grundejernes 
opfattelse, at Toggerbo-lejren udlejes til en række arrangementer, der ikke foregår i spejder-regi, og at disse 
arrangementer afleder støjproblemer mv i et omfang, der er til gene for naboerne til lejren. I skrivelsen er der 
redegjort for aktiviteter over en 14 dages periode i august som underbygning for henvendelsen. 
 
Fredningen 
Toggerbo-lejren ligger som nævnt indenfor Mols bjerge fredningen 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen,  
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
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Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 
formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 
ændringer i arealanvendelsen, opføres ny bebyggelse eller foretages ombygning af eksisterende bygninger, 
anlægges nye veje herunder gang- og cykelstier, anlægges campingpladser og etableres baneanlæg til 
sportsudøvelse medmindre der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18. 
 
Der kan dog i forbindelse med plejeplanlægning opføres mindre bebyggelser eller etableres mindre anlæg i 
forbindelse med offentlighedens færdsel og ophold i området. 
 
Der må ikke anbringes telte, eller campingvogne og der må ikke overnattes i parkere autocampere. Specielt 
for Toggerbo-lejren er der anført: 
 
På ejendommen matr.nr. 4b og 7e Bogens By, Vistoft ("Toggerbo-lejren” tilhørende Det Danske 
Spejderkorps), må der teltes i forbindelse med afholdelse af spejderlejre. Udenfor skoleferierne må teltene 
kun placeres på matr.nr. 7e, medens der for skoleferieperioderne af ejeren skal udarbejdes en plan for den 
samlede ejendoms benyttelse, der tilgodeser hensynet til naturen og til de omboende. Planen skal 
godkendes af fredningsnævnet. 
 
Opstilling af enkelte campingvogne til brug for lejrlederne er tilladt. Henstilling af campingvogne og parkering 
af motorkøretøjer må kun ske ved de eksisterende bygninger. Campingvogne skal fjernes fra arealet 
umiddelbart efter hver lejrperiode.  
 
Tilladelsen til opstilling af telte og campingvogne gælder kun korpsets egne lejrarrangementer og kan ikke 
udnyttes ved bygningernes 
udlejning til lejrskoleophold og lignede. Tilladelsen kan, ikke uden fredningsnævnets godkendelse 
overdrages til andre. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
 
Bevaringsmålsætningen for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 
 
Af bekendtgørelse nr. 477 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, 
fremgår det, at der ikke må dispenseres fra naturbeskyttelsesloven såfremt dette kan indebære forringelse af 
naturtyper og levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de 
arter, området er udpeget for. 
 
 
”Sundhedsprojekt” 
Skov og Naturstyrelsen afprøver p.t. et projekt om motionstilbud i naturen. Projektet omfatter 4 løbsruter med 
udgangspunkt ved p-pladsen i Toggerbo. Ruterne har forskellig længde, og er lavet i cirkler, med fælles start 
og mål, så man kan kombinere løbslængde efter ønske og formåen. Når ruterne er fastlagt (udelukkende på 
SNS-areal) bliver de afmærket i lighed med de afmærkede vandreruter. Aftalen er, at løbscirklerne skal 
kunne anvendes af alle besøgende i området. 
 
Kommentarer 
Formuleringerne vedr. Toggerbo i fredningen vurderes at bunde i en mulighed for at regulere aktiviteterne i 
lejren i forhold til påvirkning af de omkringliggende arealer herunder hensyn til naboerne. 
 



I fredningen er lejren pålagt den begrænsning, at det kun er spejderne, der må overnatte udendørs. Ud over 
sovemuligheder er der ikke fast nogle egentlige restriktionen for anvendelsen.  
 
Af henvendelsen fremgår det, at der er overnattet udendørs i ikke spejder-regi, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med fredningen, da dette skal være godkendt af Fredningsnævnet, og det er det ikke, så 
vidt kommunen er orienteret. 
 
Fredningen fastlægger, at i sommerferien, hvor det åbenbart er vurderet, at anvendelsen af lejren er størst, 
skal der udarbejdes en plan for anvendelse, som tilgodeser hensynet til naturen og omboende, men det er 
ikke defineret, hvordan disse hensyn skal fastlægges, og så vidt det vides er planen ikke blevet udarbejdet, 
da sameksistens tidligere har kunnet foregå uden. 
 
Naboerne ønsker nu nogle mere veldefinerede rammer for anvendelse af lejren. Kommunen tilslutter sig, at 
der defineres nogle rammer for anvendelse af arealet, der regulerer anvendelsen, herunder evt. omfang af 
udlejning. Det kunne f.eks være indenfor bestemte tidspunkter i døgnet eller lign. 
 
Det er kommunen overbevisning, at der ud over spejderne skal være plads til lejrskoleophold i lejren, da den 
er et glimrende udgangspunkt for at give unge mennesker en indsigt i naturen i Mols Bjerge. Omkring 
Toggerbo-lejren foregår der aktiviteter omkring sundhed. Syddjurs Kommune vurderer, at 
sundhedsaktiviteter i dagstimerne også kan foregå indenfor rammerne af fredningen. 
 
I henvendelsen fra naboerne til lejren er der nævnt flere personer 
Nærværende fremstilling incl. bilag er fremsendt til de af kommunen kendte og relevante personer til 
orientering.  
 
 
Fra Jan Bjerg Hansen er der den 10. og 16. september 2008 modtaget bemærkninger til indstillingen fra 
Syddjurs Kommune 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 31. august 2010. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1 kan meddeles dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, således at spejderorganisationen kan udleje området til andre, der står for 
aktiviteter i det fri, idet dette må antages at være en økonomisk forudsætning for at kunne bibeholde området 
til friluftsliv for spejderorganisationen. 
Der er endvidere enighed om, at Skov- og Naturstyrelsens forsøg med stiføring på styrelsens arealer ikke er 
i strid med fredningens formål. 
Henset til fredningsbestemmelserne om teltslagning findes bivuakering ikke at kunne tillades.  
Teltning er alene tilladt for spejderorganisationer. 
Henset til, at matr. nr. 4 b vil være et mere anvendeligt område for aktiviteter og til, at denne del af området 
ligger i god afstand fra Toggerbovej, finder nævnet, at der bør gives dispensation fra fredningsbestemmel-
serne til teltning på matr. nr. 4 b også uden for skoleferierne. 
Ejer skal inden 1. august 2011 fremsende udkast til plan for samlet anvendelse for ejendommen. Udkastet 
fremsendes til fredningsnævnet via Syddjurs Kommune. 
 
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: 
Jan Bjerg Hansen, Toggerbovej 2, 8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:abildgaardbjerg@mail.dk" 
}
Charlotte Berlin Lytzen, Toggerbovej 4, 8420 Knebel, { HYPERLINK 
"mailto:toggerbo@privat.dk" }
Verner Damm, Dybdalvej 26, 8420 Knebel, { HYPERLINK "mailto:verner.damm@biology.au.dk" 
}
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
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 Den 28. marts 2011.    
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2011.28. Sommerlyvej 14B, 8400 Ebeltoft - ansøgning om 
opførelse af nyt sommerhus i forhold til Mols Bjerge Fredningen. 
 
Syddjurs Kommune har den 1. marts 2011 fremsendt følgende til fredningsnævnet: 
 
Syddjurs Kommune har den 12. februar 2011 modtaget en ansøgning fra bygherre Iben Munk og Torben V. 
Enevoldsen om tilladelse til opførelse af et sommerhus på Sommerlyvej 14B, matr. nr. 1z del 3 Fuglsø By, 
Vistoft. 
 
Sommerhuset er på ca. 105 m2 + 15-20 m2 udhus. I vedlagte ansøgning er der facadetegninger, samt foto at 
et sommerhus, som har været inspirationskilde for bygherre. 
 
Efter opførsel af sommerhus udplantes naturlige vækster på grunden. Bygherre ønsker en ”naturgrund”, hvor 
buske og træer skærmer sommerhuset af, så det sløres i forhold til omgivelserne. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, 
Naturklagenævnets afgørelse af den 12. september 1994. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen 
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende 
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tilstand, medmindre fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må blandt andet ikke 
foretages terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne 
eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre 
fremtræden.  
 
I sommerhusområdet, hvor Sommerlyvej 14B ligger, er der anført specifikt, at bebyggelse kan ske med 
respekt af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må 
have hækagtig karakter. 
 
Baggrund for at der kan bygges på arealet bunder i afgørelser fra Naturklagenævnet (jr. nr. 97-121/700-
0032) og Fredningsnævnet (jr. nr. 8901-01.2010.46). Begge kendelser er vedlagt. I kendelser gives der 
tilladelse til udstykning af matr. 1z, og det er implicit defineres, at der må bygges på de udstykkede grunde. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
Derudover er forefindes Bilag 4 arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. 
 
Kommunens kommentarer 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at ombygningen ikke vil indebære nogen 
forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser 
for nogen af de arter (stor Vandsalamander, flagermus, markfirben og Vindelsnegl), eller naturtyper området 
er udpeget for.  
 
Vurdering 
I området er der udbygget med større sommerhuse på stort set alle grunde indenfor sommerhusområdet. 
Det er kommunens opfattelse, at der kan gives tilladelse til det ansøgte sommerhus. 
 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter fortidsmindebeskyttelse 
og byggetilladelse fra kommunen. 

 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan tiltræde, at det ansøgte ikke vil indebære forringelse af habitatområdet. 
På baggrund af de ovenfor nævnte afgørelser og med bemærkning, at den ansøgte størrelse af det 
påtænkte hus og de anførte facader kan accepteres, finder nævnet, at der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet 
skal være sløret af beplantning, som ikke må have hækagtig karakter, idet det ansøgte herefter ikke 
findes at være i strid med fredningens formål.  
 



 
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: 
Iben Munk og Torben V. Enevoldsen, Skovbrynet 11, 8581 Nimtofte, 
torbenenevoldsen@hotmail.com
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, syddjurs@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, syddjurs@syddjurs.dk
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2011.39, ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarme   
på ejendommen Lyngevej 43,  8420 Knebel. 
 
Syddjurs Kommune har den 28. marts 2011 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
Syddjurs Kommune har den 10. marts 2011 modtaget en ansøgning vedr. etablering af jordvarme på 
Lyngevej 43, matr. nr. 16 cb Knebel By, Knebel. 
 
Grundejer fik den 1. februar 2010 dispensation fra Fredningsnævnet til at nedrive eksisterende sommerhus 
og opføre et nyt (jr. nr. 8901-01.2009.140) 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets afgørelse af den 
12. september 1994. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse 

af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 

righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 
landskabsudviklingen, 

• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 

Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende 
tilstand, medmindre fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet 
ikke foretages terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre 
sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne 
eller såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre 
fremtræden. 
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Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
Det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, 
overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund. 
 
Vurdering 
Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at der i forhold til Fredningen kan gives tilladelse til anlægget. 
 
Der foretages en terrænregulering i fredningen, men dette er kun af midlertidig karakter (under 
anlægsfasen). Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun evt. samlebrønde der kan erkendes, 
og disse vil ikke være synlige udenfor grunden.  
 
Etablering af jordvarmeanlægget vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes af formanden på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan tiltræde, at etablering af jordvarmeanlæg ikke vil påvirke habitatområdet, samt at den 
midlertidige terrænregulering, og eventuelle samlebrønde, der ikke vil være synlige uden for 
grunden, ikke er i strid med fredningens formål.  
Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
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: 
Inger Holmelund Gustavsen, Elishøj 19, 8541 Skødstrup, lgbeslag@lgbeslag.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, syddjurs@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, syddjurs@syddjurs.dk
Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, 
src@syddjurs.dk
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 Den 2. august 2011 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2010.95, Sommerlyvej 14, 8400 Ebeltoft. 
 
Syddjurs Kommune har den 8. juli 2010 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
”Sommerlyvej 14, matr. nr 1z Fuglsø By, Vistoft  
Lovliggørelse af udvidelse af eksisterende hus 
 
Syddjurs kommune har den 29. april modtaget en ansøgning udvidelse af eksisterende hus på Sommerlyvej 
14, 8400 Ebeltoft. Grunden har et areal på 5316 m2. Det bebyggede areal på grunden er p.t. 80 m2 jf. BBR. 
 
Der ansøges om at udvide den eksisterende overdækkede terrasse med 12 m2 og anvende den som 
havestue. Væggene bliver overvejende glaspartier.  
 
Udvidelsen fremgår af vedlagte plantegning og facadetegninger. 
 
Grundejeren har påbegyndt byggeriet, og de var ikke opmærksomme på, at de skulle indhente en 
dispensation fra Fredningsnævnet. 
 
Grundejeren har i vedlagte skrivelse redegjort for sine bevæggrunde. Grundejeren købte huset den 1. 
februar 2010, og den daværende ejer var påbegyndt renovering af huset. Grundejeren har vedlagt en 
fotoserie, der viser huset, da de overtog det, samt det delvis færdige resultat som det står i dag. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets afgørelse af den 
12. september 1994. 
 
Fredningens formål er at sikre:  
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen,  
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• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 
formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 
ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den 
nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan 
meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). I 
fredningen er der dog anført i §9.F: 
 
A) 
Bebyggelse m.v. og andre anlæg. 
Det følger af § 2 , at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af 
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den kun genopføres med en beliggenhed og 
ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af fredningsnævnet. 
 
F) 
Uanset bestemmelsen i punkt a kan der efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets 
placering, udformning og størrelse samt valg af materialer og farver opføres bebyggelse på følgende 
ejendomme efter følgende retningslinier: 
 
1) På matr.nr. 2f Bogens By, Vistoft kan foretages mindre om- eller tilbygninger af eksisterende sommerhus, 
som endvidere kan erstattes af en tilsvarende nybygning. 
2) Indenfor det i kommuneplanen for Ebeltoft kommune udlagte sommerhusområde (fredningskortets 
randkort 2) på matr.nr. 5k og 51 Bogens By, Vistoft samt på matr.nr. laa, lab, lac, lad, lae, lag, lah, lai, lak, lal, 
lam, lån, lap, laq, Im, In, lo, Iq, Ir, Is, It, lu, Iv, lx, Iz, læ, lø By, Vistoft og de to dele af matr.nr. Ib smst., der er 
beliggende henholdsvis nord for matr.nr. lag smst og vest for matr.nr. lam og læ smst., kan bebyggelse ske 
med respekt af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som 
ikke må have hækagtig karakter. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at ejeren af matr.nr. Ib Fuglsø By, 
Vistoft kan gøre sin påtaleret ifølge en privat servitut gældende og kræve beplantning nedskåret for at sikre 
en rimelig udsigt fra ejendommens stuehus. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
 
Vurdering 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at udvidelsen ikke vil indebære nogen 
forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser 
for nogen af de arter, eller naturtyper området er udpeget for.  
 
I henhold til § 9.F i fredningen skal byggeriet sløres med beplantning, hvilket ikke er tilfældes her, da 
tilbygningen ud fra billederne ser meget synlig ud. Det er dog kommunens vurdering, at der kan gives 
tilladelse til det ansøgte, bl.a. under henvisning til, at huset fremtræder mere harmonisk. 
 
Andre tilladelser 



Byggeriet skal have tilladelse efter Fortidsminde- og skovbeskyttelseslinjen. 
Kommunen er indstillet på at give disse tilladelser.” 
 
  
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Med hensyn til habitatområdet kan nævnet tiltræde Syddjurs Kommunes vurdering af, at udvidelsen 
ikke vil indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, 
der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter, eller naturtyper området er udpeget for.  
Nævnet finder endvidere, at huset, som anført af Syddjurs Kommune, vil fremtræde mere 
harmonisk, og det anses ikke nødvendigt, at byggeriet nu sløres med beplantning 
Da det ansøgte herefter ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeles der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte.  
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
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: 
Jørgen Sparre, Søndre Molsvej 24, 8420 Knebel, sparre@mail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, syddjurs@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, syddjurs@syddjurs.dk
Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, 
src@syddjurs.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Charlotte Berlin Lytzen 
Toggerbovej 4  
8420 Knebel pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 31. august 2011.   
 
 
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.103, Ansøgning om  
Toggerbovej 4,  - Dispensation til læskur fra Mols Bjerge Fredningen 
 
Syddjurs Kommune har den 9. august 2011 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
”Syddjurs Kommune har den 9. august 2011 modtaget en ansøgning fra grundejeren af Toggerbovej 4, matr. 
nr. 9a Bogens By, Vistoft, om opførelse af et læskur til geder, som skal indgå i naturplejen på de 
omkringliggende arealer. 
 
Læskuret bliver på ca. 20 m2 og ca. 2,2 m højt, udført i douglasgran planker med græs på taget. 
 
Læskuret vil blive placeret yderst i sydvestlige hjørne af vores grund opad skoven (bøg/eg) i direkte 
forbindelse til marken. Læskuret vil ikke kunne ses fra Toggerbovej, ej heller af nabo eller af genboere (se 
vedlagte foto). 
 
Fredningen  
Ejendommen er omfattet af Mols Bjerge Syd Fredningen, stadfæstet af Naturklagenævnet d. 12.09.1994. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen,  
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Det fremgår af fredningens § 9, litra c, at efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til 
anbringelse af læskure for kreaturer, men fredningsnævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, 
omfang og ydre fremtræden af skuret. 
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Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
Derudover er forefindes Bilag 4 arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. 
 
Kommunens kommentarer 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at læskuret ikke vil indebære nogen forringelse 
af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen 
af de arter (stor Vandsalamander, flagermus og Vindelsnegl) naturtyper området er udpeget for.  
 
Syddjurs Kommune er indforstået med den foreslåede placering og opbygningen af læskuret. ” 

 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
Nævnet kan i det hele tiltræde indstillingen fra Syddjurs Kommune og finder således, at det ansøgte 
ikke strider mod habitatbestemmelser eller 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 Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
Charlotte Berlin Lytzen,Toggerbovej 4, 8420 Knebel, toggerbo@privat.dk
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Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, chrbund@djurs.net  
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, src@syddjurs.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Mogens Vesterskov e-mail: pho@domstol.dk
Strandvejen 7 tlf. 40143099 
8400 Ebeltoft 
Pr. mail 
  
  
 Den 26. oktober 2011.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.121– ansøgning om tilladelse til etablering af pilerenseanlæg 
på ejendommen Provstskovvej 2, 8400 Ebeltoft. 
 
Syddjurs Kommune har den 13. september 2011 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
Ansøgning om dispensation fra fredning til etablering af pilerenseanlæg – 

Provstskovvej 2, matr. nr. 1a, Bogens By, Vistoft. 

 
Syddjurs kommune har den 2. september 2011 modtaget en ansøgning fra rådgivende ingeniørfirma 
Mogens Vesterskov, som på vegne af grundejeren Inger-Lise-Bunde-Pedersen ansøger om tilladelse til 
etablering af et pilerensenalæg på ejendommen Provstskovvej 2, som ligger indenfor Mols Bjerge Syd 
Fredningen. 
 
Af vedlagt ansøgning fremgår placering af pilerenseanlægget. Anlægget bliver ca. 50 x 10 m. Placeringen af 
anlægget er bl.a. defineret ud fra lysindfald på grunden.  
 
Anlægget etableres (efter påbud fra Syddjurs kommune) for at forbedre rensning af spildevand fra 
ejendommen, og derved begrænse spildevandspåvirkningen af den nærved liggende Bogens Sø. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets afgørelse af den 
12. september 1994.  
 
Fredningens formål er at sikre: 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme. 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen, 
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 
formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 
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ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den 
nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan 
meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
 
Kommunens vurdering 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at pilerenseanlægget ikke vil indebære nogen 
forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser 
for nogen af de arter, eller naturtyper området er udpeget for. 
 
I forhold til fredningen vurderer kommunen, at der kan dispenseres fra denne, og meddeles tilladelse til 
pilerenseanlægget.”  

 
 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan i det hele erklære sig enig i indstillingen fra Syddjurs Kommune, 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 Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 



Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
Mogens Vesterskov, Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft, vesterskov@newmail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, chrbund@djurs.net, syddjurs@dn.dk
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, src@syddjurs.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Bygvision e-mail: pho@domstol.dk
Skovvej 5 B tlf. 40143099 
8543 Hornslet 
Pr. mail 
  
  
 Den 26. oktober 2011.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.118– ansøgning om tilladelse til forlængelse af eksisterende 
bygning til redskabsskur og overdækket terrasse på ejendommen Lyngevej 45, 8420 Knebel. 
 
Syddjurs Kommune har den 5. september 2011 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
”Lyngevej 45 - Dispensation fra fredning til redskabsskur og overdækket terrasse 
 
Syddjurs Kommune har den 24. august 2011 modtaget en ansøgning fra Bygvision, som på vegne af 
grundejer Pernille Flinterup, Lyngevej 45, matr. nr. 16aa Knebel By, Knebel, ansøger om tilladelse til at 
forlænge eksisterende bygning til redskabsskur og overdækket terrasse. Forlængelsen af bygningen opføres 
i forbindelse med en eksisterende støttemur, og i niveau med eksisterende sokkel. 
 
Byggeriet bliver en naturlig forlængelse af eksisterende bygning. Udbygningen ønskes fortrinsvis opført, da 
husets eksisterende kælder er så fugtig, at den ikke er brugbar, og derfor forventes nedlagt. 
 
Redskabsskuret bliver ca. 18 m2, og den overdækkede terrasse bliver ca. 4,5 m.  
 
Den nye gavl opføres som let ydervæg med antracit facadebeklædning, og forlængelse af taget (ca. 3 m) 
udføres i samme materiale, som på det eksisterende hus. 
  
 
Fredningen  
Ejendommen er omfattet af Mols Bjerge Syd Fredningen, stadfæstet af Naturklagenævnet d. 12.09.1994. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, 
 
• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen,  
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Det fremgår af Fredningens § 9 (Bebyggelse m.v. og andre anlæg) 
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Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må heller ikke foretages ombygning af 
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den kun genopføres med en beliggenhed og 
ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af fredningsnævnet. 
 
Det fremgår af fredningens § 16 (Særlig bestemmelse om beplantning). 
 
Omkring bebyggelse på matrikelnumrene 4b, 15l, 16aa, 16ad, 16ae, 16by, 16cb og 20f Knebel By, Knebel, 
mv. skal beplantning opretholdes, vedligeholdes og fornyes, således at byggeri i det væsentlige er skjult fra 
indsigt udefra. 
 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
Derudover er forefindes Bilag 4 arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. 
 
 
Kommunens kommentarer 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at tilbygningen ikke vil indebære nogen 
forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser 
for nogen af de arter (stor Vandsalamander, flagermus og Vindelsnegl) naturtyper området er udpeget for.  
 
Syddjurs Kommune kan acceptere det ansøgte” 
  

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan i det hele erklære sig enig i indstillingen fra Syddjurs Kommune, 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 Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 



 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
Bygvision, Skovvej 5 B, 8543 Hornslet, kke@bygvision.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, chrbund@djurs.net, syddjurs@dn.dk
Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, src@syddjurs.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Klostergade 2, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Jacob Steen Møller 
Heidi Alsing 
Wergelands Allé 15   
2860 Søborg 
 
Pr. mail Den 14. marts 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2012.1 Anmodning om tilladelse til opførelse af sommerhus på 
ejendommen Hybenvej 15, 8400 Ebeltoft. 
 
Syddjurs Kommune har den 10. januar 2012 fremsendt følgende indstilling til nævnet: 
 
”Syddjurs Kommune har den 21. december 2011 modtaget en ansøgning fra Christensen & Co arkitekter, 
som på vegne af bygherre Jacob Steen Møller og Heidi Alsing ansøger om tilladelse til opførelse af et 
sommerhus på Hybenvej 15, matrikel nr. 1 bd Fuglsø By, Vistoft. 
 
Sommerhuset er på ca. 86 m2. Herudover ønskes et gæstehus på 24 m2, et skur på 18 m2, samt ca. 85 m2 

terrasse, hvilket medfører et bebygget areal på 215 m2 svarende til ca. 13 % af grundens areal. Facade og 
tage holdes i neutrale, ikke reflekterende overflader, linoliebehandlet træbeklædning samt tagpap. 
Byggehøjden bliver knap 5 m. 
 
I forbindelse med opførelse af sommerhuset udføres der en terrænregulering. Både for at opnå et plant 
grundlag for sommerhuset, samt for at ”trykke” bebyggelsen ned i terrænet. 
 
Efter opførsel af sommerhus udplantes naturlige vækster på grunden. Bygherre ønsker en ”naturgrund”, hvor 
buske og træer skærmer sommerhuset af, så det sløres i forhold til omgivelserne. 
 
I vedlagte ansøgning er der udover beskrivelse af huset og materialer en koteplan, facadetegninger, 
beplantnings- og situationsplan.  
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, 
Naturklagenævnets afgørelse af den 12. september 1994. 
 
Fredningens formål er at sikre: 
 
• at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 
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• at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen 
 
• at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 
formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 
ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den 
nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan 
meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 
 
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre 
fremtræden.  
 
I sommerhusområdet, hvor Hybenvej 15 ligger, er der specifikt anført, at bebyggelse kan ske med respekt af 
naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må have 
hækagtig karakter. 
 
Baggrund for, at der kan bygges på arealet, bunder i afgørelser fra Fredningsnævnet (jr. nr. 8901-
01.2010.46). Kendelsen er vedlagt. I kendelser gives der tilladelse til udstykning af matr. 1z, og det er implicit 
defineres, at der må bygges på de udstykkede grunde. 
 
På arealet er der udstedt en deklaration, hvor bl.a. ejeren af Sommerlyvej 14 A sammen med 
Fredningsnævnet er påtaleberettiget. Der er indhentet accept fra ejeren af Sommerlyvej 14 A. Deklaration 
samt accept er vedlagt. 
 
Habitatområde 
Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 
tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 
Derudover er forefindes Bilag 4 arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. 
 
Kommunens kommentarer 
Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at opførelsen af sommerhuset ikke kan 
indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for nogen af de arter (stor Vandsalamander, flagermus, markfirben og Vindelsnegl), 
eller naturtyper området er udpeget for.  
 
Vurdering 
I området er der udbygget med større sommerhuse på stort set alle grunde indenfor sommerhusområdet. 
Det er kommunens opfattelse, at der kan gives tilladelse til det ansøgte sommerhus herunder 
terrænreguleringen. 



 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter fortidsmindebeskyttelse og byggetilladelse fra kommunen.” 

 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan i det hele tiltræde vurderingen i indstillingen og finder derfor, at der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation fra fredningsbestemmelserne til det 
ansøgte. 
Nævnet har noteret, at der er ansøgt om en beboelse med 2 køkkener, hvilket kunne give mulighed 
for 2 boliger for 2 familier. Fredningsnævnet anser ud fra ansøgningsmaterialet, at dette ikke er 
hensigten, men skal bemærke, at nævnets tilladelse alene omfatter én samlet beboelse. 
Det er endvidere et vilkår for tilladelsen, at der ikke etableres grusstier, men alene trampesti, der 
kun må tilføres minimal mængde grus, såfremt fugtig jordbund gør det påkrævet.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
Jacob Steen Møller og Heidi Alsing, Wergelands Allé 15, 2860 Søborg, 
jacob.steen.moller@gmail.com
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, Lykkevej 18, Dragsmur, 
8420 Knebel, chrbund@djurs.net, syddjurs@dn.dk
Syddjurs Kommune, Natur og miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, natur.miljoe@syddjurs.dk
Steen Ravn Christensen, samme, src@syddjurs.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
jkm8543@gmail.com
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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

Henrik Harving
Langelinieparken 11, 2. tv.

8000 Aarhus C.

Pr. mail Den 12. september 2012.         

Vedrørende journal nr. 8901-01.2012.63, ansøgning om tilladelse til opførelse af gæstehus på 
ejendommen Hybenvej 10, 8400 Ebeltoft.

Syddjurs Kommune har den 21. maj fremsendt følgende indstilling til nævnet:

”Syddjurs Kommune har den 20. marts og den 4. april 2012 modtaget en ansøgning fra grundejer Henrik 

Harving, som ansøger om tilladelse til opførelse af et gæstehus på Hybenvej 10, matrikel nr. 1 ak Fuglsø By, 

Vistoft.

Eksisterende bygninger på matriklen er et sommerhus på ca. 100 m2 med et udhus på 6 m2. Der ønskes 

opført et gæstehus på ca. 15 m2 ( tagareal på 24 m2). Gæstehuset holdes i samme farve som sommerhuset. 

Svensk rød med sort tag (tagpap).

I vedlagte ansøgning er der udover beskrivelse af huset en beliggenhedsplan. 

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets afgørelse af den 

12. september 1994.

Fredningens formål er at sikre:

 at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme

 at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt 

og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen

 at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området.

Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 

formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 
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ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den 

nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne eller såfremt der kan 

meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation).

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 

(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 

heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre 

fremtræden. 

I sommerhusområdet, hvor Hybenvej 10 ligger, er der specifikt anført, at bebyggelse kan ske med respekt af 

naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke må have 

hækagtig karakter.

Habitatområde

Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 

naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, 

tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 

Derudover er forefindes Bilag 4 arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området.

Kommunens kommentarer

Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at opførelsen af gæstehuset ikke kan indebære 

nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige 

konsekvenser for nogen af de arter (stor Vandsalamander, flagermus, markfirben og Vindelsnegl), eller 

naturtyper området er udpeget for. 

Vurdering

Gæstehuset vurderes placeret, så det ikke vil være sløret af eksisterende beplantning og af sommerhuset. 

Det er kommunens opfattelse, at der kan gives tilladelse til det ansøgte gæstehus.

Andre tilladelser

Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter skovbyggelinjen samt byggetilladelse fra kommunen.”

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Henset til, at der er tale om et gæstehus af begrænset omfang, finder nævnet, at det ikke er i strid 

med fredningens formål eller øvrige beskyttelseshensyn, og der meddeles derfor herved i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 

afgørelsen.



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.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr mail sendt til:

Henrik Harving, henrik@harving.dk
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Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Bundgård, chrbund@djurs.net, 

syddjurs@dn.dk

Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, natur.miljoe@syddjurs.dk

Steen Ravn Christensen, samme, src@syddjurs.dk

Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com

Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, jkm8543@gmail.com
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mailto:jytte.heslop@gmail.com
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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 
Arkitekt Leo Magnus Andersen 
 
   
 
 
Pr. mail Den 7. november 2012.          
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2012.152, ansøgning om tilladelse til opførelse af et 
sommerhus på Sommerlyvej 18, 8400 Ebeltoft. 
 
Syddjurs Kommune har den 3. oktober 2012 fremsendt følgende indstilling til nævnet: 
 
 

”Sommerlyvej 18 – Dispensation fra fredning til nyt sommerhus 
 
Syddjurs Kommune har den 13. juli 2012 modtaget en ansøgning fra arkitekt som med fuldmagt fra 
grundejer Agner Jørgensen ansøger om tilladelse til opførelse af et sommerhus på Sommerlyvej 18, matr. 
nr. 1az Fuglsø By, Vistoft. 
 
Sommerhuset er på ca. 46 m2 + 20 m2 terrasse. Huser opføres med tagpap som tag og træ som 
vægbeklædning. I vedlagte ansøgning er der beliggenhedsplan, facadetegninger mv. 
 
Grundejer ønsker på et senere tidspunkt at opføre et større sommerhus på grunden, og konvertere det 
ansøgte sommerhus til et anneks. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredning af den sydlige del af Mols Bjerge, Naturklagenævnets afgørelse af 

den 12. september 1994. 

 

Fredningens formål er at sikre: 

 

 at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse 

af ejendommenes karakter af land‐ og skovbrugsejendomme 

 

 at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 

righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 

landskabsudviklingen 

 

 at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
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Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre 

fredningens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må blandt andet ikke foretages 

terrænændringer, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne 

ændringer af den nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne eller 

såfremt der kan meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 

 

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse 

(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må 

heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre 

fremtræden.  

 

I sommerhusområdet, hvor Sommerlyvej 18 ligger, er der anført specifikt, at bebyggelse kan ske med 

respekt af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som ikke 

må have hækagtig karakter. 

 

Fredningsnævnet har tidligere givet tilladelse til opførelse af et sommerhus på grunden (jr. nr. 79/04). 

Kendelsen er vedlagt. 

 

Endvidere er der en deklaration på grunden vedr. byggefelt og byggehøjde. Påtaleberettiget er nabo (ejer af 

matr. nr. 1n).  

 

Habitatområde 

Ejendommen ligger endvidere i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det internationale 

naturbeskyttelsesområde er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller 

skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder) artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 

bund. Derudover er forefindes Bilag 4 arterne stor vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. 

 

Kommunens kommentarer 

Med hensyn til habitatområdet, er det kommunens vurdering, at opførelsen af sommerhuset ikke vil 

indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har 

betydelige konsekvenser for nogen af de arter (stor Vandsalamander, flagermus, markfirben og 

Vindelsnegl), eller naturtyper området er udpeget for.  

 

Vurdering 

Det er kommunens vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte. 

 

 

Andre tilladelser 



Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter fortidsmindebeskyttelse og byggetilladelse fra kommunen.” 

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har ikke kunnet tiltræde en tilladelse og har henvist til 

fredningsnævnets afgørelse af 9. januar 2005 (j.nr. 79/04). 

 
 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Ved nævnets afgørelse af 9. januar 2005 blev der meddelt dispensation fra fredningsbestem-
melserne til opførelse af et sommerhus på visse vilkår, mens der blev givet afslag på samtidig 
ansøgning om tilladelse til opførelse af en yderligere bygning til anvendelse som gæstehus. 
Af den nu foreliggende ansøgning fremgår, at ejer senere ønsker at opføre et større sommerhus og 
konvertere det nu ansøgte sommerhus til et anneks. 
Der påtænkes således opført 2 boligenheder, hvilket er i strid med den tidligere afgørelse og 
fredningens formål, og 2 medlemmer af nævnet finder derfor ikke, at der kan meddeles dispensation 
til opførelse af det nu ansøgte sommerhus, så det dermed stilles i udsigt, at der senere kan meddeles 
tilladelse til et yderligere, større sommerhus på grunden. 
 
Et medlem finder, at det ansøgte ikke kan siges at stride mod fredningens formål og vil derfor 
meddele dispensation til det nu ansøgte. 
 
Efter stemmeflertal meddeles der herved afslag på det ansøgte. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
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. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr mail sendt til: 
Arkitekt Leo Magnus Andersen, leomagnus@live.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkalkomité, chrbund@djurs.net, syddjurs@dn.dk 
Syddjurs Kommune, Natur og miljø, natur.miljoe@syddjurs.dk 
Steen Ravn Christensen, samme, src@syddjurs.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det  kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, jkm8543@gmail.com 
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AFGØRELSE 

i sag om opførelse af sommerhus og garage i Syddjurs Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 1.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 18. 

oktober 2013 om afslag til opførelse af et sommerhus og en garage på matr.nr. 1ae Fuglsø B y, 

Vistoft, beliggende Hybenvej 11, Ebeltoft, Syddjurs Kommune.  

 

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 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 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer. 

 

Klager finder navnlig, at det ansøgte ikke er i strid med fredningen, og at han har en berettiget 

forventning til en tilladelse til det ansøgte byggeri.  

 

Sagens oplysninger 

Ejendommen, der er en ubebygget sommerhusgrund på 2397 m2, ligger ud til Ebeltoft Vig og er 

omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydligste del af 

Mols Bjerge i Ebeltoft Kommune, Århus Amt. Ejendommen er endvidere omfattet af  naturbeskyttel-

seslovens skovbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje. Endelig er ejendommen beliggende 

i Natura 2000-område nr. 227 – Mols Bjerge med kystvande.  

 

Formålet med fredningen er, at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier 

i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejen-

domme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse 

af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 

landskabsudviklingen, samt at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i 

området.  

 

Det følger af fredningen, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredni n-

gens formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændri n-

ger, ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre 

lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse, eller ombygning, hvis der derved 

sker ændring i bygningens ydre fremtræden, medmindre sådanne ændringer af den nuværende 

tilstand er tilladt eller påbudt efter fredningen eller tilladelse ved en dispensation. Der må heller ikke 

etableres andre faste anlæg end bygninger eller anbringes tårne, master, vindmøller eller tankanlæg, 

og nyanlæg til elforsyning skal udføres som jordkabel.  

 

Hvis en bebyggelse nedrives eller går hændeligt til grunde, må den kun genopføres med en beli g-

genhed og ydre fremtræden, som på forhånd er godkendt af fredningsnævnet.  

 

Uanset fredningens forbud mod ny bebyggelse kan der på matr.nr. 1ae, jf. fredningens § 9, pkt. f, 

efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af byggeriets placering, udformning og størrelse 

samt valg af materialer og farver opføres ny bebyggelse med respekt af naturbeskyttelseslovens 

beskyttelseslinjer. Byggeriet skal endvidere være sløret af beplantning, som ikke må have hækagtig 

karakter.  

 

Endelig fremgår det om veje, at der ikke må anlægges nye veje i området bortset fra veje, der tjener 

landbrugs- eller skovbrugsdrift og som følger det naturlige terræn.  

 

Tidligere afgørelser 

Fredningsnævnet meddelte den 27. november 2000 afslag på en ansøgning om udstykning af tre 

sommerhusgrunde fra naboejendommen matr.nr. 1z. Naturklagenævnet ændrede ved afgørelse af 8. 

maj 2001 afslaget til en dispensation og lagde bl.a. til grund, at fredningsbestemmelserne måtte 

forstås således, at det ikke i forbindelse med fredningen havde været meningen at forhindre yderl i-

gere sommerhusbebyggelse i området, hvis dette var muligt efter de i øvrigt almindeligt gældende  
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bestemmelser. Den ansøgte udstykning skulle derfor, efter Naturklagenævnets opfattelse, i hoved - 

sagen – bortset fra censur med hensyn til bebyggelsens nærmere placering og udformning mv. – 

vurderes ud fra de hensyn som varetages gennem naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelse s-

linje. Dispensationen blev imidlertid ikke udnyttet inden 3 år, og fredningsnævnet meddelte den 19. 

juni 2006 på baggrund af en ansøgning en ny dispensation til udstykning.  

 

Denne dispensation blev heller ikke udnyttet rettidigt, og fredningsnævnet meddelte igen den 19. 

maj 2010 dispensation til udstykning. Fredningsnævnet meddelte samtidig tilladelse til en ansøgt 

arealoverførsel fra den i sagen omhandlede ejendom matr.nr. 1ae. Som begrundelse for afgørelsen 

henviste fredningsnævnet til Syddjurs Kommunes bemærkninger til ansøgningen, hvori kommunen 

bl.a. henviste til, at ansøgningen om udstykning nu omhandlede 4 sommerhusgrunde, hvorimod 

Naturklagenævnets afgørelse fra 2001 kun omhandlede 3 sommerhusgrunde. Dette skyldtes ifølge 

kommunen, at matr.nr. 1ae ikke indgik i ansøgningen fra 2001. Da matr.nr. 1ae indgår i fredning s-

teksten lagde kommunen til grund, at der er byggeret på ejendommen, og at ansøgningen dermed i 

princippet indeholdt et antal sommerhuse svarende til i 2001. Kommunen fandt, at udstykningen 

med inddragelse af matr.nr. 1ae var bedre tilpasset forholdene på stedet, bl.a. fordi alle grundene 

ville få adgang via eksisterende private veje.  

 

Dispensationen fra fredningen til udstykning blev efterfølgende udnyttet, og der blev i tilknytning til 

udstykningen udstedt en deklaration på de udstykkede parceller, hvoraf det bl.a. fremgår, at ny 

bebyggelse skal placeres indenfor nærmere angivne byggefelter, at bebyggelsen kun må opføres i en 

etage uden kælder og med en maksimal højde på 5 meter, at der ikke i forbindelse med terrænregu-

lering ved byggeri må tilføres mere materiale til grundene, end der bortkøres, at nybeplantning ikke 

må overstige 2 meter, og at denne højde skal bevares, at bebyggelsen skal tilpasses grundenes 

naturlige terræn, at bebyggelse skal opføres med facader i træ og diskret farvevalg og uden brug af 

reflekterende materialer samt, at bebyggelsen skal godkendes af fredningsnævnet.  

 

Aktuelle ansøgning 

Der er nu ansøgt om opførelse af et sommerhus på 164 m 2 med en overdækket terrasse på 30 m2 

samt en garage på 64 m2 på matr.nr. 1ae. Huset opføres i sortmalet og mørkegråt træ med tagpap-

beklædning. Taghældningen bliver ensidig for at følge terrænets hældning, og for at husets facade 

ud mod Ebeltoft Vig fremtræder lavere, hvorved påvirkningen af kystlandskabet mindskes. Ved 

laveste tagkant mod syd har taget en højde fra terræn på ca. 2,5 meter og højeste tagkant mod 

nord har en højde fra terræn på ca. 5 meter. Længden på nordfacaden bliver ca. 21,5 meter og 

længden på sydfacaden bliver ca. 19 meter. Endelig bliver længden for øst - og vestfacaderne ca. 8 

meter.  

 

I forbindelse med byggeriet skal der foretages en terrænregulering, så der opnås et plant byggefelt, 

og der opføres en 1 meter høj støttemur på bagsiden af huset mod nord for at minimere terrænregu-

leringen. Herudover etableres en græsbelagt adgangsvej. Det ansøgte hus er, efter det oplyste, 

placeret indenfor byggefeltet i deklarationen.  

 

Syddjurs Kommune har anbefalet det ansøgte projekt, dog således at garagen reduceres til 50 m 2 i 

overensstemmelse med kommuneplanen.  
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Kommunen har vurderet, at projektet ikke kan indebære nogen forringelse af områdets naturtyper 

og levesteder eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller 

naturtyper, som området er udpeget for.  

 

Naturstyrelsen har i forbindelse med teknisk bistand til fredningsnævnet vurderet, at det ansøgte 

projekt ikke medfører beskadigelser/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Det er således Naturstyrelsens vurdering, at det 

ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 -

området væsentligt.    

  

Styrelsen har oplyst, at ejendommen ligger i et bakket og stærkt skrånende terræn, og at ejendom-

mens højeste og laveste punkt ligger henholdsvis 18 og 7,5 meter over havets overflade. Det ansøg-

te byggeri placeres ifølge situationsplanen mellem 13 og 16 meter over havets overflade.  

 

Endvidere oplyses det, at terrænændringerne vil betyde, at jorden skubbes bagud, hvorved skrænten 

bliver mere stejl, og der etableres en støttemur. Samtidig skubbes overskydende jord frem foran 

bygningerne og arealerne udenom, hvorved skrænten her også bliver mere stejl. Det samme vil ske 

på den øverste del af den anlagte vej, og vil, efter styrelsens opfattelse, få den effekt, at bygninger-

ne og arealet omkring kommer til at ligge på en udgravet ”hylde” i skrænten.    

 

Styrelsen henviser til topografiske kort, hvoraf det fremgår, at stigningen er større på den højeste 

del af ejendommen, og at dette, efter styrelsens vurdering, vil betyde, at terrænændringerne bliver 

meget markante her, hvorimod en placering på den laveste del af ejendommen dermed vil medføre 

væsentlig mindre terrænændringer. Endvidere anføres det, at anlæg af ve jen også vil medføre store 

terrænændringer. 

 

Endelig anfører styrelsen, at der efter fredningen er en byggeret på matriklen, men at styrelsen gør 

opmærksom på, at der siden fredningen er sket arealoverførsel til og fra matriklen. Styrelsen henv i-

ser til fredningskort, der viser at matriklen dengang ikke omfattede det i sagen omhandlede stærkt 

skrånende areal på ejendommen, men kun et område i det lavereliggende område ved foden af 

skrænten.  

 

Fredningsnævnets besigtigelse og behandling af sagen 

Fredningsnævnet har den 17. september 2013 afholdt besigtigelse på ejendommen med deltagelse 

af ejerens repræsentanter, Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.  

 

Ejerens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste bl.a., at sommerhuse ts materialer og 

farver er valgt ud fra hensynet til naturen, og at garagen får sort tagpaptag og graves ind i skræn-

ten. Endvidere er terrænændringerne skjult bag sommerhuset. Ejeren har en forventning om at 

kunne bygge indenfor det byggefelt, der blev givet tilladelse til i 2010. Der er dog i byggefeltet plads 

til, at huset placeres længere nede af grunden.  

 

Vedrørende etablering af adgangsvej oplyste ejeren, at en direkte vej ville blive for stejl, hvorfor det 

er nødvendigt, at vejen snor sig, og at der ved linjeføringen er taget hensyn til bevarelse af egetræ-

erne på grunden.  
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Endelig oplyste ejeren, at der ved fredningen ikke er givet større erstatning til matr.nr. 1ae end til 

andre ejendomme i området for tabt mulighed for at bygge et sommerhus af den ansøgte størrelse, 

hvorfor der bør kunne bygges op til 15% af grundens størrelse.    

 

Danmarks Naturfredningsforening udtalte, at sommerhuset, efter foreningens opfattelse, vil få en for 

iøjnefaldende placering, som vil ødelægge naturoplevelsen, og at huset derfor bør flyttes længere 

ned på grunden. Foreningen fandt endvidere, at huset er for stort, og at projektet kræver for meget 

terrænændring, ligesom der ikke bør tillades etablering af en vej.  

 

Naturstyrelsen henviste til, at det er anført i fredningen, at der ikke må etableres vej.   

 

Det fremgår af sagen, at fredningsnævnet i nyere tid har meddelt afslag til ansøgninger om opførelse 

af sommerhuse i området på bl.a. Udsigten 10, Hybenvej 15 og Hybenvej 16, og at fredningsnævnet 

i disse sager har lagt en størrelsesgrænse for bebyggelse i området på 125 m2. 

 

Ansøgers bemærkninger til Naturstyrelsens udtalelse 

Til det af Naturstyrelsen anførte vedrørende den påtænkte støttemur anføres, at der ikke skubbes 

jord bagud som anført af styrelsen. Opførelsen af muren sker med henblik på at mindske terrænre-

guleringen bag huset, og dette kan ske ved at gøre muren højere. At terrænet bliver stejlere skyldes 

derimod, at der er sket afgravning.  

 

Endvidere oplyses det, at det er tanken, at garagen skal ligge på samme n iveau som huset og ikke 

højere som anført af styrelsen. Garagen skal for at mindske påvirkningen af landskabet bygges ind i 

terrænet, således at det oprindelige terræn omkring garagen bibeholdes på garagens øst, vest og 

nordfacade. Der vil ikke skulle ske yderligere terrænreguleringer end som ansøgt bortset fra udgrav-

ning i anlægsfasen, der efterfølgende retableres.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet finder efter ejendommens placering i fredningen og landskabet ikke grundlag for at 

fravige fredningsnævnets praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der kan bebygges 125 m 2 inkl. 

overdækket terrasse. Der er med fredningen udtrykkeligt taget stilling til en byggeret efter fredni n-

gen, og der har, efter fredningsnævnets opfattelse, ikke på fredningstidspunktet været en i fred-

ningserstatningsretlig henseende berettiget forventning om at kunne etablere et byggeri af den 

ansøgte størrelse.  

 

Fredningsnævnet har på den baggrund meddelt afslag til det ansøgte projekt og tilkendegivet, at der 

maksimalt kan forventes dispensation til opførelse af en bebyggelse på 125 m 2 inkl. en eventuelt 

overdækket terrasse. Fredningsnævnet bemærker om et ændret projekt, at også byggeriets place-

ring og udformning samt valg af materialer og farver skal godkendes af fredningsnævnet .  

 

Endelig anføres det, at fredningsnævnet - i lyset af placeringen af andre sommerhuse i området – 

ikke isoleret set har bemærkninger til den ønskede placering i terrænet, medmindre denne nødve n-

diggør etablering af vej eller omfattende terrænændringer, der i begge henseender er i strid med 

fredningsbestemmelserne og som sådan ikke kan godkendes af fredningsnævnet. I så fald må byg-

geriet placeres lavere i terrænet.       
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Klagen 

I klagen er det med henvisning til Naturklagenævnets afgørelse fra 2001 navn lig anført, at det ikke 

har været formålet med fredningen at forhindre yderligere sommerhusbebyggelse indenfor området, 

og at bebyggelse vil kunne godkendes indenfor de almindeligt gældende bebyggelsesregulerende 

bestemmelser. Naturklagenævnets fortolkning af fredningens formål underbygges, efter klagers 

opfattelse, yderligere af den erstatningsfastsættelse, der er sket i forbindelse med fredningen, hvor 

ejeren af ejendommen er blevet tildelt en samlet erstatning for ejendommene matr.nr. 1ø og 1ae, 

svarende til den i fredningen fastsatte minimumserstatning på 1000 kr. Der er i denne erstatning 

ikke taget højde for, at der med fredningen vil ske indskrænkning i de byggemuligheder, der er på 

grunden.  

 

Udgangspunktet for en vurdering af byggemulighederne på grunden må derfor, efter klagers opfat-

telse, være de i 1994 gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor bebyggelsesprocenten i 

sommerhusområder var 10%. Der ville således på fredningstidspunktet ikke have været noget til 

hinder for, at få en byggetilladelse til opførelse af det ansøgte byggeri, der kun udgør 8,3%. Klager 

henviser i den forbindelse til, at der i 1965 er opført et sommerhus på 144 m 2 og en garage på 40 m2 

på Hybenvej 9 og i 1991 et sommerhus på 176 m2 med udestue på 26 m2 på Hybenvej 17. Klager 

finder dermed ikke, at der er hold i fredningsnævnets vurdering af, at der på fredningstidspunktet 

ikke har været en i fredningsretlig henseende berettiget forventning om, at der ville kunne etableres 

byggeri af den ansøgte størrelse.  

 

Klager finder således, at ansøgningen om bebyggelse på ejendommen - i det omfang bebyggelsen 

sker inden for de almindeligt gældende bestemmelser - i forhold til fredningen alene skal vurderes ud 

fra de hensyn som varetages gennem naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelseslinje samt den 

i fredningen indførte censur med hensyn til bebyggelsens nærmere placering og udformning.  

 

Endvidere anføres det, at klager har reduceret størrelsen på den ansøgte garage i overensstemmelse 

med det af Syddjurs Kommune anførte.    

    

Klager finder endvidere ikke, at den ansøgte vej er problematisk i forhold til fredningen, idet der 

alene er tale om en græsbevokset opkørsel i lighed med, hvad der er på de fleste andre ejendomme i 

området. Opkørslen er placeret i terrænet dels ud fra et ønske om at den tilpasses det eksisterende 

terræn, og dels ud fra et ønske om at opkørslen ikke skal blive for stejl.   

 

Efter klagers opfattelse vil der, når bebyggelsen er opført, ikke være sket væsentlige ændringer af 

synsindtrykket af terrænet set fra det omkringliggende landskab, og der er således ikke er tale om 

omfattende terrænændringer. Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet er af en anden opfattelse, er 

klager dog indstillet på at se på en alternativ placering af garagen, der vil kunne  reducere dels læng-

den af opkørslen og dels omfanget af terrænændringerne 

 

Fredningsnævnets bemærkninger til klagen 

Fredningsnævnet har til Natur- og Miljøklagenævnet bemærket, at det er fredningsnævnets opfatte l-

se, at der som udgangspunkt ikke bør meddeles dispensation til en garage i et sommerhusområde. 
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget samtlige af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars 

Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marianne Høj-

gaard Pedersen, Marion Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.  

 

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

fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en  

fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foret a-

ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet har med henvisning til ejendommens placering i fredningen og landskabet ikke 

fundet grundlag for at fravige fredningsnævnets praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der kan 

bebygges 125 m2 inkl. overdækket terrasse. Fredningsnævnet har bl.a. vurderet, at der med frednin-

gen udtrykkeligt er taget stilling til en byggeret efter fredningen, og der har, efter fredningsnævnets 

opfattelse, ikke på fredningstidspunktet været en i fredningserstatningsretlig henseende berettiget 

forventning om at kunne etablere et byggeri af den ansøgte størrelse.  

 

Klager har navnlig anført, at bebyggelse vil kunne godkendes indenfor de i 1994 almindeligt gælde n-

de bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor bebyggelsesprocenten i sommerhusområder var 

10%. Klager har i den forbindelse bl.a. henvist til en tidligere afgørelse fra 2001, hvor Naturklage-

nævnet har anført, at det ikke har været formålet med fredningen at forhindre yderligere sommer-

husbebyggelse indenfor området. Hertil kommer, at der ikke i forbindelse med fastsættelse af fre d-

ningserstatningen er taget højde for, at der med fredningen vil ske indskrænkning i de byggemulig-

heder, der er på grunden. Klager finder dermed, at han har haft en berettiget forventning om både 

nu som før fredningen at kunne opføre et sommerhus på 164 m 2, en overdækket terrasse på 30 m2 

samt en garage på 64 m2 som ansøgt.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at Naturklagenævnets afgørelse fra 2001 skal forstås sål e-

des, at der efter fredningen er en byggeret svarende til de almindeligt gældende bebyggelsesregul e-

rende bestemmelser dvs. bl.a. således, at der kan opføres huse med en størrelse svarende til en 

procentdel af grundens areal. Der henvises til det i fredningens § 9 pkt. f, anførte om, at ny beby g-

gelse omfattet af bestemmelsen kræver fredningsnævnets forudgående godkendelse af både bygge-

riets placering, udformning og størrelse samt valg af materiale og farver.  

 

Nævnet finder herudover ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af det ansøgte 

projekt, herunder størrelsen, set bl.a. i forhold til fredningsnævnets sædvanlige praksis i området.  

 

På denne baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet hermed Fredningsnævnet for Midtjylland, 

østlig dels afgørelse om afslag på opførelse af et sommerhus på 164 m2 med en overdækket terrasse 

på 30 m2 samt en garage på 64 m2.   

    

 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne  

 
Mette Hemmingsen  
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, FN 2013.89, marh@domstol.dk  

 Landinspektørfirmaet Kjær, J.nr.: 121-075, Att.: Morten Knudsen, kjaer-ebeltoft@plf.dk  

 Naturstyrelsen, Det åbne land, J.nr.: NST-4112-01901, nst@nst.dk, pivha@nst.dk  

 Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk   

 Syddjurs Kommune, src@syddjurs.dk, syddjurs@syddjurs.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, syddjurs@dn.dk   
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mailto:syddjurs@syddjurs.dk
mailto:dn@dn.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 17. marts 2016 

 

FN-MJØ 2015.116: Etablering af pumpestation 

Fredningsnævnet har den 3. november 2015 fra Naturstyrelsen Kronjylland modtaget en ansøgning 

om at etablere en pumpestation på matr.nr. 1 ai Bogens by, Vistoft, beliggende ved Fuglsøvej, 8420 

Knebel. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af området besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den 

sydlige del af Mols Bjerge, der er en tilstandsfredning, hvis formål blandt andet er at sikre, at de 

landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme samt med bestemmelser om, at der ikke 

må foretages terrænændringer, opfyldning, planering eller afgravning.  

Det fremgår nærmere af fredningsnævnets afgørelse af 15. april 1992 specifikt, at der ved Bogens Sø 

ikke må ske opstemning eller afdræning af søen. 

Naturstyrelsen Kronjylland har om baggrunden for ansøgningen oplyst, at der ønskes etableret en 

pumpestation i afløbet fra Bogens Sø umiddelbart øst for Fuglsøvej. Samtidig ønskes Bogens Bæk 

åbnet fra Fuglsøvej og ud til havet. Forløbet er i dag rørlagt på en strækning af ca. 30 m. mellem 

Fuglsøvej og havet. I dag tilsander udløbet af Bogens Bæk jævnligt, hvorefter der sker en opstuv-

ning, som dels påvirker landbrugsarealerne mellem Bogens Sø og Fuglsøvej negativt, dels betyder at 

vandstanden i Bogens Sø fluktuerer. Pumpestationen vil sikre et stabilt afløb fra søen og desuden 

sikre afvandingen af landbrugsarealerne. I forbindelse med etablering af pumpen vil den rørlagte del 

af bækken blive åbnet, så der fra Fuglsøvej og ud til havet bliver et mere naturligt og dynamisk for-

løb. 

 

Om selve pumpen oplyses det, at den bliver et hovedsagelig underjordisk anlæg med en pumpebrønd 

(Ø 2000 mm) og en rensebrønd (Ø 1000 mm), der vil rage 30 – 50 cm over terræn. Brøndene vil bli-

ve placeret så tæt på cykelstien langs Fuglsøvej, som det er teknisk hensigtsmæssigt. 

 

Naturstyrelsen har videre oplyst, at udløbet er beliggende inden for Natura 2000 område nummer 

227 Mols Bjerge med kystvande. Det er vurderingen, at projektet ikke vil medføre forringelser i sø-

ens tilstand eller vil forringe områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har 

betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget for. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, Naturstyrelsen ved Jesper Stenild, Syddjurs Kommune ved Hanne Hen-

riksen og Danmarks Naturfredningsforening ved Christian Bundgaard. Projektet blev gennemgået. 

Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredning af arealer i den sydlige del af Mols Bjerge 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 projektets formål og den delvise frilægning af åen tiltræde projektet, da 

det ikke findes at have nogen negativ påvirkning på oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet 

meddeler derfor dispensation i sagen med den yderligere bemærkning, at der til frilægningen kan 

etableres en mindre træbro uden rækværk i terræn til at passere åen.  

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. 

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 
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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. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune,  

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmark Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Syddjurs, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Naturstyrelsen, Kronjylland, NST-551-00442. 
 

 



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 17. marts 2016 

 

FN-MJØ 2015.143: Carport og solceller 

Fredningsnævnet har den 17. december 2015 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en 

ansøgning om at opføre en carport på matr.nr. 16bc Knebel by, Knebel, Lyngevej 43, 8420 Knebel. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningsnævnet traf den 22. december 2014 afgørelse om ikke at meddele dispensation til en car-

port med følgende begrundelse: 

”Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en fredningsbestemmelse, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til en 

carport eller en garage i et sommerhusområde. Fredningsnævnet kan dog efter en konkret vurdering af ejendom-

mens beliggenhed og den påtænkte placering af en carport gravet ind i skrænten og placeret bagved et eksisteren-

de udhus/skur acceptere, at der opføres en sådan carport, der dog ikke kan være større end til parkering af én bil.  

Der er i forvejen et skur/udhus på ejendommen udover det midlertidige skur, der efter det oplyste ikke er omfattet 

af en dispensation og skal fjernes. Der er derfor ikke grundlag for på sommerhusejendommen at tillade opførelse 

af yderligere et skur.  

På den anførte baggrund meddeles der således ikke dispensation til projektet, idet det dog tilkendegives, at der kan 

forventes meddelt dispensation til opførelse at en enkeltcarport, hvis fredningsnævnet efter modtagelsen af byg-

ningstegninger kan godkende carportens udseende og placering. 

Det er indgået i fredningsnævnets vurdering, at opførelsen af en carport efter oplysningerne fra Syddjurs Kommu-

ne ikke anses som værende i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3.” 

Syddjurs Kommune har oplyst, at der nu søges om en enkeltcarport med et areal, som er halvt så stor 

som det tidligere ansøgte areal. I ansøgningen fra 2014 var der ansøgt om et græsbelagt tag med 

samme hældning som terræn, hvorimod der i den aktuelle ansøgning er et plant tag med tagpap og 

solceller.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ejendommens ejere Inger Holmelund Gustavsen og Lennart Gustavsen, 

Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen og Danmarks Naturfredningsforening ved Christian 

Bundgaard. Det kunne konstateres, at der ikke var sket lovliggørelse i relation til fredningsnævnets 

tidligere afgørelse om fjernelse af et skur. Ejerne oplyste, at skuret indeholder byggematerialerne til 

carporten, og at det vil blive fjernet, så snart carporten er opført. Det blev om solcellerne oplyst, at de 

ikke er synlige bortset fra, når solen skinner, idet de så rejser sig. Fredningsnævnet tilkendegav, at 

der vil blive meddelt dispensation i relation til carporten. Fredningsnævnets stillingtagen til solcel-

lerne afventer en nærmere beskrivelse af denne del af projektet.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredning af arealer ved den sydlige del af Mols Bjerge 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. 

Idet projektet er i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere meddelte retningslinjer for et 

projekt, der kan godkendes i fredningen, og da carporten på grund af ejendommen og carportens pla-

cering ikke vil have betydning for oplevelsen af fredningen, meddeler fredningsnævnet dispensation 

i sagen. 

Fredningsnævnet fastsætter i øvrigt frist til den 1. juni 2016 på lovliggørelse af skuret ved fjernelse. 

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. 

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-
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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. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 14/32203, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Syddjurs, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Inger Holmelund Gustavsen og Lennart Gustavsen, 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 1. april 2016 

 

FN-MJØ 2016.39: Solceller 

Fredningsnævnet meddelte den 17. marts 2016 dispensation til at opføre en carport på matr.nr. 16bc 

Knebel by, Knebel, Lyngevej 43, 8420 Knebel, mens fredningsnævnets stillingtagen til solceller på 

carportens tag afventede en nærmere beskrivelse af denne del af projektet. 

Fredningsnævnet gav følgende begrundelse for dispensationen: 

”Fredningen af arealer ved den sydlige del af Mols Bjerge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion 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 eller 3. 

Idet projektet er i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere meddelte retningslinjer for et projekt, der kan 

godkendes i fredningen, og da carporten på grund af ejendommen og carportens placering ikke vil have betydning 

for oplevelsen af fredningen, meddeler fredningsnævnet dispensation i sagen.” 

Det var i relation til solcellerne oplyst, at de ikke ville være synlige bortset fra, når solen skinner, idet 

de så rejser sig. 

Ansøgerne har efterfølgende oplyst, at solcellerne ellers er plane med taget, og at de udføres i antire-

fleksion i sort. 

Fredningsnævnets afgørelse 

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 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 mat-

sorte 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 hældning, da det vil virke skæmmende ved den landskabelige oplevelse i fredningen. Ud-

gangspunktet 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. 
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Fredningsnævnet kan på den baggrund og efter ejendommens placering i landskabet, hvorfra solcel-

lerne ikke vil være synlige, og da opsætning af solcellerne ikke vil være i strid med naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3, meddele dispensation efter lovens § 50, stk. 1,  

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. 

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. 
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         Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 14/32203, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Syddjurs, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Inger Holmelund Gustavsen og Lennart Gustavsen, 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 4. maj 2016 

FN-MJØ-34-2016. Nyt udhus  

Fredningsnævnet har den 10. marts 2016 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om tilladelse til at genopføre og udbygge et udhus på matr.nr. 4i Fuglsø By, Vistoft, Fuglsø-

vej 57, 8420 Knebel. Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejer Birgit Lund. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke at meddele dispensation. Be-

grundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af den 12. september 1994 om fredning af 

Mols Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning, som bl.a. har til formål at sikre, at de landskabelige, 

naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes 

karakter af land- og skovbrugsejendomme. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, 

herunder skure og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at det eksisterende skur på 61 m
2
 ønskes genopført og udvidet med 

12 m
2
 (2,5 meter i længden og 6,45 meter i bredden), således at der opnås 77,4 m

2
 skur. Det gamle 

skur er 3,6 meter højt. Det nye påtænkes rejst i 4,5 meters højde. Projektet omfatter udbedring af 

sokkel, og der udgraves til fast bund i minimum 90 cm under terræn. Taget udføres i sort tagpap med 

en 30 graders hældning, og der isættes en tofløjet træport i sort. Hele bygningens træværk males sort 

som den eksisterende bygning. 

Ejeren har om udhusets anvendelse oplyst, at der ønskes en bygning, der såvel kan anvendes til nød-

vendigt oplag af ”ude-ting” i forhold til helårsboligen såsom haveredskaber og havemøbler mv., 

værksted til fritidsbrug med mulighed for opsætning af relevante fritidsmaskiner til at arbejde med 

træ og jern og med plads til oplag af bl.a. brædder og lignende, opbevaring af brænde, garage til hus-

standens bil og mulighed for i mindre omfang at have plads til maskiner, som kan bruges i den me-

kaniske naturpleje og til foder til husdyr, som udfører naturpleje på de tilstødende naturarealer. 

 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationale naturbeskyt-

telsesområde Habitatområde 186 ”Mols Bjerge med kystvande”, der er udpeget for blandt andet at 

beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesamfund (heder), artsrige over-

drev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Derudover forefindes Bilag-IV arterne stor 

vandsalamander, vindelsnegl og flagermus i området. Det er kommunens vurdering, at genopførelsen 

og udvidelsen af skuret ikke kan indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder 

eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, 

området er udpeget for.  

 

Det er sammenfattende Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte i 

forhold til landzonebestemmelserne og bygningsreglementet. Tilsvarende er det kommunens vurde-

ring, at genopførelsen af skuret er udarbejdet i respekt for fredningen og landskabet som helhed, og 

at der kan dispenseres fra fredningen til det ansøgte. 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. april 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, ansøgeren Birgit Lund ved tømrer Knud Jakobsen, Syddjurs Kommune ved 

Hanne Henriksen, Danmarks Naturfredningsforening ved Christian Bundgaard og Friluftsrådet ved 

Thorkil Danielsen. Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet havde forfald og deltog såle-

des ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sagens akter og sit kend-

skab til det fredede område.  

 

Projektet blev drøftet, herunder at der søges om en udvidelse af udhuset med 16 m2 med en 90 cm 

øget bygningshøjde. Knud Jakobsen oplyste, at han ikke har detaljeret kendskab til projektets bag-

grund, men at der ønskes etableret et udhus med en port på 3 x 3 meter, så der kan være plads til bi-

ler, en 4 hjulstrækker eller en traktor. Traktoren skal bruges til at hente træ andetsteds fra. Danmarks 

Naturfredningsforening fandt det uheldigt med en øget bygningshøjde. Der blev drøftet en mulighed 

for at placere et udhus tættere på beboelsesbygningen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, 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. 

Ejendommen er beliggende i kernen af det landskab, som skal beskyttes med fredningen, med kig ud 

over det kuperede terræn og vandet. Selv om udhuset vil være skjult fra vejen og ikke vil fremstå 

markant anderledes fra omgivelserne, er det derfor fredningsnævnet opfattelse, at man både konkret 

og for at undgå en uheldig præcedens skal være varsom med at tillade udvidelse af eksisterende byg-

ninger, herunder særligt udhuse som er placeret langt fra beboelsesbygningen. Der søges konkret om 

en udvidelse af et udhus´ areal og en øget bygningshøjde bl.a. for at give plads til maskiner, der ikke 

er nødvendige for ejendommen. Et sådan udvidelse er fredningsnævnet ikke indstillet på at meddele 

dispensation til, og der meddeles herefter ikke dispensation. 

Fredningsnævnet må således henvise ejeren til at eventuelt at søge om etablering af en garage ved 

beboelsesbygningen til erstatning for udhuset. 

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. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/8902, 
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5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk forening, Syddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Syddjurs, 

11. Nationalpark Mols Bjerge, 

12. Birgit Lund. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 30. juni 2016 

FN-MJØ-67-2016: Afholdelse af DM i orienteringsløb i Mols Bjerge 

Fredningsnævnet har den 23. maj 2016 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om tilladelse til at afholde DM i orienteringsløb med stævneplads på matr.nr. 10m Viderup By, 

Vistoft nord for Trehøje og etablering af midlertidig parkeringsplads på matr.nr.9e Agri By, Agri. 

Ansøgningen er indleveret af Orienteringsklubben PAN Aarhus. Stævnepladsen ejers af Naturstyrel-

sen, mens parkeringspladsen ejes af Lone Høst og Jean-Pierre Mange.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-

sen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommene er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af den 12. september 1994 om fredning af 

”Mols Bjerge Syd”. Der er tale om en tilstandsfredning, som har til formål at sikre, at de landskabe-

lige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendom-

menes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje 

med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende 

repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens 

adgang til færdsel og ophold i området. Der må ikke ske ændringer i arealanvendelsen eller opføres 

ny bebyggelse. 

Det er oplyst, at orienteringsløbet afholdes den 3. september 2016 fra kl. 11-16 med forventeligt 700-

800 deltagere. Det midlertidige parkeringsareal skal være til ca. 300 biler. Man vil holde biler med 

materiel ude fra arealet og læsse af ude på vejen, så der kun færdes til fods i området, dog bortset fra 

op til fem salgsbiler. Stævnepladsen vil blive etableret i løbet af fredagen. Der vil ikke blive opsat 

lys, men et par højttalere. Der opsættes lidt boder, telte og toiletvogne m.v. Orienteringsløbere er 

vante til at færdes i naturen og rydder altid op efter sig. Der vil således ikke blive efterladt ting/affald 

på arealet, og klubben oplyser, at de vil behandle arealet skånsomt. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at arealet til p-areal ikke er kortlagt med beskyttet natur eller habitat-

natur. Arealet, hvor stævnepladsen ønskes etableret, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som 

beskyttet overdrev og er kortlagt som habitatnatur (6230) surt overdrev. Der er ikke registret særlige 

sårbare arter på arealet. Kommunen vurderer, at aktivitetens påvirkning vil dreje sig om mindre slid 

på arealet, som vil retablere sig, men som også vil skabe midlertidige åbninger i vegetationen og spi-

rebede for overdrevsplanter. Det vurderes derfor, at aktiviteten vil understøtte naturtypen. Det ansøg-

te vurderes dermed ikke at ville påvirke Natura 2000-området eller naturtyper på udpegningsgrund-

laget, negativt. Der er ikke fundet bilag IV-arter på arealet. Det ansøgte har en karakter og placering, 

så det efter Syddjurs Kommunes vurdering er udelukket, at det vil kunne påvirke nogen af de nævnte 

bilag IV-arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere vurdering heraf. Naturstyrelsen har som grund-

ejer og som (med)myndighed i forhold til habitatdirektivet givet tilladelse til arrangementet. Det er 

således kommunens vurdering, at orienteringsløbet ikke vil indebære nogen forringelse af områdets 

naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har negative konsekvenser for nogen af de 

arter (stor vandsalamander, flagermus, markfirben og vindelsnegl) eller naturtyper, området er udpe-

get for.  
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Det er kommunens samlede vurdering, at der kan gives tilladelse til det ansøgte i forhold til fred-

ningsbestemmelserne, hvis arrangementet afvikles som beskrevet i ansøgningsmaterialet, hvor area-

let benyttes skånsomt. Da aktiviteten øger offentlighedens adgang til naturen og udvider offentlighe-

dens adgang til færdsel og ophold i området, vurderes aktiviteten at ligge inden for fredningens for-

målsparagraffer.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, Orienteringsklubben PAN Aarhus ved Bent Nielsen, grundejer Lone Høst, 

Naturstyrelsen ved Steen Bonne Christensen (delvist), Syddjurs Kommune ved Hanne Henriksen og 

Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. 

Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation, og at eventuelle fremtidige til-

svarende ansøgninger eventuelt kan behandles på skriftligt grundlag uden besigtigelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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. 

Arrangementet anbefales af Syddjurs Kommune, og Naturstyrelsen har som grundejer og myndighed 

meddelt tilladelse til projektet. Fredningsnævnet lægger derfor til grund, at det ikke vil have nogen 

negativ påvirkning af området. På den baggrund og da arrangementet vil give mulighed for en øget 

oplevelse af fredningen, 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, 

 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. Jan Kjær Madsen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/11015, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Syddjurs, 

11. Region Midtjylland, 
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12. Kulturstyrelsen, 

13. Orienteringsklubben Pan Århus, 

14. Naturstyrelsen att. Steen Bonne Christensen, 

15. Lone Høst og Jean-Pierre Mange. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 3. november 2016 

 

FN-MJØ-112-2016 og FN-MJØ-114-2016. Toiletvogn og jordvarme  

Fredningsnævnet har den 15. september 2016 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en 

ansøgning om at etablere jordvarme på matr.nr. 7e Bogens By, Vistoft, Toggerbovej 1, 8420 Knebel. 

Fredningsnævnet har endvidere den 20. september 2016 modtaget en udtalelse om en ansøgning om 

at opsætte en toiletvogn på ejendommen. Ansøgningerne er indgivet af Toggerbolejren. 

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols 

Bjerge Syd, der har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdi-

er i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendom-

me, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 

righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i land-

skabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder sku-

re, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse eller foretages 

ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Terrænændringer er ikke tilladt. 

Syddjurs Kommune har anført, at der ønskes etableret ca. 800 m slanger i ca. 90 cm dybde på et areal 

på ca. 1000 m
2
 uden for beskyttet natur og uden for habitatnatur lige uden for bygningerne og på et 

parkeringsareal. Der vil efter etableringen ikke være en landskabelig påvirkning. Endvidere ønskes 

der en udskiftning af de nuværende utidssvarende tørklosetter med en toiletskurvogn og nedgravning 

af en spildevandsledning på ca. 10 cm i diameter fra toiletvognen til en septiktank. Ledningen ned-

graves langs et hjulspor på ca. 80 meter. Den nye toiletvogn er anbragt, delvist skovoverdækket, 

overfor den gamle toiletvogn. Tørklosetterne er i dag beliggende i en træhytte, der ønskes bevaret og 

fremover benyttet til opbevaring/brænde mv. 

Syddjurs Kommune har endvidere anført, at ejendommen ligger i et internationalt naturbeskyttelses-

område, der er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre 

dværgbuskesamfund (heder), artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Der-

udover forefindes bilag IV arterne stor vandsalamander, vindelsnegl, markfirben og flagermus i om-

rådet. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke indebærer nogen forringelse af områdets natur-

typer og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter 

eller naturtyper, området er udpeget for. Projektet berører ikke habitatnatur. 

Fredningsnævnet har behandlet sagerne på et møde med besigtigelse den 27. oktober 2016. I mødet 

deltog fredningsnævnet, Toggerbolejren ved Verner Damm, Syddjurs Kommune ved Hanne Henrik-

sen, Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Withen Olesen og Friluftsrådet ved Thorkil Daniel-

sen. Projekterne blev gennemgået. Det blev oplyst, at der ikke vil være synbare ændringer efter jord-

varmeanlæggets etablering. Det kunne konstateres, at toiletvognen med spildevandsledning og sep-
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tiktank var etableret. Det blev videre oplyst, at både den eksisterende toiletbygning og toiletvognen 

har en restlevetid på få år. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation på 

vilkår om fjernelse af toiletvogn mv. efter endt brug. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 meddeler dispensation til projektet med jordvarme, da der alene er tale om midler-

tidige terrænændringer, og da der ikke er tale om efterfølgende synbare forhold. Fredningsnævnet 

meddeler endvidere lovliggørende dispensation til toiletvognen med tilhørende spildevandsledning 

og septiktank, da den efter det oplyste er nødvendig for Toggerbolejrens brug af området, og da den 

efter sin placering blandt træerne ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen. Det er et vilkår for 

dispensationen, at installationerne fjernes, når toiletvognen ikke længere skal bruges til toilet. 

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. Jan Kjær Madsen, 

3. Verner Damm (Toggerbolejren), 

4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

5. Syddjurs Kommune, sagsnummer 16/30732 og 16/33274, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Syddjurs, 

12. Friluftsrådet, Østjylland, 

13. Region Midtjylland, 

14. Kulturstyrelsen, 

15. Jordvarmesagsbehandler Anna O. Brahe, 

16. Landzonesagsbehandler Pernilla Matthiasen, 

17. Nationalpark Mols Bjerge. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 3. november 2016 

 

FN-MJØ-75-2016. Pileanlæg 

Fredningsnævnet har den 17. juni 2016 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at etablere et pileanlæg på matr.nr. 1a Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 2, 8400 Ebeltoft. 

Ansøgningen er indgivet af entreprenør Martin Laursen på vegne af ejendommens ejer Odd Sinding. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke at meddele dispensation. Be-

grundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af 

den sydlige del af Mols Bjerge, der har til formål at sikre at de landskabelige, naturhistoriske og kul-

turhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og 

skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og 

opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte 

stadier i landskabsudviklingen og at regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens formål tilsiger, at der fo-

retages ændringer. Der må således blandt andet ikke ske ændringer i arealanvendelsen. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at det relevante areal i fredningskendelsen er udlagt som landbrugs-

jord.  

Det fremgår om landbrugsjord i fredningsafgørelsen, at sådanne arealer fortsat kan drives land-

brugsmæssigt uden hensyn til fredningen. Der må dog ikke tilplantes, heller ikke til pyntegrønt eller 

juletræer selvom dette ville være lovligt efter landbrugsloven. En dispensation til tilplantning af et 

areal skal dog imidlertid normalt meddeles, hvis tilplantning det pågældende sted ikke vil forringe 

landskabet væsentligt eller forstyrre frie udsigter. 

Syddjurs Kommune har fremhævet, at fredningsnævnet i 2011 meddelte dispensation til et pileanlæg 

på ejendommen med en anden beliggende end den nu ansøgte placering. Dispensationen blev givet 

efter et kommunalt påbud om at forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen for at begrænse 

spildevandspåvirkningen af Bogens Sø.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at det eksisterende pileanlæg ikke er stort nok til at klare belastnin-

gen i dag, og at ejeren har valgt at søge om en helt ny placering af et nyt anlæg i stedet for at udvide 

det eksisterende anlæg. Det bliver ca. 8-10 meter bred og 65-70 meter langt og således i alt 560 m2. 

Højden på pilen bliver op til 6 meter, og 1/3 af pilen beskæres hvert år. Anlægget placeret i en lav-

ning/et dalstrøg og vil ikke kunne ses fra vejen mod sydvest, da det skjules af et tæt læhegn. Det vil 

heller ikke kunne ses fra nord, da det skjules bag en bakketop. Det vil således kun kunne ses fra 

grusvejen ved indkørslen til ejendommen Bogensholm. Placeringen er derfor velvalgt. Der bør dog 

stilles vilkår om, at læhegnet ud mod vejen skal beholdes, så længe pileanlægget er på grunden. Der 

bør ligeledes stilles vilkår om, at hele anlægget, inkl. rødderne og membranen skal fjernes, når det 

ikke benyttes længere og om, at et gammelt anlæg fra 2011 fjernes, såfremt det ikke skal benyttes 

længere. Fjernelsen skal ske således, at jorden står klar til dyrkning igen.  
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Syddjurs Kommune har endvidere oplyst, at ejendommen ligger i et internationalt naturbeskyttelses-

område, der er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre 

dværgbuskesamfund (heder), artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. 

Kommunen vurderer, at anlægget ikke vil indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og le-

vesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter, eller na-

turtyper området er udpeget for. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. oktober 2016. I mødet 

deltog fredningsnævnet, ejendommens ejer ved Børge Nielsen og Søren Hvid, Syddjurs Kommune 

ved Hanne Henriksen, Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Withen Olesen og Friluftsrådet 

ved Thorkil Danielsen.  

Ved besigtigelsen blev den påtænkte placering af pileanlægget påvist. Hanne Henriksen oplyste, at 

Syddjurs Kommunes udtalelse er udarbejdet ud fra en opfattelse af, at pileanlægget skulle placeres et 

andet sted på ejendommen. Ejerens repræsentanter oplyste, at den tidligere meddelte tilladelse til 

løsning af spildevandsproblemerne blev meddelt en tidligere ejer, og at der ikke er et pileanlæg på 

ejendommen. Det kunne konstateres, at pileanlægget ønskedes etableret i et åbent landskab med me-

get vide udsigter. Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke kan meddeles dispensation til en sådan 

placering. 

Der var herefter en drøftelse af, om pileanlægget kunne placeres et andet sted på ejendommen, og det 

blev tilkendegivet, at et sådant pileanlæg ikke nødvendigvis kan accepteres uanset placeringen. Der 

var endvidere en drøftelse af, om problemet med spildevand kunne løses på en anden måde.  

Fredningsnævnet oplyste ved besigtigelsens afslutning, at der vil blive truffet en afgørelse om, at der 

ikke vil blive meddelt dispensation til det ansøgte projekt, og at en yderligere behandling i fred-

ningsnævnet må afvente modtagelsen af et fornyet projekt via Syddjurs Kommune. Det vil ikke være 

nødvendigt med en yderligere besigtigelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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. 

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at pileanlægget søges placeret på et sted i landskabet, hvor 

det ikke blot vil forstyrre, men helt vil fjerne de frie udsigter over landskabet. Fredningsnævnet fin-

der ikke grundlag for at meddele dispensation til et sådant projekt. 

Klagevejledning 
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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. 

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. Jytte Heslop, 

2. Jan Kjær Madsen, 

3. Odd Sinding, 

4. Entreprenør Martin Laursen, 

5. Naturstyrelsen, København, 

6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 16/17391, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 

11. Dansk Botanisk Forening, 

12. Friluftsrådet, Syddjurs, 

13. Region Midtjylland, 

14. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-31-2017. Tilbygning 

Fredningsnævnet har den 20. marts 2017 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende tilbygning at opføre en ny tilbygning på matr.nr. 5d Bogens 
By, Vistoft, Provstskovvej 5, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indgivet af Caroline Meyer White for ejeren Chri-
stine Henriette Fentz. 

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge, der er en tilstandsfredning, som bl.a. har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhi-
storiske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af 
land- og skovbrugsejendomme. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignen-
de indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksi-
sterende bygninger, hvis der dermed sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at tilbygningen opføres på samme sokkel og med samme størrelse som den 
bygning, der nedrives. Den opføres med teglstensydervæg og stråtag i 45 grader. Tilbygningens placering, 
størrelse og udformning af vinduer og døre er uændret. Endvidere er stråtaget på hovedhuset med valm og 
udhæng uændret. 
 
Tilbygningens udformning og sammenhæng med hovedbygningen er illustreret i ansøgningsmaterialet. 
 
Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde, der 
er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesam-
fund (heder), artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Det er kommunens vurde-
ring, at projektet ikke vil indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre 
forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget 
for.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Syddjurs Kommune ved Morten Aakjær Jørgensen. Christine Henriette Fentz havde meldt sin del-
tagelse i besigtigelsen, men blev forhindret og deltog derfor ikke. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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. 

Den ansøgte tilbygning udføres i stedet for en nuværende tilbygning i samme størrelse i forbindelse med en 
renovering af bebyggelsen og får herved et mere ensartet og harmonisk udtryk end den nuværende tilbyg-
ning. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 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.  
 
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. 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. Jan Kjær Madsen, 
3. Christine Henriette Fentz, 
4. Caroline Meyer White, 
5. Miljøstyrelsen, København, 
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 17/10091, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Friluftsrådet, Syddjurs,  
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Region Midtjylland, 
14. Kulturstyrelsen, 
15. Nationalpark Mols Bjerge. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

  Den 12. august 2017 

 

FN-MJØ-123-2016. Stiforløb i Mols Bjerge 

Fredningsnævnet modtog den 5. oktober 2016 en henvendelse fra Nationalpark Mols Bjerge om benyttelse 
af en del af en sti udlagt ved fredningen af Mols Bjerge Syd som kvalitetsvandresti. Det blev anført, at to 
lodsejere protesterede mod den påtænkte brug af stien, mens de øvrige lodsejere ikke havde bemærkninger 
til brugen. De lodsejere, der protesterede mod brugen af stien som kvalitetsvandresti, blev anført af være 
Søren Purup (matr.nr. 2q Lynge Gde., Knebel) og Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS (matr.nr. 2c Lynge 
Gde., Knebel). 

Nationalpark Mols Bjerge sendte sammen med henvendelsen en juridisk vurdering, som advokat Mogens 
Birkebæk havde foretaget for Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS, i relation til om en offentlig institution 
som Nationalpark Mols Bjerge kan etablere organiserede tiltag som den påtænkte kvalitetsvandresti på pri-
vat grund mod ejerens vilje, om fredningen giver offentlige institutioner, interesseorganisationer eller andre 
hjemmel til uden eller direkte mod ejerens ønske at foretage afmærkning/skiltning og offentliggøre rutefor-
løb på internettet og på tryk, og om det er juridisk problematisk, at en eventuel skiltning vil være ens på hele 
ruteforløbet og være af den samme type, som benyttes af Naturstyrelsen, med risiko for forveksling mellem 
offentlig og privat skov.  

Fredningsnævnet besluttede på baggrund af henvendelsen at gennemføre en besigtigelse af den del af stien, 
der er omfattet af tvisten mellem på den ene side Nationalpark Mols Bjerge og på den anden side Vistoft 
Sogns Plantningsselskab ApS og Søren Purup. 

Fredningsnævnets besigtigelse blev gennemført den 23. januar 2007. I besigtigelsen deltog fredningsnæv-
nets medlemmer Jan Kjær Madsen, Vilhelm Brage Michelsen og Martin Møller-Heuer, Nationalpark Mols 
Bjerge ved Erling Post og Kristian Herget, Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS ved Peter Heydorn, Rasmus 
Willumsen og Christian Gøthche, Søren Purup og Kit Purup, Skovdyrkernes repræsentant i nationalparkens 
bestyrelse Anne Sophie Gamborg, naboerne Ingelise og Jens Kristoffersen, Syddjurs Kommune ved Morten 
Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs ved Flemming Ørsted og Friluftsrådet Syddjurs ved 
Thorkil Danielsen.  

Martin Møller-Heuer bød velkommen og præsenterede fredningsnævnet. Han redegjorde for den kompe-
tence, fredningsnævnet er tillagt i medfør af naturbeskyttelsesloven, og som vedrører beslutninger om fred-
ninger og dispensation i fredninger. Der er umiddelbart ikke tale om sådanne spørgsmål, men om uoverens-
stemmelser knyttet til brugen af en sti, der er udlagt i fredningen. På den baggrund har fredningsnævnet 
besluttet indledningsvis at få præciseret uoverensstemmelsen i tilknytning til en besigtigelse af området, før 
fredningsnævnet kan tage stilling til rækkevidden af en eventuel kompetence til at behandle uoverensstem-
melsen.  

Det kunne indledningsvis konstateres, at der blandt de mødte var enighed om, at offentligheden kan bruge 
stien gennem Vistoft Plantage, da den er udlagt i fredningen mod erstatning.  

Det kunne videre konstateres, at særligt Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS’ modvilje mod at bruge stien 
som kvalitetsvandresti overordnet er begrundet i to til dels sammenhængende forhold, nemlig dels brugen 
af Vistoft Plantage til jagt og plantagedrift og dels ønsket om selv at stå for relationen til offentligheden og 
dennes færden i plantagen. 
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Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS fremhævede herved bl.a., at man ikke ønsker, at Nationalpark Mols 
Bjerge eller andre udefrakommende skal arrangere og tilrettelægge aktiviteter og adgang i Vistoft Plantage 
udover den adgang, der følger af naturbeskyttelseslovens regler. Det vil ske, hvis stien indgår i en kvalitets-
vandresti i nationalparken, da der vil blive reklameret om den i brochurer og på internettet. Det er alene 
Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS, der skal bestemme, hvordan besøgende i plantagen skal anvises eller 
vejledes om plantagen, herunder om der i det hele taget skal ske en sådan anvisning, som hindrer en tilfæl-
dig, umiddelbar og ikke anvist oplevelse af plantagen. En markant øget brug af stien vil endvidere betyde, at 
det ikke vil være muligt at opretholde den nuværende jagt og dermed opretholde den indtægt, der er nød-
vendig for at opfylde fredningsformålet om opretholdelse af skovejendomme.  

Efter at alle fremmødte havde haft mulighed for at fremsætte deres bemærkninger omkring brugen af stien 
som kvalitetsvandresti, meddelte fredningsnævnets formand, at sagen i første omgang vil blive udsat på 
indhentelse af teknisk bistand fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen), jf. naturbeskyt-
telseslovens § 33, stk. 4 særligt i relation til en afklaring af, om styrelsen er bekendt med andre tilsvarende 
problematikker i andre fredninger.     

Miljøstyrelsen har herefter den 15. marts 2017 udtalt følgende: 

”Nedenstående oplysninger og bemærkninger skal alene ses som svar på anmodningen om teknisk bistand og 
kan hverken tages som udtryk for, at SVANA anbefaler en dispensation til det ansøgte eller det modsatte. 
  
Sagen omhandler fredningen af Mols Bjerge syd Naturklagenævnets afgørelse af 12 september 1994. 
  
Anmodningen om teknisk bistand omhandler: 
 

1. om Miljøstyrelsen har kendskab til eventuelle tilsvarende problematikker i andre fredninger og i givet 
fald løsningen herpå og eventuel praksis omkring arrangementer i fredninger ctr. naturbeskyttelseslo-
vens adgangsregler 
 

2. om Miljøstyrelsen kan komme med input til brug for fredningsnævnets stillingtagen i sagen, herunder 
en stillingtagen til i hvilket omfang fredningsnævnet har kompetence til at behandle de rejste spørgs-
mål. 

  
Ad1 
Det er Miljøstyrelsens vurdering at tilsynsmyndigheden (Syddjurs Kommune) har ret til at anlægge stier til gåen-
de og cyklister med et forløb som angivet på fredningskortet i en bredde på op til 2,5 bredde. Fredningsnævnet 
skal alene behandle evt. afvigelser fra den linjeføring, som er angivet på fredningskortet, og kun såfremt der ikke 
kan opnås enighed med lodsejeren (§12 litra a) om disse ændringer. Anlæg af stien skal derfor ske ved kommu-
nens mellemkomst. 
  
Miljøstyrelsen finder ikke, at fredningen regulerer arrangementer. Afholdelse af sådanne reguleres af naturbe-
skyttelseslovens almindelige bestemmelser om adgang til naturen samt af bekendtgørelse BEK nr. 852 af 
27/06/2016 vedr. offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. 
  
Skiltning af stien kan efter Miljøstyrelsens vurdering ske efter forudgående plejeplanlægning jf. fredningens § 9. 
stk. e. I medfør af bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (BEK nr. 924 af 27/06/2016) skal fred-
ningsnævnet træffe afgørelse, såfremt der ikke kan opnås enighed med lodsejeren om de foreslåede tiltag (§1 
stk.5). 
  
Ad. 2 
Miljøstyrelsen finder ikke, at fredningsnævnet har kompetence til at behandle spørgsmålet om muligheden for 
at informere om stien på kort m.v.” 

 



3 
 

Fredningsnævnet besluttede efter en konkret vurdering at sende den samlede sagsfremstilling, herunder 
Miljøstyrelsens udtalelse i høring, således at der kunne fremsættes eventuelle bemærkninger til sagsfrem-
stillingen, inden fredningsnævnets stillingtagen i sagen forelå. 

Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS har herefter den 6. juli 2017 anført følgende: 

”Af skrivelsen fremgår det, at Miljøstyrelsen udtaler; ”at det alene er tilsynsmyndigheden, Syddjurs Kommune, 
der kan anlægge stier, med et forløb som angivet på fredningskortet.” Vi hæfter os også ved, at nationalpark 
Mols Bjerge derfor ikke har bemyndigelse til at anlægge stier. 
  
Det tilføjes, af Miljøstyrelsen, at fredningsnævnet alene skal behandle eventuelle afvigelser I forhold til linjefø-
ringen. Der er ikke tale om afvigelser i forhold til linjeføringen, men vi sætter spørgsmålstegn ved Nationalpar-
kens anlæggelse af stiforløb på privat ejendom. 
  
Vedrørende skiltning henvises til plejeplanlægning for området, et arbejde Vistoft Plantage aktivt har deltaget i, i 
samarbejde med Syddjurs Kommune. 
  
Miljøstyrelsen udtaler, at forhold omkring arrangementer alene reguleres af naturbeskyttelsesloven, og tilhø-
rende bekendtgørelse. Endelig udtaler Miljøstyrelsen at fredningsnævnet ikke har kompetence til at behandle 
spørgsmålet om muligheden for at informere om stien på kort med videre. 
  
Denne sag ikke er rejst af Syddjurs Kommune, og alene er et udtryk for Nationalpark Mols Bjerges ønske om, i 
samarbejde med andre interesseorganisationer, at indskrænke private lodsejeres rettigheder. Rettigheder som 
er sikret jævnfør naturbeskyttelsesloven. Da Syddjurs Kommune på intet tidspunkt, som myndighed, har ønsket 
at indskrænke vores rettigheder, eller at rejse en fredningssag mod os som private lodsejere, finder vi absolut 
ingen argumentation for at sende sagen i høring. 
  
Vi har som lodsejere, til enhver tid efterlevet de forpligtelser, der fremgår af fredningen og de tilhørende be-
stemmelser. Vedligeholdelsen af det fredede stiforløb er således foregået i tæt samarbejde med myndigheden 
på området; Syddjurs Kommune. 
  
Vi ønsker ikke at Nationalpark Mols Bjerge, bruger fredningsnævnet til at rejse en offentlig debat, i gennem en 
offentlig høring. Dette anser vi, med reference til Miljøstyrelsens svar, ikke som Fredningsnævnets opgave. Vi 
henviser til private lodsejeres rettigheder, som anført i naturbeskyttelsesloven, og håber at Fredningsnævnet 
med udgangspunkt i sagens jura, herunder naturbeskyttelsesloven, fredningskendelsen og den vejledning fred-
ningsnævnet har modtaget fra Miljøstyrelsen, enten træffer afgørelse, eller afviser sagen. 
  
Det er naturligvis vores opfattelse, at fredningsnævnet bør afvise sagen overfor Nationalpark Mols Bjerge.” 

 

Nationalpark Mols Bjerge har den 26. juli 2017 anført følgende: 

”Ad 1 
Vi er enige i at det er Syddjurs Kommune der er tilsynsmyndighed på området, og stiforløbet er derfor også ud-
lagt i tæt samarbejde med kommunens miljøafdeling og Naturstyrelsen Kronjylland, som er langt den største 
lodsejer i området.  
 
Da der ikke er tale om ændring i stiforløbene, eller anlæg af nye stier, men blot en ny sammenkædning af allere-
de eksisterende stier, har projektet ikke været forelagt Plejeudvalget for Mols Bjerge fredningen. Dette er måske 
en fejl, jævnfør afsnittet om skiltning i svaret fra Miljøstyrelsen. Så snart vi har Fredningsnævnets afgørelse vil vi 
derfor involvere Plejeudvalget i den videre proces.  
 
Ad 2 
Vi mener stadig at stiføringen altid har været offentligt kendt, i og med at fredningskortet jo er offentligt. Vi vil 
derfor fastholde, at vi har ret til at tegne stien ind på Nationalparkens Kort over området, dog muligvis på betin-
gelse af Plejeudvalgets godkendelse, jævnfør ovenstående.”  
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Kit og Søren Purup har den 31. juli 2017 anført følgende: 

”Indledningsvist skal det bemærkes, at det i skrivelsen ikke fremgår tydeligt, hvad der ligger til grund for vores 
modvilje mod den påtænkte Kvalitetsvandresti – og herunder en anden sti (Kløversti) med samme forløb, udlagt 
af en interessegruppe under navnet Mols i Udvikling. 
 
Vores modvilje vil blive præciseret og herefter vil den fremsendte skrivelse blive kommenteret: 
 
Følgende forhold skaber grundlaget for vores modvilje; 
 
1. Ejendommen er en jagt ejendom og der afspærres ofte for adgang til området pga. jagt, hvilket betyder, at 
stien samlet set potentielt kan være afspærret i 8 måneder om året og derfor ikke kan benyttes, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt. Kombinationen af en markedsført og skiltet sti og jagtvæsen skaber herudover direkte farlige 
situationer, når besøgende ikke respekterer skiltningen, fordi den gennem annoncering og markedsføring fra Na-
tionalpark Molsbjerges og andres side, opfattes som et 100% offentligt område med adgang døgnet rundt. 
 
2. Det eneste der er reguleret fredningsmæssigt er linjeføringen af den tinglyste sti der fører gennem vores 
ejendom. Vi vil, som lodsejere, naturligvis selv bestemme, hvordan besøgende skal opleve det at færdes på vores 
ejendom. 
 
3. Vi kan ikke acceptere at interesseorganisationer, private erhverv, offentlige institutioner, etc. får et udkomme 
af vores ejendom uden at vi har givet tilladelse her til. 
 
4. Vi finder det særdeles uhensigtsmæssigt for alle private lodsejere, at markedsførte og udlagte stier og aktivi-
teter foregår i en blanding af offentlig og privat ejendom, da der er stor forskel på adkomst- og færdselsbetingel-
ser. Der er til stadighed trafik af gående og mountainbike grupper døgnet rundt på vores ejendom, som følge af 
den markedsførte Kvalitetsvandresti og Kløversti. Det er ganske enkelt for vanskeligt for de besøgende at finde 
ud af, om de er på offentlig eller privat grund. Vi har svært ved at se, hvordan Kvalitetsvandrestien og andre stier 
udlagt af interesseorganisationer kan sikre at naturbeskyttelsesloven bliver overholdt af besøgende på vores 
ejendom, når der gælder forskellige regler langs ruten. 
 
Kommentarer til fremsendte skrivelse: 
 
- I svaret fra SVANA fremgår det, at den bemyndigede er Syddjurs Kommune og ikke Nationalpark Molsbjerge. I 
gennem alle år har der været et godt samarbejde med Syddjurs Kommune om stiens beskaffenhed og vi ser frem 
til at dette kan fortsætte, uden Nationalpark Molsbjerge eller andres (Mols i Udvikling) mellemkomst. 
 
- Det noteres at lovgivningen på ejendommen reguleres af naturbeskyttelsesloven omhandlende adkomst og 
færdsel på privat ejendom. 
 
- Skiltning af et evt. stiforløb kan indarbejdes i en forudgående plejeplanlægning, som varetages af Syddjurs 
Kommune og lodsejer i fællesskab. Det er således hverken Nationalpark Molsbjerge eller interessegruppen Mols 
i Udvikling der kan foretage dette. 
 
- Der mangler svar på fra SVANA, hvem der har kompetence til at svare på spørgsmålet, om der kan informeres 
på kort, hjemmesider, nettet, app, etc. om stiforløbet på privat ejendom. Indtil dette er afklaret må markedsfø-
ringen 
naturligvis ophøre fra Nationalpark Molsbjerge og Mols i Udvikling. 
 
- Det fremgår tydeligt af svar fra SVANA, at fredningsnævnet udelukkende har bemyndigelse til at behandle 
eventuelle dispensationer fra en gældende fredning, hvilket ingenlunde er situationen her. 
 
Afsluttende bemærkninger: 
 
Det kan konkluderes at Fredningsnævnet ikke er myndighed i denne sag og Fredningsnævnet på den baggrund 
naturligvis må afvise sagen. 
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… 
 
Herudover vil vi på det kraftigste opfordre Nationalpark Molsbjerge og Mols i Udvikling (Kløverstigruppen) til at 
omlægge alle officielle og markedsførte ruter til offentlig grund, da det for brugerne vil være meget nemmere at 
forholde sig til gældende regler og det vil ligeledes være helt problemfrit at styre oplevelserne for brugerne.” 
 

Fredningsnævnets bemærkninger 

Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge indehol-
der i § 12 bestemmelser om udvidelse af den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer offentligheden i 
henhold til naturbeskyttelsesloven. Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel på de stræknin-
ger, der er vist på fredningskortet med signatur for sti, og som på arealer i privat eje ikke uden ejerens sam-
tykke må gives en større bredde end 2,5 meter. Disse stier kan omlægges efter beslutning herom under ple-
jeplanlægningen, jf. fredningsbestemmelsernes § 14. Hvis arealet er i privat eje, kræver en fravigelse af det 
på fredningskortet viste forløb dog samtykke fra vedkommende grundejer eller fredningsnævnet, hvis 
grundejerens samtykke ikke kan opnås. Fredningen ses ikke at indeholde bestemmelser om skiltning af de 
stier, der er udlagt i fredningen, men det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 9, litra e om bebyggelse og 
andre anlæg, at fredningen ikke hindrer, at der i overensstemmelse med plejeplanlægningen etableres byg-
ninger eller andre anlæg i forbindelse med offentlighedens færdsel og ophold i området. Det fremgår såle-
des også af fredningsbestemmelsernes § 14 om plejeplanlægning bl.a., at der skal udarbejdes en plejeplan. 
Fredningen ses heller ikke at indeholde bestemmelser om stiens brug til egentlige arrangementer.  

Det fremgår endvidere af plejebekendtgørelsen § 1, at kommunalbestyrelsen kan gennemføre plejeforan-
staltninger på fredede ikke statslige arealer, når dette tjener til opnåelse af formålet med fredningen og ikke 
strider mod fredningsbestemmelserne. Foranstaltningerne kan gennemføres med ejerens eller brugerens 
samtykke eller efter fredningsnævnets tilladelse, hvis ejeren eller brugeren ikke er enig i plejeforanstaltnin-
gerne.  

Det er fredningsnævnets opfattelse, at Syddjurs Kommune i medfør af en plejeplan er berettiget til at mar-
kere den sti, der er udlagt i fredningen, ved skilte langs stien, hvis der kan opnås enighed med ejeren eller 
brugeren eller i mangel af enighed ved fredningsnævnets tilladelse. Det er endvidere fredningsnævnets op-
fattelse, at en ejer eller bruger ikke er berettiget til at opsætte skilte, der søger at hindre adgangen til stien, 
eller søger at bibringe offentligheden en opfattelse af, at et stiforløb ikke er en del af den udlagte sti.  

Offentlighedens adgang i øvrigt er reguleret i naturbeskyttelsesloven, og fredningsnævnet er ikke tillagt 
kompetence til at træffe afgørelse om brugen er stien, herunder til planlagte arrangementer. 

Fredningsnævnet er heller ikke tillagt kompetence til at træffe afgørelse om annoncering omkring stien, idet 
et sådant spørgsmål i sidste ende må afklares ved et civilt søgsmål.  

Fredningsnævnet foretager sig herefter ikke yderligere i sagen. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne udtalelse sendes til: 

 Vilhelm Brage Michelsen 

 Jan Kjær Madsen  

 Nationalpark Mols Bjerge 

 Vistoft Sogns Plantningsselskab ApS  
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 Søren Purup og Kit Purup  

 Ingelise og Jens Kristoffersen 

 Syddjurs Kommune 

 Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs 

 Miljøstyrelsen 

 Friluftsrådet Syddjurs 

 Advokat Mogens Birkebæk  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 16. marts 2018

FN-MJØ-123-2017. Egnsteater ved Tremosegård

Fredningsnævnet har den 20. december 2017 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til at opføre et egnsteater på matr.nr. 5c Bogens By, Vistoft, Tremosevej 1, 8420 Knebel. 
Ansøgningen er indsendt af Djursland Folkehøjskole.

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

Sagens baggrund

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afveks-
lende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide 
og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Der må opføres ny bebyggelse, herun-
der skure, boder og andre lignende indretninger, ske ændringer i arealanvendelsen eller foretages terræ-
nændringer.

Syddjurs kommune har anført, at Djursland Folkehøjskole planlægger at opføre teaterprojektet ”Tågen i 
Bakkerne” fra den 21. maj til den 28. maj 2018, inkl. opsætning, spilledage og oprydning. Teaterarrangemen-
tet er med ca. 200 skuespillere, kor og frivillige optrædende og hjælpere. Der bliver plads til højst 400 tilsku-
ere, og der afsættes fire spilledage. Arrangementet foregår som aftenforestillinger fra kl. 20-22. Der er med 
bestyrelsen for Toggerbolejren aftalt parkering samt telt til de medvirkende på Toggerbolejrens arealer. Ar-
rangørerne tager ligeledes kontakt til de øvrige beboere i området og informerer om den ansøgte aktivitet. 
Arrangementet inkluderer bl.a. en flydebro, fem teltboder, en toiletvogn, to urinaler og højttalere. Sce-
nen/spillepladsen er placeret foran søen og på en 4x4 meter flydebro på søen. 

Syddjurs Kommune har videre anført, at ejendommen ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde, der 
er udpeget for blandt andet at beskytte enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tørre dværgbuskesam-
fund (heder), artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund. Derudover findes Bilag IV-
arterne stor vandsalamander, markfirben, vindelsnegl og flagermus i området. Med hensyn til habitatområ-
det er det kommunens vurdering, at den midlertidige anvendelse af arealet med opførelse af teaterforestil-
linger ikke kan indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, 
der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget for. 

Syddjurs Kommune har som sammenfattende vurdering anført, at naturen i bjergene kan tåle den kortvarige 
påvirkning, som teaterforestillingen vil medføre. Dette, kombineret med at Naturstyrelsen som lodsejer har 
sagt god for projektet, og at et af fredningens formål er at udvide færdsel og ophold i området, bevirker, at 
kommunen vil bifalde, at der meddeles dispensation til projektet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Djurslands Folkehøjskole ved Mai Wied, Syddjurs Kommune ved Morten Aakjær Jørgensen, 
Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Lone Anker Petersen Ladefoged og Friluftsrådet ved 
Thorkil Danielsen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at parkering vil ske ved Toggerbolejren. Der 
forventes 100-150 biler i området, og der vil ske trafikregulering væk fra området for forestillingen. Der vil 
om nødvendigt blive brugt køreplader ved opsætningen for at skåne terrænet. Det er aftalt med spejderne, 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

at der sker en retablering og grundig oprydning i området efterfølgende. Fredningsnævnet tilkendegav, at 
der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Mols Bjerge Syd 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 dispensation til projektet, der fremmer den rekreative adgang til området, og 
som med sin midlertidige karakter og efterfølgende retablering og oprydning ikke findes at påvirke oplevel-
sen af fredningen. 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

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. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Anita Søholm,
3. Djursland Folkehøjskole v/ Mai Wied,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 17/42600,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen,
15. Nationalpark Mols Bjerge.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 28. maj 2018

FN-MJØ-32-2018. Ombygningsarbejder og jordvarmeanlæg

Fredningsnævnet har den 26. marts 2018 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til at foretage ombygning af udhusbygninger og at etablere jordvarmeanlæg på Sølballegård 
matr.nr. 5a Fuglsø By, Vistoft, Elbjergvej 13, 8420 Knebel. Ansøgningen er indsendt af tømrerfirmaet Svend 
Erik Sørensen A/S for ejendommens ejere.

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afveks-
lende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide 
og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Der må ikke ske ændringer i arealanven-
delsen, opføres ny bebyggelse eller foretages terrænændringer. Der må heller ikke foretages ombygning af 
eksisterende bygninger, hvis der dermed sker ændringer i bygningens ydre fremtræden. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at en del af udhusbygningerne på Sølballegård har dannet ramme for koncer-
ter og udstillinger mv. Projektet omfatter en udvidelse af disse faciliteter i de eksisterende bygninger. Der 
søges om en ombygning, hvor der blandt andet indrettes to ferielejligheder i stueplan og fire værelser til 
overnatning i tagetagen. Udvendigt etableres der kviste og trapper som adgang til værelserne. Der nedrives 
et udhus. Der ønskes endvidere opsat afskærmning til affaldscontainere. Der ønskes yderligere udført ter-
rænreguleringer omkring bygningerne. Det vurderes, at det ansøgte udføres med respekt for den eksisteren-
de bebyggelse og landskabet omkring gården. Kommunen kan derfor tiltræde projektet.

Syddjurs Kommune har således også videre oplyst, at ejendommen er beliggende i et internationalt beskyt-
telsesområde. Det vurderes, at det ansøgte ikke kan indebære nogen forringelse af områdets naturtyper 
eller levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter, området 
er udpeget for. Der berøres ikke habitatnatur.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere tømrermester Svend Erik Sørensen, ejendommens ejere Sofie og Esben Saxtoft Højlund og Syd-
djurs Kommune ved Grete Kristensen. Projekterne blev gennemgået. Det blev yderligere oplyst, at der øn-
skes fjernet hyben og liguster for at genetablere ejendommens overdrev. Jordvarmeanlægget nedlægges 
uden gravearbejder og vil ikke være synligt efter etableringen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive 
meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

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 samlet vurdering af projektet dispensation til dette, da de ydre byg-
ningsændringer og øvrige ændringer i terrænet ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, og da projek-
tet dels søger at sikre Sølballegård som en historisk bygning og dels fremmer natur- og landskabsplejen. 

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 
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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. Christian Bundgård,
3. Sofie og Esben Saxtoft Højlund,
4. Svend Erik Sørensen,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 18/11467,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet centralt,
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. juni 2018

FN-MJØ-56-2018. Drivhus

Fredningsnævnet har den 2. maj 2018 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et drivhus på matr.nr. 1bd Fuglsø By, Vistoft, Hybenvej 15, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Jacob Steen Møller.

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

Sagen baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i 
Mols Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhi-
storiske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af 
land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og 
opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadi-
er i landskabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske 
tilbygning til eksisterende bebyggelse eller foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed 
sker en ændring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet har i flere tidligere sager fastholdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i områ-
det højst kan bebygges 125 m2 inkl. overdækket terrasse, senest i afgørelse af 18. oktober 2013, som blev 
stadfæstet af det daværende Natur- og Miljøklagenævn den 12. november 2014 i en sag på Hybenvej 11.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter et drivhus på 12 m2 mellem det eksisterende som-
merhus og et anneks. Der er på ejendommen bygget et sommerhus på 86 m2, et anneks på 24 m2, et udhus 
på 18 m2 og en overdækning på 6 m2.

Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger i Natura 2000 området Mols Bjerge med 
Kystvande. Det er kommunens vurdering, at der vil være tale om en uvæsentlig påvirkning af området. Bilag 
IV-arter vil ikke blive påvirket.

Det er Syddjurs Kommunes samlede vurdering, at opførelsen af drivhuset mellem sommerhuset og annekset 
udføres som en harmonisk helhed, der binder husene sammen.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Jacob Steen Møller, Syddjurs Kommune ved Pernilla Mathisen, Danmarks Naturfredningsforening 
ved Kim Olesen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Det blev oplyst, at drivhuset ikke skal virke som binde-
led mellem de to bygninger. Det skal opføres med sorte aluminiumsrammer og glas. Fredningsnævnets for-
mand redegjorde både for et principielt spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for at tillade et drivhus i et 
sommerhusområde ud til kysten, og for udgangspunktet for fredningsnævnets praksis om størrelse af bygge-
ri i området, som der efter ejendommens placering ikke er grundlag for at fravige. Da der ikke var klarhed 
over den samlede bygningsmasse på ejendommen, afventer fredningsnævnets afgørelse en tilbagemelding 
herom fra Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune har efterfølgende oplyst, at sommerhuset er på 92 m2 inkl. et overdækket areal, at an-
nekset er på 29 m2 inkl. et overdækket areal, og at udhuset er på 18 m2.  
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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 udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for en samlet bebyggelse på 
mere end 125 m2 i sommerhusområdet. Denne praksis er baseret på tidligere afgørelser fra det daværende 
Natur- og Miljøklagenævn. Der er efter ejendommens placering i fredningen ud mod kysten ikke grundlag for 
at fravige denne praksis.

Fredningsnævnet meddeler herefter 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 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 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. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Christian Bundgaard,
3. Jacob Steen Møller,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 18/18469,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen,
15. Nationalpark Mols Bjerge.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. juni 2018

FN-MJØ-74-2018. Beplantet filteranlæg

Fredningsnævnet har den 31. maj 2018 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at etablere et beplantet filteranlæg på matr.nr. 5a Bogens Vy, Vistoft, Provstskovvej 9, 8400 Ebeltoft. Ansøg-
ningen er indsendt af Kilian Water ApS for ejendommens ejer Christine Henriette Fentz.

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i 
Mols Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Det er fredningens formål at sikre, at de landskabelige, naturhi-
storiske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af 
land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og 
opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadi-
er i landskabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
Der må ikke foretages terrænændringer.

Syddjurs Kommune har oplyst, at projektet består i etablering af et beplantet filteranlæg på 12 m3 med en 
højde på 0,3 meter. Det placeres lige vest for bebyggelsen. Hertil kommer etablering af en bundfældnings-
tank og en pumpebrønd lige nord og syd for ejendommen og en bundfældningstank med integreret pumpe 
ved naboejendommen. I tilknytning til filteranlægget etableres en faskine til det rensede vand. Filteranlæg-
get kræver ikke terrænregulering. Filteranlægget skal tilkobles begge ejendomme.

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationale naturbeskyttelses-
område Mols Bjerge med Kystvande. Det vil ikke påvirke udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Christine Henriette Fentz med entreprenør Peter Laursen og Kilian Water ApS ved Jens Pors, Syd-
djurs Kommune ved Pernilla Mathisen, Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Friluftsrådet 
ved Thorkil Danielsen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at filteranlægget vil være det eneste syn-
bare i projektet. Anlægget vil blive på 6 x 2 meter med en højde på 15-20 cm. Der etableres ingen beplant-
ning. Der blev udleveret et billede af et tilsvarende anlæg. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive 
meddelt dispensation. Christine Henriette Fentz oplyste i øvrigt, at en container var opstillet midlertidigt på 
ejendommen. Den vil blive fjernet midt i juli 2018.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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 med sin begrænsede synlighed og placering på 
ejendommen ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet meddeler endvidere en mid-
lertidig dispensation til udgangen af juli 2018 til den container, der er opstillet på ejendommen, og som såle-
des skal være fjernes senest på det tidspunkt.

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. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Christian Bundgaard,
3. Christine Henriette Fentz,
4. Kilian Water ApS,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 18/9616,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen,
16. Nationalpark Mols Bjerge.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 14. september 2018

FN-MJØ-28-2018. Carport ved sommerhus

Fredningsnævnet modtog den 19. marts 2018 fra Syddjurs Kommune en udtalelse om en ansøgning om tilla-
delse til at opføre en carport på matr.nr. 1z Fuglsø By, Vistoft, Sommerlyvej 14, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen 
blev indsendt af arkitekt Martin Møller for ejendommens ejer Lars Iversen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen og indhentelse af yderligere oplysninger besluttet 
ikke at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd, som har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området 
bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende 
landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide og regu-
lere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder 
skure og lignende indretninger.

Fredningsnævnet har i flere tidligere sager fastholdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i områ-
det højst kan bebygges 125 m2, senest i afgørelse af 18. oktober 2013, som blev stadfæstet af det daværen-
de Natur- og Miljøklagenævn den 12. november 2014 i en sag på Hybenvej 11, i afgørelse af 25. juni 2018 i 
en sag på Hybenvej 15 og i en tilkendegivelse af 25. juni 2018 i en sag på Udsigten 14. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at carporten ønskes opført i tilknytning til det eksisterende sommerhus. Den 
skal erstatte den grusparkering, som er der i dag. Det fremgår videre af sagen, at carporten ønskes opført 12 
meter fra skel mod henholdsvis nord og nordøst med en størrelse på 29,25 m2. Ydervæggene består af try-
kimprægnerede brædder, 2 på 2, og taget er et sedumtag. Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendom-
men er beliggende i habitatområde Mols Bjerge med Kystvande. Projektet indebærer ikke nogen forringelse 
af områdets naturtyper og levesteder og medfører ikke forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for 
nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget for.

Syddjurs Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation. Det er herved bl.a. anført, at carporten 
opføres i tilknytning til et eksisterende sommerhus i et sommerhusområde med flere huse. Den vil ikke være 
dominerende i landskabet. Der vil være indsigt til carporten, når man ankommer ad Sommerlyvej fra den 
nordvestlige ende, men her er der i dag allerede indsigt til sommerhuset. Carporten vil kun være moderat 
synlig, når man ankommer fra sydvest. Ejendommen vil fremstå som en helhed. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2018. i besigtigelsen deltog 
endvidere Lars Iversen ved Susanne Sørensen og Syddjurs Kommune ved Mille Maria Louise Rasch. Projektet 
blev gennemgået. Susanne Sørensen oplyste, at bygningen ikke ønskes opført til deres bil, men til opbeva-
ring af deres trailer og jolle. De forestiller sig en bygning med ensidig hældning og græs på taget. De andre 
ejere har deres både liggende ved vandet, men de synes ikke, at det er en god ide. Fredningsnævnet anførte, 
at der er ansøgt om en carport i et sommerhusområde. Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, 
at der ikke er grundlag for at dispensere fra et forbud mod byggeri til opførelse af en carport i tilknytning til 
et sommerhus. Det blev aftalt, at Syddjurs Kommune undersøger, i hvilket omfang der i fredningen i det 
samme sommerhusområde tidligere er meddelt dispensation til carporte/garager/udhuse, inden fred-
ningsnævnet træffer afgørelse i sagen. 
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Fredningsnævnet har herefter modtaget oplysninger om opførte carporte og garager i området og om stør-
relsen af byggeriet på ejendommen den 28. maj og 29. august 2018. Det fremgår heraf blandt andet, at der 
på Sommerlyvej 14 i forvejen er bebygget med 187 m2. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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 udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for en samlet bebyggelse på 
mere end 125 m2 i sommerhusområdet. Denne praksis er baseret på tidligere afgørelser fra det daværende 
Natur- og Miljøklagenævn. Der er efter ejendommens placering i fredningen ud mod kysten ikke grundlag for 
at fravige denne praksis.

Fredningsnævnet meddeler herefter 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 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. Christian Bundgaard,
3. Lars Iversen,
4. arkitekt Martin Møller,
5. Syddjurs Kommune, 
6. Miljøstyrelsen, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen,
16. Nationalpark Mols Bjerge.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 4. december 2018

FN-MJØ-98-2018. Udvidelse af sommerhus, carport og container

Fredningsnævnet har den 6. juli 2018 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en udført tilbygning 
til et sommerhus og en opført carport på matr.nr. 1az Fuglsø By, Vistoft, Sommerlyvej 18, 8400 Ebeltoft. 
Ejendommen ejes af Agner Jørgensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele delvis lovliggørende dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagen baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i 
Mols Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhi-
storiske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af 
land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og 
opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadi-
er i landskabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske 
tilbygning til eksisterende bebyggelse eller foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed 
sker en ændring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet har i flere tidligere sager på baggrund af praksis fra det tidligere Naturklagenævn fastholdt 
en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i sommerhusområdet højst kan bebygges 125 m2 på en ejen-
dom bl.a. i en afgørelse af 13. juni 2013 i en sag på Hybenvej 16, i en afgørelse af 18. oktober 2013 i en sag 
på Hybenvej 11, i en afgørelse af 25. juni 2018 i en sag på Hybenvej 15 og i en afgørelse af 14. september 
2018 i en sag på Sommerlyvej 14.

I fredningsnævnets omtalte afgørelse af 13. juni 2013 i sagen på Hybenvej 16 blev der ikke meddelt dispen-
sation til et udhus på 9 m2 udover en sommerhusbebyggelse på 125 m2. 

Fredningsnævnet har ved afgørelser af 9. januar 2005, 7. november 2012 og 19. april 2013 tidligere truffet 
afgørelser om sommerhusbebyggelse på Sommerlyvej 18 i sager, der også var indsendt at Agner Jørgensen.

Syddjurs Kommune har oplyst, at kommunen uden forelæggelse for fredningsnævnet den 31. august 2017 
meddelte byggetilladelse til en tilbygning på 78 m2 til det eksisterende sommerhus på 46 m2 og en carport på 
18 m2.

Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger i Natura 2000 området Mols Bjerge med 
Kystvande. Det er kommunens vurdering, at der vil være tale om en uvæsentlig påvirkning af området. Bilag 
IV-arter vil ikke blive påvirket negativt.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Agner Jørgensen, arkitekt Leo Magnus Andersen og Syddjurs Kommune ved Pernilla Maria Mathi-
sen. Agner Jørgensen oplyste, at han bor i sommerhuset, som han købte i 1984. Byggearbejderne blev udført 
sidste år. Han vil mere karakterisere carporten som en afskærmning mod regn. Det blev oplyst, at ansøgnin-
gen ikke også var sendt til fredningsnævnet, da Syddjurs Kommune anførte at ville gøre det som led i kom-
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munens sagsbehandling. Det kunne konstateres, at der også var sket betydelige terrænændringer i form af 
nødvendig afgravning ved sommerhuset og påfyldning på dele af ejendommen, og at der i dette terræn var 
placeret en delvist skjult container. Det blev oplyst, at containeren er på 3 x 2½ meter og bruges som et red-
skabsrum. Han vil beklæde den synlige del med træ og dække den til med jord med græs på. Skrænten ved 
huset skal mindskes til en højde på ca. to meter og beklædes med en støttemur i natursten, måske i to plan. 

Fredningsnævnets formand redegjorde ved besigtigelsen for fredningsnævnets praksis i området.

Fredningsnævnet har efterfølgende den 27. november 2018 modtaget præciserende bemærkninger fra arki-
tekt Leo Magnus Andersen. Det er med henvisning til forskelle i angivne bygningsstørrelser anført, at det 
korrekt areal for sommerhuset efter tilbygningen er på 124 m2, mens carporten er på 18 m2. Skrænten mod 
nordskellet tilrettes og udføres med terrasser og sikres ved udførelse med kampestensopbygninger. Skrænt-
toppen tilrettes, så den harmonerer med det oprindelige terræn. Arealet mellem skrænttoppen og nordskel-
let tilrettes, så det naturlige forløb af regnvandet ledes udenom skrænten og ud mod arealet mod skellet 
mod vest, dog således at regnvandet holdes på egen grund.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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 udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for en samlet bebyggelse på 
mere end 125 m2 i sommerhusområdet. Denne praksis er baseret på tidligere afgørelser fra det daværende 
Naturklagenævn. Der er efter ejendommens placering i fredningen ud mod kysten ikke grundlag for at fravi-
ge denne praksis, og fredningsnævnet meddeler derfor ikke lovliggørende dispensation til carporten og con-
taineren, der således skal fjernes.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at Syddjurs Kommune meddelte byggetilladelse til carporten uden 
forelæggelse for fredningsnævnet allerede fordi, at Agner Jørgensen fra tidligere sager var bekendt med, at 
byggearbejder forudsætter fredningsnævnets dispensation.

Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at carporten er placeret diskret i forhold til omgivelserne.

Fredningsnævnet bemærker herved videre, at et behov for et redskabsrum ved en forudgående fred-
ningsnævnsbehandling ville have betydet, at det måtte blive integreret i et sommerhus med en samlet stør-
relse på højst 125 m2 eller i en mindre samlet sommerhusbebyggelse med et særskilt udhus.

Hensynet til at undgå en uheldig forskelsbehandling i området er indgået i fredningsnævnets afgørelse.

Der skal endvidere ske retablering af terrænændringerne til naturligt terræn dog således, at der som drøftet 
under besigtigelsen i stedet kan etableres en støttemur på højst to meter i natursten som en afskærmning 
mod sommerhuset. Støttemuren skal udføres efter Syddjurs Kommunes anvisninger.

Klagevejledning
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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.

Martin Møller-Heuer
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Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Christian Bundgaard,
3. Agner Jørgensen,
4. arkitekt Leo Magnus Andersen,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 18/18469,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen,
16. Nationalpark Mols Bjerge,
17. Jacob Steen Møller (som ejer af Hybenvej 15).
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Arkitekt Leo Magnus Andersen

Den 5. februar 2019

FN-MJØ-005-2019. Carport og container – anmodning om genoptagelse

Fredningsnævnet traf den 4. december 2018 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til en 
carport og en container på matr.nr. 1az Fuglsø By, Vistoft, Sommerlyvej 18, 8400 Ebeltoft (FN-MJØ-98-2018). 

Du har ved brev af 1. januar 2019 meddelt fredningsnævnet, at du for ejendommens ejer Agner Jørgensen 
har indbragt afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du har videre anført, at du vil få Syddjurs Kommune til at indsende en egentlig dispensationsansøgning, da 
det oprindeligt var aftalt med kommunen, og at du på den baggrund og på baggrund af et godkendt byggeri 
på en anden ejendom i området vil have fredningsnævnet til at genoptage sagen.

Jeg kan i den anledning meddele dig, at sagen ikke vil blive genoptaget. 

Fredningsnævnet skal ved sin stillingtagen til byggeri mv., der er opført uden fredningsnævnets godkendelse, 
foretage den samme vurdering, som hvis der korrekt var søgt om fredningsnævnets dispensation forud for 
byggeriet mv.

Sagen ville derfor have fået samme udfald, hvis fredningsnævnet på korrekt vis var blevet inddraget i sagen, 
inden carporten var opført og containeren var placeret på ejendommen. Det har således ikke haft betydning 
for sagens afgørelse, at fredningsnævnet først blev inddraget efterfølgende.

Afgørelsen indeholder en udførlig gennemgang af fredningsnævnets praksis, og fredningsnævnet vil kom-
mentere på dine bemærkninger herom overfor Miljø- og Fødevareklagenævnet til brug for klagenævnets 
behandling af sagen. 

Du har i øvrigt i mail af 22. januar 2019 anført, at carporten og containeren ikke medregnes i det bebyggede 
areal, og at en repræsentant for Syddjurs Kommune også anførte dette under besigtigelsen. Du har endvide-
re igen forespurgt, om der skal indsendes en dispensationsansøgning for tilbygningen (sommerhusets udvi-
delse).

Jeg kan i den anledning meddele sig, at carporten og containeren i relation til fredningsbestemmelserne 
indgår i det bebyggede areal, og at det således er uden betydning for spørgsmålet om dispensation fra fred-
ningen, hvordan bebyggelsen i øvrigt karakteriseres.

Det præciseres i øvrigt, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 ved afgørelsen den 4. decem-
ber 2018 er meddelt lovliggørende dispensation til sommerhusets udvidelse. Dette fremgår således ikke 
direkte af afgørelsen.

I det omfang, der ved ovennævnte er truffet en afgørelse, er denne truffet af fredningsnævnets formand, jf. 
forretningsordenen for fredningsnævn § 10, stk. 5.

Klagevejledning

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der bestemmer, om der kan klages over denne konkrete afgørelse.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- 
og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

1. Christian Bundgaard,
2. Agner Jørgensen,
3. arkitekt Leo Magnus Andersen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 18/18469,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. april 2019

FN-MJØ-152-2018. Overnatning ved Toggerbolejren

Fredningsnævnet har den 28. november 2018 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om overnatning ved Toggerbo spejderlejr på matr.nr. 4b og 7e Bogens By, Vistoft, Toggerbovej 1, 8240 
Knebel. Ansøgningen er indgivet af Nationalpark Mols Bjerge.

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd.  Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i 
området. Der må ikke anbringes telte eller campingvogne, og der må ikke overnattes i parkerede autocam-
pere. På Toggerbolejren tilhørende det Danske Spejderkorps matr.nr. 4b og 7e Bogens By, Vistoft må der 
teltes i forbindelse med spejderlejr. Uden for skoleferieperioderne må telte kun placeres på matr.nr. 7e.

Syddjurs Kommune har oplyst, at arrangementet ”Skovens nat” skal foregå den 11.-12. maj 2019. Arrangø-
rerne har oplyst et forventet deltagerantal på 80 personer. Arrangementet varer 24 timer inkl. opsætning og 
oprydning. Overnatningen skal foregå i henholdsvis en fælles telttipi, familietelte og syv gør det selv bivuaker 
lavet af rafter og presenninger. Der anvendes ikke materialer fra naturen. Der er med bestyrelsen for Tog-
gerbolejren aftalt leje af arealet og materialer til bivuaker. Parkering holdes til Toggerbolejrens arealer. 

Ejendommen er beliggende i det internationalt naturbeskyttelsesområde Mols Bjerge med Kystvande. Det er 
Syddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke indebærer nogen forringelse af områdets naturtyper eller 
arter eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, 
området er udpeget for. 

Syddjurs Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Toggerbolejren ved tilsynsførende Verner Damm, Syddjurs Kommune ved Grete Kristensen, 
Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Projektet blev gen-
nemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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.

Området omkring Toggerbolejren er vant til brug til spejderformål. På den baggrund og i lyset af baggrunden 
for projektet sammenholdt med fredningsbestemmelserne for ejendommen og fredningsformålet om øget 
offentlig adgang meddeler fredningsnævnet dispensation på vilkår om, at der efterfølgende sker oprydning. 

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. Christian Bundgård,
2. Miljøstyrelsen, København,
3. Syddjurs Kommune, sagsnr. 18/47715,
4. Toggerbolejren,
5. Nationalpark Mols Bjerge,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juli 2019

FN-MJØ-038-2019. Aktivitetshus ved Toggerbolejren

Fredningsnævnet har den 11. april 2019 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at opføre et aktivitetshus ved Toggerbo spejderlejr på matr.nr. 7e Bogens By, Vistoft, Toggerbovej 1, 8240 
Knebel. Ansøgningen er indgivet af tømrermester Hans Erik Mikkelsen for Toggerbolejren.

Fredningsnævnet besigtigede i anden anledning ejendommen den 20. marts 2019. I besigtigelsen deltog 
yderligere Toggerbolejren, Syddjurs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. I tilknyt-
ning til besigtigelsen blev omtalt en kommende ansøgning om opførelse af et aktivitetshus, som ingen af de 
yderligere deltagere i besigtigelsen havde indvendinger imod. 

Fredningsnævnet har herefter givet Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at udtale sig om sagen 
og har besluttet at meddele dispensation på skriftligt grundlag. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden-
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd.  Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i 
området. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lignende indretninger og tilbygning 
til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, hvis der 
dermed sker ændring i bygningens ydre fremtræden. Toggerbolejren er omtalt i fredningen som et sted, 
hvor fredningens forbud mod teltslagning ikke gælder i forbindelse med spejderlejr.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at aktivitetshuset opføres som et hus i to plan. Det skal erstatte en gammel 
værkstedsbygning og nogle skurvogne. Det er kun den gamle værkstedsbygning, der er registreret i BBR. Den 
er anført med et areal på 53 m2. Aktivitetshuset ønskes opført med et bruttoareal i grundplan på 93,5 m2, 
hvoraf et åbent overdækket areal er på 23,5 m2. Bygningens 1. sal får et areal på 49 m2. Det opføres med 
facader af skalmur, som vandskures med hvid scalcem. Taget bliver sort ståltag. 

Byggeriets udformning og placering fremgår af ansøgningsmaterialet. Det fremgår i øvrigt af ansøgningen, at 
der på ejendommen er et gammelt hønsehus og nogle meget gamle skurvogne, som er indrettet til aktivite-
ter, værksted og depoter. Aktiviteter, som skal foregå under tag, har altid krævet midlertidige installationer 
og overdækninger, og opbevaringsforholdene for materiellet har været meget begrænset og utilfredsstillen-
de. Det har i perioder været nødvendigt at opmagasinere udenfor lejren. Græsslåmaskiner og brændekløve-
re mv. må transporteres og opbevares privat. De spejdere, som deltager i aktiviteterne på stedet, vil få stor 
glæde af bedre og tidssvarende pladsforhold. De voksne spejdere, der står for aktiviteterne, vil kunne kon-
centrere sig mere om aktiviteterne i stedet for at bruge meget tid på etablering af midlertidige rammer, flyt-
ning og ind- og udpakning af materiel. Byggeriets hovedformål er af erstatte den gamle værkstedsbygning og 
nogle meget gamle skurvogne. Den nye bygning vil med sin placering og udformning passe sammen med de 
øvrige bygninger. Der bliver således skabt et sammenhængende byggeri og et godt gårdrum syd for hoved-
bygningen.  

Ejendommen er beliggende i det internationalt naturbeskyttelsesområde Mols Bjerge med Kystvande. Det er 
Syddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have effekt på udpegningsgrundlaget eller medfører 
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forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for nogen af de arter eller naturtyper, området er udpeget 
for. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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.

Aktivitetshuset skal erstatte en række konstruktioner, som er skæmmende i fredningen. På den baggrund og 
efter formålet med aktivitetshuset og dets udformning og placering sammenholdt med, at der i fredningen 
er mulighed for omfattende spejderaktiviteter ved Toggerbolejren, meddeler fredningsnævnet dispensation 
på vilkår om, at den eksisterende værkstedsbygning og de eksisterende skure nedrives. 

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. Christian Bundgård,
2. Miljøstyrelsen, København,
3. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/12850,
4. Toggerbolejren,
5. tømrermester Hans Erik Mikkelsen,
6. Nationalpark Mols Bjerge,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet centralt,
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. september 2019

FN-MJØ-093-2019. Jordvarmeanlæg

Fredningsnævnet har den 15. september 2019 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om at etablere jordvarmeanlæg på matr.nr. 2a, 3b og 3c Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 13, 8400 
Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af Kurt Mouritsen Justesen for ejendommens ejer Morten Overgaard.

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge. Arealerne skal bevares i den tilstand, de havde på fredningstidspunktet. Der må således 
bl.a. ikke ske terrænændringer.   

Syddjurs Kommune har oplyst, at anlægget skal bestå af 800 meter varmeslanger, der nedgraves ved pløj-
ning inden for ejendommens haveareal. Der foretages således en terrænændring, men den er kun af midler-
tidig karakter under anlægsfasen. Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun evt. samlebrønde, 
der kan erkendes, og de vil ikke være synlige udenfor grunden.

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesom-
råde. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil have nogen indvirkning på habitatområdet. Kommunen har endvi-
dere ikke kendskab til bilag IV-arter i området 

Det er således Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan dispenseres til projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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 dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, 
og som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer. 

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 
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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

Denne afgørelse sendes til:
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1. Bjarne Golles,
2. Christian Bundgård,
3. Kurt Mouritsen Justesen,
4. Morten Overgaard,
5. Nationalpark Mols Bjerge,
6. Miljøstyrelsen,
7. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/31961,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet centralt,
14. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen
17. Museum Østjylland,
18. Moesgård Museum.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 18. september 2019

FN-MJØ-153-2018. Skurvogn

Fredningsnævnet har den 3. december 2018 fra Søren Purup modtaget en ansøgning om lovliggørende dis-
pensation til en mobil skurvogn, der er opsat på matr.nr. 2q Lynge Gdr., Knebel, Lyngevej 63, 8420 Knebel.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele en tidsbegrænset lovliggørende dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afveks-
lende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide 
og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Arealernes tilstand skal bevares. Der må 
ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger. Der må heller ikke fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker en ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Fredningen hindrer ikke, at der opføres ny bebyggelse på en landbrugsejendom, hvis den er erhvervsmæssig 
nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, og den opføres i umiddelbar tilknytning til eksi-
sterende bygninger. Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til opførelse af ny bebyggelse, 
som er nødvendig for skovbrugsdrift, men fredningsnævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, 
omfang og ydre fremtræden. I skove og plantager kan skure og skurvogne, der er nødvendige for skovbrugs-
driften, dog midlertidigt opstilles uden fredningsnævnets godkendelse. 

Det er om naturpleje bl.a. anført, at der til opfyldelse af fredningens formål skal foretages naturpleje. Det 
pålægges Miljøministeriet af foretage plejen på de arealer, der ejes af staten, mens Århus Amt skal foretage 
plejen på øvrige arealer, medmindre vedkommende private ejer foretrækker selv at udføre arbejdet. Plejen 
skal udføres i overensstemmelse med den i fredningen bestemte plejeplanlægning, hvorefter der hvert år 
skal tilvejebringes en detaljeret plan for de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder og den naturpleje, som skal 
udføres i det følgende år. Planen skal ledsages af en oversigt over de foranstaltninger, der påtænkes udført 
senere, således at den detaljerede plan og oversigten tilsammen dækker en periode på mindst 3 år. For alle 
arealer i fredningen træffes der i planen beslutning om de enkelte foranstaltninger, der i det førstkommende 
år skal udføres som led i naturplejen.

Søren Purup har oplyst, at den mobile skurvogn bruges i forbindelse med skovarbejde på ejendommen. Når 
den ikke anvendes, parkeres den midlertidigt på ejendommen på en sådan måde, at den ikke kan ses af gæ-
ster, der benytter ejendommens stier og veje. Den er nødvendig for skovens drift og de ansatte, der vareta-
ger den opgave. Anvendelsen er endvidere helt uden konsekvenser for den eksisterende bevoksning, gæster, 
som benytter ejendommens veje og stier, og naboer mv. Der er et stort arbejde i at vedligeholde overdrev, 
så det i henhold til fredningen forbliver overdrev, da det er en større årlig opgave at friholde overdrevet for 
gyvel. Der er endvidere indenfor de sidste år fældet og genplantet mere end 3.500 træer på ejendommen. 
Der er ikke tale om bebyggelse, men om en mobil skurvogn på hjul. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at kommunen umiddelbart finder det svært at se nødvendigheden af at op-
stille en skurvogn til at huse skovarbejdere på en sommerhusejendom med et samlet areal på 7,2 ha., hvoraf 
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godt 2½ ha. er registreret som overdrev. Det fremgår samtidig af fredningen, at der ikke må opføres ny be-
byggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygninger. 

Ejendommen er i henhold til BBR på 7,2 ha i landzone og bebygget med et sommerhus med et samlet boliga-
real på 137 m2, en carport på 24 m2 og en carport på 20 m2.

Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet udtalt, at ejendommen er beliggende i Natura 
2000-område nr. 277, Mols Bjerge med kystvande (habitatområde nr. 186). Det ansøgte vil efter Miljøstyrel-
sens vurdering ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag 
eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Søren Purup, Syddjurs Kommune ved Grete Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening ved 
Kim Olesen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog 
dog ikke i besigtigelsen.

Søren Purup fremhævede, at skurvognen er på hjul og ikke er en bygning på fundament. Den kan kun ses fra 
hans ejendom og er således ikke synlig fra omgivelserne. Der er ikke offentligt tilgængelige stier mod den del 
af ejendommen, hvor den er placeret. Det er en gammel cirkusvogn fra Tyskland, og der findes blot tre ek-
semplarer af netop den type. Han er ved at gøre den pæn. Han bygger den om indvendig og gør den i stand 
udvendigt. Den skal på alle fire sider have den grønne farve, den delvist har fået. Han driver virksomhed på 
Sjælland og er derfor ikke i sommerhuset en større del af året, herunder om vinteren. Fredningen forudsæt-
ter, at de omkringliggende arealer holdes åbne og plejes mod bl.a. gyvel, og han har derfor ansat personale. 
Han vil ikke have, at de bruger sommerhuset, og de har derfor fået nøgle til skurvognen, som de kan holde 
pauser og spise madpakker i. De kan også tænde op i brændeovnen.

Syddjurs Kommune anførte, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til skurvognen, da den ikke kan god-
kendes til erhvervsmæssig brug til et sommerhus. Den kan derimod godkendes som et udhus. 

Danmarks Naturfredningsforening anførte ikke at have bemærkninger til skurvognen.

Friluftsrådet anførte, at en eventuel tilladelse bør tidsbegrænses.    

Skurvognen fremtrådte under besigtigelsen som på nedenstående foto optaget under besigtigelsen.



3

Fredningsnævnet har efterfølgende forespurgt Syddjurs Kommune, om der er udarbejdet en sådan plejeplan 
for området, som forudsættes i fredningen, og i givet fald om der er fastsat bestemmelser for ejendommen.

Syddjurs Kommune har den 22. juli 2019 oplyst, at det konkrete areal fremgår af fredningskortet dels som 
areal med særlig pleje (fredningens § 13b, stk. 6) og dels som vedvarende græs (fredningens § 4b). Det frem-
går af § 4b, at arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for vedvarende græs, kun må anvendes til 
afgræsning og således ikke må opdyrkes eller tilplantes. Det er i § 13b anført, at i det omfang der er truffet 
beslutning herom under plejeplanlægningen, har amtet ret til uden udgift for vedkommende ejer at foretage 
plejearbejder på ikke statsejede arealer, når ejeren er underrettet derom og har fået lejlighed til at udføre 
dem selv eller ved andre. Det er i relation til den konkrete ejendom i stk. 6 anført, at disse plejearbejder be-
står i udtynding, regulering og eventuel fuldstændig fjernelse af bevoksningen på de arealer, der er vist på 
fredningskortet med signatur for særlig pleje. 

Syddjurs Kommune har videre anført, at amtet i sin tid ryddede arealet, og at arealet efterfølgende har væ-
ret afgræsset dels af får og siden af heste, men denne afgræsning ophørte for nogle år siden. Syddjurs Kom-
mune har udført årlige slåninger af arealet for at bekæmpe gyvel, og det er foregået, indtil ejendommen blev 
overtaget af den nuværende ejer. Der er ikke i forbindelse med ejerskiftet indgået aftale med den nye ejer 
om driften af arealet, men det er kommunens opfattelse, at fredningsbestemmelsernes intention er, at area-
let fremstår lysåbent, og at gyvel bekæmpes massivt på arealet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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.

Skurvognen er ikke opsat på ejendommen til brug for skovbrugsdrift, og den skal derfor vurderes ud fra fred-
ningens almindelige bestemmelser om forbud mod byggeri, herunder skure og andre lignende indretninger. 
Det betyder i udgangspunktet, at skurvognen ikke kan tillades i fredningen og derfor skal fjernes både ud fra 
en konkret vurdering og ud fra hensynet til at undgå en uheldig præcedens.

Fredningsnævnet må imidlertid lægge til grund, at skurvognen bruges som et led i den pleje i form af be-
kæmpelse af gyvel, som det tidligere Århus Amt og efterfølgende Syddjurs Kommune og nu Søren Purup 
udfører i overensstemmelse med intentionen bag fredningsbestemmelserne for området. 

På den baggrund og da skurvognen med sin placering ikke er synlig i landskabet, meddeler fredningsnævnet 
lovliggørende dispensation, der tidsbegrænses således, at skurvognen skal fjernes, hvis ejendommens ejer 
ikke længere bruger den til en sådan naturpleje. 

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. 
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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

Denne afgørelse sendes til:

1. Christian Bundgård,
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2. Søren Purup,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Syddjurs Kommune,
5. Nationalpark Mols Bjerge, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 26. september 2019

FN-MJØ-100-2019. Jordvarmeanlæg

Fredningsnævnet har den 24. september 2019 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om at etablere jordvarmeanlæg på matr.nr. 5d Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 5, 8400 Ebeltoft. An-
søgningen er indsendt af Leif Andersen for ejendommens ejer Christine Henriette Fentz.

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge. Arealerne skal bevares i den tilstand, de havde på fredningstidspunktet. Der må således 
bl.a. ikke ske terrænændringer.   

Syddjurs Kommune har oplyst, at anlægget skal bestå af 300 meter varmeslanger, der nedgraves ved pløj-
ning inden for ejendommens haveareal. Der foretages således en terrænændring, men den er kun af midler-
tidig karakter under anlægsfasen. Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun evt. samlebrønde, 
der kan erkendes, og de vil ikke være synlige udenfor grunden.

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesom-
råde. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil have nogen indvirkning på habitatområdet. Kommunen har endvi-
dere ikke kendskab til bilag IV-arter i området 

Det er således Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan dispenseres til projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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 dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, 
og som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer. 

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 
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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

Denne afgørelse sendes til:
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1. Bjarne Golles,
2. Christian Bundgård,
3. Leif Andersen,
4. Christine Henriette Fentz,
5. Nationalpark Mols Bjerge,
6. Miljøstyrelsen,
7. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/32500,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet centralt,
14. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen
17. Museum Østjylland,
18. Moesgård Museum.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 26. september 2019

FN-MJØ-099-2019. Jordvarmeanlæg

Fredningsnævnet har den 24. september 2019 fra Syddjurs Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om at etablere jordvarmeanlæg på matr.nr. 5a Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 9, 8400 Ebeltoft. An-
søgningen er indsendt af Leif Andersen for ejendommens ejer Christine Henriette Fentz.

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge. Arealerne skal bevares i den tilstand, de havde på fredningstidspunktet. Der må således 
bl.a. ikke ske terrænændringer.   

Syddjurs Kommune har oplyst, at anlægget skal bestå af 882 meter varmeslanger, der nedgraves ved pløj-
ning inden for ejendommens haveareal. Der foretages således en terrænændring, men den er kun af midler-
tidig karakter under anlægsfasen. Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun evt. samlebrønde, 
der kan erkendes, og de vil ikke være synlige udenfor grunden.

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesom-
råde. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil have nogen indvirkning på habitatområdet. Kommunen har endvi-
dere ikke kendskab til bilag IV-arter i området 

Det er således Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan dispenseres til projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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 dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, 
og som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer. 

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 
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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

Denne afgørelse sendes til:
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1. Bjarne Golles,
2. Christian Bundgård,
3. Leif Andersen,
4. Christine Henriette Fentz,
5. Nationalpark Mols Bjerge,
6. Miljøstyrelsen,
7. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/33342,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet centralt,
14. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen
17. Museum Østjylland,
18. Moesgård Museum.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 2. december 2019

FN-MJØ-116-2019. Nyt sommerhus

Fredningsnævnet modtog den 30. oktober 2019 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opfø-
re et nyt sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus på matr.nr. 1o Fuglsø By, Vistoft, Udsigten 
14, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af KK Fritidshuse for ejendommens ejer Inga Kræmer Rasmussen. 

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

1. Fredningsnævnets behandling af en tidligere ansøgning.

Fredningsnævnet har tidligere behandlet en ansøgning om at opføre et nyt sommerhus og en carport med 
indbygget skur på ejendommen (FN-MJØ-054-2018), og fredningsnævnet udtalte herom den 25. juni 2018 
følgende:

”Fredningsnævnet modtog den 1. maj 2018 fra Syddjurs Kommune en udtalelse om en ansøgning om efter ne-
drivning af et eksisterende sommerhus at opføre et nyt sommerhus og en carport med indbygget skur på ma-
tr.nr. 1o Fuglsø By, Vistoft, Udsigten 14, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen var indsendt af rådgivende ingeniør Michael 
Sørensen på vegne af ejendommens ejer Inga Kirstine Kræmer Rasmussen.

Syddjurs Kommune oplyste om projektet, at sommerhuset vil blive på 163 m2 boligareal med en overdækket ter-
rasse på 16 m2 med omtrent samme placering som det nuværende sommerhus. Det opføres med facader af 
bræddebeklædning af lærketræ og med ensidig taghældning beklædt med pap. Carporten på 50 m2 opføres i 
samme materialer som sommerhuset i umiddelbar tilknytning til sommerhuset. 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i Mols 
Bjerge Syd.  Der må efter fredningsbestemmelserne ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og andre lignen-
de indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende bebyggelse eller foretages ombygning af eksi-
sterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet har i flere tidligere sager fastholdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i området 
højst kan bebygges 125 m2 inkl. overdækket terrasse, senest i afgørelse af 18. oktober 2013, som blev stadfæstet 
af det daværende Natur- og Miljøklagenævn den 12. november 2014 i en sag på Hybenvej 11.  

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 20. juni 2018. I besigtigelsen deltog endvi-
dere Inga Kirstine Kræmer Rasmussen ved sin søn Jørgen Rasmussen, Michael Sørensen, Syddjurs Kommune ved 
Pernilla Mathisen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen. Fredningsnævnets formand redegjorde 
for udgangspunktet for fredningsnævnets praksis om størrelse af byggeri i området, som der efter ejendommens 
placering ikke er grundlag for at fravige heller ikke med henvisning til ejendommens størrelse eller tab af generel 
byggemulighed som følge af fredningen i 1994, medmindre der i forvejen er en større bygningsmasse på ejen-
dommen. Dette kunne ikke afklares under besigtigelsen. Syddjurs Kommune vil undersøge dette.

Det blev aftalt, at fredningsnævnet sender de tidligere afgørelser til Jørgen Rasmussen og Michael Sørensen, 
som herefter orienterer fredningsnævnet om, hvorvidt ansøgningen tilbagekaldes, eller om der ønskes afsagt en 
afgørelse med afslag på dispensation.”

2. Det aktuelle projekt

Syddjurs Kommune har i udtalelsen af 30. oktober 2019 oplyst, at der søges om at opføre et sommerhus på 
125 m2 med omtrent samme placering som det eksisterende sommerhus. Det opføres med ydervægge i van-
dret sort træbeklædning. Taget udføres som symmetrisk 20 graders tag belagt med sort tagpap. 
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Syddjurs Kommune har anført, at sommerhuset er beliggende i Natura 2000 område, Mols Bjerge med 
kystvande. Projektet udføres ca. 60 meter fra en forekomst af naturtypen Bøg på muld, der er udpegnings-
grundlaget for habitatområdet. Det er kommunens vurdering, at naturtypen eller bilag IV-arter ikke vil blive 
påvirket af byggeriet.  

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 20. november 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Inga Kræmer Rasmussen ved Jørgen Rasmussen med KK Fritidshuse ved Kaj Kragelund og 
Jens Christian Kragelund samt Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen. Projektet blev gennemgået. 
Der blev herved også redegjort for de terrænændringer, som er nødvendige, idet det eksisterende sommer-
hus delvist er på en let skrånende grund. Terrænændringerne udføres alene for at udjævne grunden, hvor 
sommerhuset skal være, således at der afgraves jord i den ene side, som pålægges i den anden side. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.    

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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 et sommerhus på 125 m2, som er den størrelse bebyggelse, der som udgangspunkt kan tilla-
des i fredningen. Sommerhuset har endvidere en udformning og ydre fremtræden, der betyder, at det trods 
den meget markante placering i landskabet ikke findes at få en negativ indflydelse på landskabsoplevelsen.

På den anførte baggrund meddeler fredningsnævnet herefter 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.
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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. Christian Bundgård,
2. Inga Kræmer Rasmussen,
3. KK Fritidshuse,
4. Miljøstyrelsen,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/37564,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
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12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 2. december 2019

FN-MJØ-113-2019. Nyt sommerhus og anneks

Fredningsnævnet modtog den 22. oktober 2019 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opfø-
re et nyt sommerhus med anneks til erstatning for et eksisterende sommerhus med anneks på matr.nr. 2g 
Bogens By, Vistoft, Bogens Søvej 7, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Søren Roed 
Pedersen. 

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i 
Mols Bjerge Syd.  Der må efter fredningsbestemmelserne ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og 
andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende bebyggelse eller foretages 
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygningens ydre fremtræden.

Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommen i dag er bebygget med et sommerhus i 1½ etage med et bo-
ligareal på 172 m2 fordelt på 110 m2 i stueplan og 62 m2 i tagetagen. Derudover er der en garage med et 
bebygget areal på 75 m2 og 16 m2 boligareal i tagetagen. Det samlede etageareal er 263 m2, og det samlede 
boligareal er 188 m2. Der søges om et projekt, der bevarer det oprindelige udtryk med de to parallelle længe-
huse. De nye bygninger opføres i ét plan. Sommerhuset har et areal på 123 m2, og annekset er på 87 m2 med 
et integreret udhus på 22 m2. Det samlede boligareal bliver således 188 m2. Det nye byggeri har samme høj-
de og tværsnit som det oprindelige hus, men boligarealet konverteres til ét plan. Facaderne beklædes med 
ubehandlet cedertrælister. Flader med åbninger til døre og vinduer beklædes med trælister med samme 
profil, men malet sorte. Herved opnås, at ”hullerne” i facaderne er mindre synlige, og huset fremstår med 
klar ro i sorte og grålige felter, hvilket fremgår af opstalterne. Til tagdækning ønskes stålplader med en halv-
mat sort overflade. Der etableres terrasse og befæstede arealer med en lidt anden udformning end de nu-
værende. 

Projektet er illustreret på bl.a. følgende måde i ansøgningsmaterialet:
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Syddjurs Kommune har anført, at sommerhuset er beliggende i Natura 2000 område, Mols Bjerge med 
kystvande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 20. november 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Leif Roed Pedersen og Syddjurs Kommune ved Grete Kristensen. Projektet blev gennemgå-
et. Det blev oplyst, at den mindre drejning af bebyggelsen er begrundet i, at bebyggelsen forløber parallelt 
med skellet. Syddjurs Kommune bekræftede dette, og at byggeriet ellers vil være for tæt på skel. Det er såle-
des kommunens opfattelse, at denne marginalt ændrede placering af bygningerne er bedre end den eksiste-
rende. Leif Roed Pedersen oplyste, at byggeriet grundplansmæssigt vil få stort set samme størrelse som det 
eksisterende, idet det dog forlænges i alt én meter. De ekstra m2 til sommerhuset til erstatning for den ud-
nyttede tagetage vil ske ved inddragelse af det areal, der i dag benyttes som carport. Der er ikke planer om 
senere at ansøge om en carport. Ståltaget vil blive matlakeret. Der er i relation til de store vinduespartier i 
gavlene mod søen ikke nogen, der kan kigge ind på bygningerne. Ejendommen er ned til en privat sø, som 
ejes af fire sommerhusejere og for langs størstedelens vedkommende af en landbrugsbedrift med skov. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.    

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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 et stort byggeri i fredningen, men det opføres til erstatning for et tilnærmelsesvis ligeså stort 
byggeri. Da den ændrede placering endvidere sker af hensyn til skellet til en naboejendom, og da bygninger-
ne i øvrigt har samme beliggenhed som de eksisterende bygninger, har fredningsnævnet heller ikke bemærk-
ninger til placeringen. Fredningsnævnet kan således godkende både byggeriets størrelse og placering.
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De gavle, der vender mod søen, består af store vinduespartier. Der er dog i forvejen store vinduespartier i 
den tilsvarende gavl i det eksisterende sommerhus. Der er endvidere tale om en isoleret beliggende ejen-
dom ned til en privat sø, hvorfra der ikke er indblik for offentligheden. Fredningsnævnet finder derfor efter 
en konkret vurdering af kunne meddele dispensation til projektet.

Da den arealmæssige udvidelse af annekset sker ved inddragelse af det areal, som i dag er en integreret car-
port, kan der ikke på et senere tidspunkt forventes meddelt dispensation til en carport.

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.
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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. Christian Bundgård,
2. Søren Roed Pedersen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 19/37249,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 8. april 2020

FN-MJØ-030-2020. Naturbørnehaven Mols Bjerge – transportable vogne

Fredningsnævnet modtog den 27. februar 2020 en henvendelse fra Syddjurs Kommune om etablering af 
vandforsyning og spildevandstank til Naturbørnehaven Mols Bjerges transportable vogne på matr.nr. 14d 
Knebel By, Knebel og matr.nr. 10m Viderup By, Vistoft. Vognene skal udskiftes med nye vogne med samme 
placeringer, men der skal som noget nyt etableres 1000 liter spildevandsopsamlingstanke og vandforsynin-
ger til vognene. Tankene nedgraves, og vandforsyningen vil blive skjult under brønddæksler.

Det er præciseret, at ansøgningen ikke omfatter en i øvrigt vist placering på matr.nr. 5c Bogens By, Vistoft. 

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommene er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i 
Mols Bjerge Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske 
værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendom-
me, at udgøre det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel 
og ophold i området. Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke opføres ny 
bebyggelse, herunder skure og andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende 
bebyggelse eller foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygnin-
gens ydre fremtræden. Der må ikke foretages terrænændringer.

Fredningsnævnet meddelte efter forudgående tidsbegrænsede tilladelser den 28. marts 2001 dispensation 
til en permanent placering af Naturbørnehaven Mols Bjerge på bl.a. ovennævnte ejendomme (j.nr. 
46/2000). Dispensationen omfattede opstilling af to skurvogne på 9,6 x 2,5 meter og én skurvogn på 4,5 x 
2,5 meter alle malet rødbrune. Det var anført i ansøgningen, at børnehaven er uafhængig af strøm, vand og 
kloak udefra. Skurvognene ønskes anvendt som børnehave til brug for ca. 20 børn og fem pædagoger. Bør-
nehaven fungerer ca. tre måneder på en placering, hvorefter den flyttes til en ny. Dog anvendes en placering 
ved Agri Bavnehøj som vinterplacering i perioden 1. november til 1. marts eller 1. april hvert år.

Fredningsnævnets dispensation blev givet med følgende begrundelse:

 ”Henset til den måde, hvorpå naturbørnehaven hidtil har fungeret i det fredede område samt til kom-
munens behov for at planlægge for mere end et par år ad gangen finder fredningsnævnet, at det er af 
betydning, at der meddeles en permanent tilladelse til opstilling af skurvognene til naturbørnehaven 
fra nævnets side.

Fredningsnævnet tillægger det i den forbindelse tillige betydning, at arealerne ved Agri Bavnehøj, Då-
leren og Viderup ejes af Skov- og Naturstyrelsen og administreres af Fussingø Statsskovdistrikt, hvis af-
taler med kommunen er tidsbegrænsede. Det er således oplyst, at aftalerne alene forlænges i det om-
fang det slid, som naturbørnehaven medfører holdes på et acceptabelt niveau. 
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Det er fredningsnævnets opfattelse, at såvel placeringen ved Agri Bavnehøj som placeringen ved Dåle-
ren og Viderup er egnede placeringer for naturbørnehaven, ligesom fredningsnævnet ikke har indven-
dinger mod skurvognenes størrelse og farve. 

Herefter og da anvendelsen af områderne til det ansøgte ikke findes at være i strid med de hensyn 
fredningen skal varetage, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 
dispensation fra fredningen til opstilling af skurvognene på de nedenfor anførte vilkår.

Særligt vedrørende Toggerbo bemærkes, at fredningsnævnet principielt finder det uhensigtsmæssigt 
at placere børnehaven inden for den mest centrale del af fredningen. Herudover findes arealet ved 
Toggerbo i forvejen at indebære en væsentlig udnyttelse af området fra spejdernes side, hvorfor der 
ikke kan forventes dispensation fra fredningen til en permanent etablering i dette område.”

Der blev således på det anførte grundlag meddelt dispensation til placering af naturbørnehaven med opstil-
ling af skurvognene ved Agri Bavnehøj, Dåleren og Viderup på vilkår om, at

 Fussingø Statsskovdistrikt til enhver tid af hensyn til skovens tilstand samt arbejde i skoven kan kræ-
ve vognene fjernet,

 der alene er aktiviteter i dagtimerne,
 der ikke bliver nogen form for faste installationer på pladserne,
 der ikke sker nogen form for terrænændringer på arealerne,
 vognene, bortset fra vinterplaceringen, højst må opstilles tre måneder på de enkelte lokaliteter,
 vinterplaceringen ved Agri Bavnehøj alene benyttes fra 1. november til 1. april,
 parkering i forbindelse med vinteropstilling alene sker på parkeringspladsen ved Bavnegård. Dette 

gælder for såvel medarbejderne i børnehaven som forældreparkering i forbindelse med aflevering 
og afhentning af børnene, og

 lodsejerudvalget skal inddrages i forbindelse med eventuelle problemer eller spørgsmål om udnyt-
telsen.

Syddjurs Kommune har oplyst, at kommunen står overfor at skulle udskifte tre transportable vogne til Natur-
børnehaven Mols Bjerge. Ansøgningen omfatter en vogn med depot og teknik på 15 m2, en vogn med tekøk-
ken på 24 m2 og en vogn med depot og toilet på 24 m2. Vognene har en højde inkl. hjul på ca. 2,9 meter. Der 
ønskes en forårsplacering fra ca. midt i marts til uge 25 på matr.nr. 10m Viderup By, Vistoft og en vinterpla-
cering fra uge 43 til ca. midt i marts på matr.nr. 14d Knebel By, Knebel. Sommerplaceringen er ikke omfattet 
af fredningen. De nuværende transportable vogne er på 24 m2, 24 m2 og 11 m2. Indretning, adgangsforhold 
og antal børn er uændret i forhold til den eksisterende anvendelse. I forbindelse med udskiftningen ønskes 
der etableret faste installationer på begge lokaliteter for at mindske CO2 og at undgå kørsel med større køre-
tøjer i forbindelse med påfyldning af vand og tømning af små spildevandstanke. Der ønskes derfor etableret 
vand, der også kan bruges til vandposter, og nedgravet spildevandstanke. Forsyningerne vil blive skjult under 
et aflåst dæksel i plan med grunden. Spildevandstankene vil blive fjernet, hvis naturbørnehaven ikke længere 
benytter lokaliteterne. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at områderne er omfattet af Natura 2000 område Mols Bjerge med 
Kystvande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke påvirker områdets udpegningsgrundlag eller bilag 
IV-arter negativt. Naturstyrelsen har som grundejer oplyst at være enig i kommunens vurdering.

Syddjurs Kommune har som sin sammenfattende vurdering anført, at anvendelsen af områderne samt op-
stillingen af de transportable skurvogne ikke er i strid med de hensyn, fredningen skal varetage. Etableringen 
af faste installationer i form af vandforsyning samt nedgravede spildevandstanke vurderes at stride mod 
forbuddet mod terrænændringer. 
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Syddjurs Kommune har haft lejlighed til at fremsætte sine 
bemærkninger om dispensation på skriftligt grundlag, men har ikke fremsat bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse

Projektet er ikke i overensstemmelse med de vilkår, der blev fastsat ved fredningsnævnets afgørelse af 28. 
marts 2001, og én af de transportable vogne udvides størrelsesmæssigt. 

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge betyder derfor, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-
tion 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 tale om fortsættelse af de aktiviteter, 
som er sket siden fredningsnævnets dispensation fra 2001 og de tidsbegrænsede dispensationer, fred-
ningsnævnet tidligere havde meddelt. Der er alene ændringer i relation til en mindre størrelsesmæssig forø-
gelse af den ene af de transportable vogne, og i relation til at der ønskes etableret installationer i form af 
vand og spildevandsanlæg, som efter etableringsfasen ikke længere vil være synlige og derfor kun vil nød-
vendiggøre midlertidige terrænændringer.

Da disse forhold ikke findes at være i strid med fredningen og ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, 
meddeles der derfor dispensation til projektet på betingelse af, at de transportable vogne får samme ydre 
fremtræden som de eksisterende vogne og på vilkår om, at 

 Naturstyrelsen Kronjylland til enhver tid af hensyn til skovens tilstand samt arbejde i skoven kan 
kræve vognene fjernet,

 der alene er aktiviteter i dagtimerne,
 der ikke bliver nogen form for faste installationer på pladserne bortset fra til etablering af vand og 

spildevand i henhold til denne dispensation,
 der ikke sker nogen form for terrænændringer på arealerne bortset fra de midlertidige terrænæn-

dringer i henhold til denne dispensation,
 vognene alene må opstilles og benyttes med en forårsplacering fra ca. midt i marts til uge 25 på ma-

tr.nr. 10m Viderup By, Vistoft og en vinterplacering fra uge 43 til ca. midt i marts på matr.nr. 14d 
Knebel By, Knebel, 

 parkering i forbindelse med vinteropstilling alene sker på parkeringspladsen ved Bavnegård. Dette 
gælder for såvel medarbejderne i børnehaven som forældreparkering i forbindelse med aflevering 
og afhentning af børnene,

 lodsejerudvalget skal inddrages i forbindelse med eventuelle problemer eller spørgsmål om udnyt-
telsen, og

 at spildevandstankene skal fjernes og arealet retableres, hvis naturbørnehaven ikke længere benyt-
ter lokaliteterne.

Klagevejledning
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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. Christian Bundgård,
2. Naturstyrelsen Kronjylland,
3. Miljøstyrelsen,
4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 20/10102,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 10. juni 2020

FN-MJØ-053-2020. Frugttræer og køkkenhave

Fredningsnævnet modtog den 6. maj 2020 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at plante 
frugttræer og etablere en køkkenhave på matr.nr. 1ah Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 11, 8400 Ebeltoft. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Flemming Myllerup. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til køkkenhaven og ikke at med-
dele dispensation til den ansøgte plantning af frugttræer, men derimod at meddele dispensation til at plante 
frugttræer med en anden placering. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i 
Mols Bjerge Syd. Fredningen har bl.a. til formål at bevare områdets landskabelige kvaliteter. Det er anført i 
fredningsbestemmelserne, at arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke ske ændringer i arealanvendel-
sen. Arealerne må ikke tilplantes. Der skal dog normalt meddeles dispensation til en tilplantning, som ikke 
forringer landskabet væsentligt eller forstyrrer den frie udsigt. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter tilplantning med frugttræer på et areal på ca. 2.500 
m2 og etablering af en mindre køkkenhave. Beliggenheden fremgår af følgende foto, hvor frugttræer er mar-
keret med rød og køkkenhaven med blå. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i et Natura 2000 område (Mols Bjerge 
med kystvande). Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have nogen indvirkning på habitatområ-
det. Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter i området.

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at den ansøgte tilplantning ikke vil forringe landskabet væsentligt og 
heller ikke vil forstyrre frie udsigter. Det vurderes derfor, at der kan meddeles dispensation. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 25. maj 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Flemming Myllerup og Wenche Akselgaard samt Syddjurs Kommune ved Morten Jørgensen. Pro-
jektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at køkkenhaven er til brug for ejendommens egen forsyning af al-
mindelige grøntsager mv., og at frugttræerne på sigt skal bruges til produktion af cider som hobby. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til køkkenhaven, men ikke til tilplantningen 
med frugttræer. Fredningsnævnet anviste samtidig en anden mulig placering af frugttræer, hvortil der kan 
meddeles dispensation.

Flemming Myllerup og Wenche Akselgaard accepterede dette og oplyste, at der vil blive indsendt en ny skit-
se med den anviste anden placering til brug for fredningsnævnets afgørelse om dispensation. 

Den ændrede placering af frugttræerne er herefter illustreret på følgende måde med skravering:

  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til køkkenhaven, som ikke vil være synlig fra landskabet og ikke har 
betydning for landskabet og landskabsformerne.

Fredningsnævnet er enig i, at den ansøgte placering af frugttræerne ikke kan forstyrre den frie udsigt for 
andre end ejendommens beboere. Fredningsnævnet er derimod ikke enig i, at tilplantningen ikke forringer 
landskabet væsentligt. Ansøgningen omfatter tilplantning af en bakke i bjergene og vil som sådan sløre de 
landskabsformer, som er områdets karakteristika. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til 
denne del af projektet.

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i fredningsnævnets afgørelse, idet en dispen-
sation ville åbne op for tilplantning med frugttræer mange andre steder i fredningen i strid med frednings-
formålet om bevarelsen af de landskabelige kvaliteter.

Selvom det på den anførte baggrund er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grund-
lag for at plante frugttræer i landskabet udenfor ejendommenes haver, betyder de konkrete landskabsfor-
mer på ejendommen dog, at der kan ske tilplantning med frugttræer på det areal på bagsiden af bakken mod 
bygningerne og ved køkkenhaven, der blev anvist ved besigtigelsen, idet frugttræerne med denne placering 
ikke forringer landskabet væsentligt, idet de ikke vil være synlige fra det omkringliggende landskab.

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til denne anden efterfølgende illustrerede placering.  

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. Christian Bundgård,
2. Flemming Myllerup og Wenche Akselgaard,
3. Nationalpark Mols Bjerge,
4. Miljøstyrelsen,
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 20/19401,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 21. oktober 2020

FN-MJØ-064-2020 og FN-MJØ-114-2020. 

Fredningsnævnet modtog den 26. maj 2020 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
en bolig i et maskinhus på matr.nr. 28b Knebel By, Knebel, Porskærvej 30, 8420 Knebel. Ansøgningen er ind-
sendt af ejendommens ejer Kirsten Coolidge. Fredningsnævnet modtog endvidere den 14. september 2020 
kommunens udtalelse om hendes ansøgning om at opføre et maskinhus og at flytte og udvide en staldbyg-
ning.

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

Sagernes baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afveks-
lende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide 
og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Arealernes tilstand skal bevares. Der må 
ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger. Der må heller ikke fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker en ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Fredningen hindrer ikke, at der opføres ny bebyggelse på en landbrugsejendom, hvis den er erhvervsmæssig 
nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, og den opføres i umiddelbar tilknytning til eksi-
sterende bygninger. 

Syddjurs Kommune har oplyst, at maskinhuset inddrages som anneks til den eksisterende bolig. Bygningen er 
registreret i BBR med et areal på 120 m2. Der isættes nye vinduer og døre i den eksisterende facade. Det nye 
maskinhus bliver i 1½ plan med et grundplan på 66 m2. Det opføres med facader af sortmalet træplanker og 
tag beklædt med stålplader. Det eksisterende maskinhus på 40 m2 flyttes og udvides til 50 m2 i forbindelse 
med, at det ændres til at være en stald. Den opføres ligeledes med træfacader og ståltag.

Projekterne er nærmere illustreret i ansøgningsmaterialet.

Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område Mols Bjerge 
med kystvande. Det ansøgte vil ikke indebære nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter eller naturtyper, området er udpeget for.

Det er Syddjurs Kommunes umiddelbare vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

Fredningsnævnets behandling af sagerne

Fredningsnævnet behandlede sagerne på et møde med besigtigelse den 5. oktober 2020. I mødet deltog 
endvidere Kirsten Coolidge og William Coolidge, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen, Friluftsrå-
det ved Thorkil Danielsen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Lise Haurum. Projekterne 
blev gennemgået. Det blev oplyst, at den eksisterende bolig med et boligareal på 140 m2 bibeholdes. Den 
bygning, der er søgt om ændret anvendelse af, har en grundplan på 120 m2 og er godkendt som kombineret 
anneks og maskinhus. Anneksdelen er på ca. 40 m2. Der er i dag plateauer i begge ender af bygningen, og de 
ønskes også udnyttet til beboelse, mens den midterste del af bygningen bliver til kip. Den eksisterende stald 
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vendes og sættes i stand og udvides fra 40 m2 til 50 m2 ved at forlænge den fra 8 meter til 10 meter. Den flyt-
tes også længere ud i terrænet. Den skal bruges til deres får. Der er tale om en landbrugsejendom på 9 ha. 
Det nye maskinhus ønskes opført i sort træ og med matte stålplader med stort set samme placering som 
stalden. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde ikke bemærkninger til projektet. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Mols Bjerge Syd 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 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 ændringen af en del af den eksisterende bygning fra delvist at være 
beboelse til i det hele at omfatte beboelse efter ejendommens placering i fredningen og karakteren af den 
omkringliggende natur ikke findes at øge belastningen på denne eller at medføre en væsentligt ydre byg-
ningsændring. Udvidelsen af og den ændrede placering af stalden findes endvidere ikke at have betydning 
for oplevelsen af fredningen. Maskinhuset kan endvidere godkendes i fredningen, da det efter sin størrelse 
er nødvendig for ejendommens drift, og da det med sin udformning og placering og ejendommens placering 
i fredningen som ikke særligt synlig ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen.       

Fredningsnævnet meddeler herefter i det hele 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 
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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. 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. Christian Bundgård,
2. Kirsten Coolidge,
3. Miljøstyrelsen, 
4. Syddjurs Kommune, 20/23988,
5. Nationalpark Mols Bjerge, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. maj 2021 

 

FN-MJØ-024-2021. Teltning mv. ved Toggerbolejren 

Fredningsnævnet modtog den 8. februar 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at anvende 
Toggerbolejrens arealer til overnatning i telte og bivuakker på matr.nr. 4b og 7e Bogens By, Vistoft, Toggerbo-
vej 1, 8240 Knebel. Ansøgningen er indsendt af Toggerbolejren. 

Ejendommen har følgende beliggenhed, hvor matr.nr. 4b Bogens By, Vistoft er markeret med grøn og matr.nr. 
7e Bogens By, Vistoft er markeret med rød. 

 

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd.  Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i 
området. Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal beva-
res Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lignende indretninger.  

Af fredningens § 10 om campering fremgår følgende: 

”Der må ikke anbringes telte eller campingvogne, og der må ikke overnattes i parkerede autocampere. 
Privatbesøgende hos vedkommende ejer må dog campere i umiddelbar nærhed af ejendommens byg-
ninger. På statsejede arealer kan Fussingø Statsskovdistrikt dog som led i offentlighedens færdsel og 
ophold tillade kortvarig lejrslagning for mindre grupper. Sådanne tilladelser kan kun meddeles i særlige 
tilfælde og kun, hvis områdets samlede værdier ikke forringes. På ejendommen matr.nr. 4b og 7e Bo-
gens By, Vistoft (”Toggerbo-lejren”, tilhørende Det Danske Spejderkorps), må der teltes i forbindelse 
med afholdelse af spejderlejre. Udenfor skoleferierne må teltene kun placeres på matr.nr. 7e, medens 
der for skoleferieperioderne af ejeren skal udarbejdes en plan for den samlede ejendoms benyttelse, 
der tilgodeser hensynet til naturen og til de omboende. Planen skal godkendes af fredningsnævnet. 
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Opstilling af enkelte campingvogne til brug for lejrlederne er tilladt. Henstilling af campingvogne og par-
kering af motorkøretøjer må kun ske ved de eksisterende bygninger. Campingvogne skal fjernes fra are-
alet umiddelbart efter hver lejrperiode.  

Tilladelsen til opstilling af telte og campingvogne gælder kun korpsets egne lejrarrangementer og kan 
ikke udnyttes ved bygningernes udlejning til lejrskoleophold eller lignende. Tilladelsen kan ikke uden 
fredningsnævnets godkendelse overdrages til andre.”      

Det fremgår af Naturklagenævnets bemærkninger, at bestemmelsen om, at teltene udenfor skoleferierne kun 
må placeres på matr.nr. 7e, medens der for skoleferieperioderne af ejeren skal udarbejdes en plan for den 
samlede ejendoms benyttelse, der skal godkendes af fredningsnævnet, og som skal tilgodese hensynet til na-
turen og til de omboende, blev vedtaget for at mindske generne for de omboende. 

Fredningsnævnet traf den 7. marts 2011 afgørelse om brugen af Toggerbolejren efter en henvendelse fra en 
række naboer, der havde opfattelsen af, at Toggerbolejren blev udlejet til arrangementer, der ikke foregik i 
spejderregi. Fredningsnævnet meddelte dispensation til, at området kunne udlejes til andre, der står for akti-
viteter i det fri, idet dette måtte antages at være en økonomisk forudsætning for at kunne bibeholde området 
til friluftsliv for spejderorganisationerne. Fredningsnævnet meddelte derimod med henvisning til fredningens 
bestemmelser ikke dispensation til bivuakering og bemærkede samtidig, at teltning alene er tilladt for spej-
derorganisationer (j.nr. 8901-01.2008.112). 

Syddjurs Kommune har oplyst, at der søges om dispensation, således at skoler, institutioner, firmaer og for-
eninger i begrænset omfang kan få tilladelse til at overnatte i telte eller bivuakker, hvor opholdet på Togger-
bolejren har et element af læring i forhold til naturen og området. Der foreslås en prøveperiode på f.eks. tre 
år, hvor der føres en logbog over denne type brug af Toggerbolejren. Der bliver tale om 3-5 årlige arrange-
menter med varierende varighed, men som oftest 2-3 dage. 

Det fremgår nærmere af ansøgningen, at Toggerbolejren ikke udlejes til private arrangementer såsom fami-
lietræf, familiefester, ruskurser, gymnasiefester og lignende. Det ville medføre en unødig belastning af byg-
ninger, området, Toggerbolejrens tilsyn og forholdet til naboerne, ligesom Toggerbolejren ikke ønsker at være 
en konkurrent til de lokale forsamlingshuse. Toggerbolejren får to eller tre årlige henvendelser fra skoler og 
organisationer fra målgruppen, som ytrer ønske om at kunne overnatte i telte eller bivuakker. De bliver alle 
afvist og ofte til stor undren for dem. Den oprindelige bestemmelse om teltslag må formodes at udspringe af 
ønsket om, at lejren ikke udviklede sig til en campingplads. Det problem har aldrig været aktuelt alene af den 
grund, at det ikke vil være praktisk gennemførligt eller økonomisk rentabelt. Indtægterne vil være små, og 
lejren har ikke tilstrækkelig ulønnet frivillig arbejdskraft til administration og tilsyn. Der vil uden problemer og 
gener for natur og naboer kunne afvikles få tilfælde om året, hvor de nævnte organisationer overnatter uden-
dørs. Det vil organisatorisk være meget overkommeligt, da der samarbejdes med professionelle personer som 
ansvarlige ledere. Der er allerede nu adskillige tilladelser og muligheder for, at privatpersoner kan overnatte i 
bivuak eller shelters flere steder indenfor fredningen, f.eks. på Tremosegård 300 meter fra Toggerbolejren og 
på en kommunal teltplads og shelterplads ved Basballe. Der kan ligeledes på et nærtliggende kursuscenter 
indenfor fredningen etableres teltlejr med plads til 70 overnattende gæster. Disse muligheder er økonomisk 
og pladsmæssigt svære at udnytte for Toggerbolejrens målgruppe i form af organiserede grupper. Toggerbo-
lejren er til gengæld velegnet, da den er centralt beliggende i Mols Bjerge med masser af plads i et område, 
hvor der i forvejen er aktivitet. Området for teltslagning eller brug af bivuak er endvidere langt fra naboer. En 
tilladelse vil give nye muligheder for en overset gruppe og vil således være med til at opfylde et af fredningens 
formål, nemlig at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området.   

Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationalt naturbeskyttelsesområde 
Mols Bjerge med Kystvande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have nogen indvirkning på 
habitatområdet. Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter i området. 
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Syddjurs Kommune har anført som sin vurdering, at fredningens formuleringer bunder i en mulighed for at 
regulere aktiviteterne i lejren i forhold til påvirkning af de omkringliggende arealer, herunder hensyn til nabo-
erne. Toggerbolejren er i fredningen pålagt den begrænsning, at det kun er spejderne, der må overnatte uden-
dørs. Udover sovemuligheder er der ikke fastlagt egentlige restriktioner for anvendelsen. Fredningen fastlæg-
ger, at der for sommerferien - hvor det er vurderet, at anvendelsen af lejren er størst – skal udarbejdes en 
plan for anvendelsen, som tilgodeser hensynet til naturen og omboende, men det er ikke defineret, hvordan 
disse hensyn skal fastlægges. Det er kommunens vurdering, at en mindre forøgelse af aktiviteterne på ejen-
dommen muligvis, men langt fra sikkert vil medføre et slid på den nuværende meget tykke måtte af gammelt 
græs. Skulle en mindre forøgelse af aktiviteterne medføre et slid, vil dette slid af græsmåtten blot medvirke til 
at give plads til mere lyskrævende blomsterplanter, som på sigt giver bedre livsvilkår for sommerfugle og andre 
insekter i området. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte vil tilgodese hensynet til naturen. I 2008 
henvendte flere af lejrens naboer sig til fredningsnævnet for at høre om muligheden for at få en mere velde-
fineret ramme for arealets anvendelse, herunder omfanget af udlejning. Da fredningen ligeledes skal tilgodese 
hensynet til de omboende, er det kommunens holdning, at de omboende inviteres med på fredningsnævnets 
besigtigelse.    

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 10. maj 2021, hvortil også en række 
naboer var inviteret. I besigtigelsen deltog endvidere Toggerbolejren ved Verner Damm og Ulrik Mørch, 
Syddjurs Kommune ved Morten Jørgensen, Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen og en nabo Peter Christensen. 
Projektet blev gennemgået. Verner Damm oplyste, at fredningens bestemmelser om teltning har til formål at 
hindre, at området udvikler sig til en campingplads. Det var derfor kun spejderne, som fik lov til at slå telte op. 
Der er imidlertid en række brugere, som ikke har et sted at overnatte. Det drejer sig ikke om privatpersoner, 
men om selskaber og foreninger mv. Der vil være tale om telte og bivuaker, som nemt og hurtigt kan fjernes, 
f.eks. en eller to lavvuer. Toggerbolejren vil få en indtægt ved projektet. Der forventes højst at være tale om 
fem arrangementer årligt og normalt nok kun to eller tre arrangementer. De har fået en del af sådanne hen-
vendelser, som de har måtte sige nej til med henvisning til fredningen. Morten Jørgensen oplyste, at kommu-
nen som udgangspunkt er positivt indstillet overfor sådanne aktiviteter, men det gør omvendt også i lyset af 
fredningens bestemmelser indtryk, når naboerne protesterer mod en øget brug. Friluftsrådet bakkede op om 
projektet med en prøveperiode og en evaluering efter 3-5 år. Peter Christensen pointerede indledningsvis, at 
områdets naboer har et godt forhold til spejderne og Toggerbolejren. Men brugen af området medfører meget 
larm, og de er ikke interesseret i, at det også skal være tilfældet udover spejdernes brug af området. Der skal 
passes på naturen, så den ikke bliver udsat for en for stor påvirkning, og der er reelt tale om en glidebane imod 
en art campingplads, og det er ikke i overensstemmelse med fredningens intention. Fredningsnævnet tilken-
degav, at der ikke vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 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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Der er i fredningen forbud mod campering, idet privatbesøgende dog hos vedkommende ejer må campere i 
umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Fredningen indeholder en udtrykkelig undtagelse til forbud-
det mod campering, således at det er tilladt for Toggerbolejren at opstille telte til brug for spejderkorpsets 
egne lejrarrangementer. Det er fredningsnævnets opfattelse, at der med denne fredningsbestemmelse er 
gjort op med opstilling af telte til andre formål, og at der således ikke er grundlag for at meddele dispensation 
til, at der med jævne mellemrum teltes eller bivuakeres af andre til andet end spejderformål. 

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: 

 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. Anita Søholm (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Toggerbolejren ved tilsynsførende Verner Damm, 
3. Nationalpark Mols Bjerge, 
4. Miljøstyrelsen,  
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/2159, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 11. juni 2021 

 

FN-MJØ-032-2021. Udstykning og opførelse af sommerhuse med udhuse 

Fredningsnævnet modtog den 22. februar 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om udstyk-

ning af matr.nr. 1ac Fuglsø By, Vistoft, Udsigten 1, 8400 Ebeltoft til to ejendomme og efterfølgende opførelse 

af to sommerhuse med hver sit udhus. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Per Dybro for ejendommens ejere 

Lotte Dietz-Olsen, Per Ølgaard samt Rikke og Peter Bredsdorff-Larsen 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i Mols 
Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske 
og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og 
skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og oprethol-
delse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i land-
skabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Det fremgår 
af fredningens bestemmelser, at områdets tilstand skal bevares. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder 
skure og andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende bebyggelse eller fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Der er i fredningen særbestemmelser for det sommerhusområde, som matr.nr. 1ac Fuglsø By, Vistoft er belig-
gende i, herunder konkret for ejendommen. Det fremgår heraf, at bebyggelse efter fredningsnævnets forud-
gående godkendelse af byggeriets placering, udformning og størrelse samt valg af materialer og farver kan ske 
med respekt for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som 
ikke må have hæklignende karakter.  
 
Naturklagenævnet meddelte den 8. maj 2001 dispensation til at udstykke en ejendom i det samme sommer-
husområde til tre ejendomme (sommerhusgrunde). Naturklagenævnet anførte som sin begrundelse, at som-
merhusområdet som helhed var inddraget under fredningen, og at fredningsbestemmelserne måtte forstås 
således, at det ikke havde været meningen at forhindre yderligere sommerhusbebyggelse indenfor området, 
hvis det var muligt efter de almindeligt gældende bestemmelser. Da udstykningen og den efterfølgende be-
byggelse i den konkrete sag ikke var i strid med fortidsmindebeskyttelsen, blev der meddelt dispensation.   
 
Fredningsnævnet har i flere tidligere sager på baggrund af praksis fra det tidligere Naturklagenævn fastholdt 
en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i sommerhusområdet højst kan bebygges 125 m2 på en ejen-
dom. 
 
Ansøgningen 
 
Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommen er på 4.675 m2 og ubebygget. Der søges om at opdele ejen-
dommen i to selvstændige grunde og at opføre et sommerhus på hver grund. Den ene ejendom (del 1) får et 
areal på 2.610 m2, mens den anden ejendoms (del 2) areal bliver på 2.046 m2. For at sikre at sommerhusene 
passer bedst muligt ind i grundens delvist kuperede terræn, er der disponeret med smalle huse med en bredde 
på kun seks meter. Ved at placere husene i en øst-vestlig retning med gavlene mod vest vil husene være mindst 
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muligt synlige fra vest. Med denne orientering vil husene desuden bedst muligt kunne indpasse sig i den skrå-
nende grund og dermed sikre, at terrænreguleringen vil blive mindst mulig. Det sommerhus, som opføres på 
del 1, har et integreret overdækket areal mod vest og et anneks, der er placeret øst for huset. Annekset har 
et tværsnit som huset og vil dermed indgå i en sammenhæng med huset. Sommerhuset, overdækningen og 
annekset er tilsammen på 124,6 m2. Det andet sommerhus placeres på den skrånende del af del 2. Det har et 
integreret overdækket areal mod øst og et anneks, som placeres nordøst for huset og dermed trukket længere 
ned ad skrænten. Annekset er smallere end sommerhuset og placeres med samme tagretning. Dermed vil 
terrænændringen omkring sommerhuset og annekset være mindst mulig. Sommerhuset, overdækningen og 
annekset er tilsammen på 124,7 m2. Sommerhusene beklædes med lodret bræddebeklædning, som tænkes 
enten at fremstå i sort eller koksgrå nuance eller som ubehandlet og dermed med tiden antage en grålig nu-
ance. Tagbeklædningen udføres med papdækning af sort tagpap med trekantslister. Vinduer og døre vil ud-
vendigt fremstå sort eller koksgrå.  
 
Det fremgår videre af ansøgningen, at grundene efter bebyggelsen skal fremstå som naturgrunde. Fredningens 
bestemmelser om, at byggeri skal være sløret af beplantning, som ikke må have hækagtig karakter, er således 
helt i overensstemmelse med deres ønsker. Der vil ikke blive anlagt og vedligeholdt græsplæner eller blive 
anlagt belagte tilkørsels- og parkeringsarealer. Tilkørselsveje vil være grusveje, og parkering vil blive på græs-
set ved husene. Beplantningen til afskærmning/sløring omkring husene vil være hjemmehørende arter som 
eg og bøg og blomsterbærende buske, der kan tiltrække bier og sommerfugle. Træerne plantes enkeltvis og i 
mindre grupper.    
 
Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde i ansøgningsmaterialet: 
 

 
 
Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger i Natura 2000-området Mols Bjerge med Kyst-
vande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre en beskadigelse af naturtyper eller arter, 
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der er en del af områdets udpegningsgrundlag, eller medføre skade på bilag IV-arter eller deres leve-, yngle- 
og rastesteder. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 10. maj 2021 med deltagelse af Martin 
Møller-Heuer (formand), Bjarne Golles (ministerudpeget medlem) og Anita Søholm (kommunalt valgt med-
lem). Endvidere deltog Per Ølgaard og Peter Bredsdorff-Larsen med Henrik Dietz og arkitekt Per Dybro, 
Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Fredningsnævnets for-
mand redegjorde indledningsvis for fredningens bestemmelser, som tillader sommerhusbebyggelse på ejen-
dommen, og fredningsnævnets praksis for sommerhusbebyggelse i området. Han orienterede videre om, at 
fredningsnævnet efter besigtigelsen vil se nærmere på praksis og mulighederne for i fredningen ikke alene at 
bebygge en sommerhusgrund, men også at udstykke den til en yderligere sommerhusgrund med særskilt be-
byggelse. Projektet blev herefter gennemgået. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 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 efter både Naturklagenævnet og fredningsnævnets praksis grundlag for at udstykke ejendommen til to 
ejendomme, som hver kan bebygges med op til 125 m2, hvis byggeriets placering og ydre udformning i øvrigt 
kan godkendes af fredningsnævnet. 

På den baggrund og i lyset af byggeriets udformning og placering med tilhørende beplantningsplan og med 
henvisning til placeringen og den ydre udformning af de omkringliggende sommerhuse meddeler frednings-
nævnet 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 
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 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. Anita Søholm, 
2. Lotte Dietz-Olsen,  
3. Per Ølgaard, 
4. Rikke og Peter Bredsdorff-Larsen, 
5. arkitekt Per Dybro, 
6. Nationalpark Mols Bjerge, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/3545, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
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11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
13. Dansk Botanisk Forening, København, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

FN-MJØ-035-2021. Frugttræer og afgræsning 

Fredningsnævnet modtog den 24. februar 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at plante 
frugttræer og etablere afgræsning på matr.nr. 1ah og 4g Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 11, 8400 Ebeltoft. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Flemming Myllerup.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation til et lettere revideret projekt. Begrundelsen for afgørelsen er anført 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i Mols 
Bjerge Syd. Fredningen har bl.a. til formål at bevare områdets landskabelige kvaliteter. Det er anført i fred-
ningsbestemmelserne, at arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke ske ændringer i arealanvendelsen. Are-
alerne må ikke tilplantes. Der skal dog normalt meddeles dispensation til en tilplantning, som ikke forringer 
landskabet væsentligt eller forstyrrer den frie udsigt.  
 
Fredningsnævnet meddelte den 10. juni 2020 ikke dispensation til en ansøgt anden placering af frugttræer på 
samme ejendom, men meddelte dispensation til en mindre beplantning med en anden anvist placering. Fred-
ningsnævnet begrundede afgørelsen på følgende måde (FN-MJØ-053-2020): 
 

”Fredningsnævnet er enig i, at den ansøgte placering af frugttræerne ikke kan forstyrre den frie udsigt for andre 
end ejendommens beboere. Fredningsnævnet er derimod ikke enig i, at tilplantningen ikke forringer landskabet 
væsentligt. Ansøgningen omfatter tilplantning af en bakke i bjergene og vil som sådan sløre de landskabsformer, 
som er områdets karakteristika. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til denne del af projektet. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i fredningsnævnets afgørelse, idet en dispensation 
ville åbne op for tilplantning med frugttræer mange andre steder i fredningen i strid med fredningsformålet om 
bevarelsen af de landskabelige kvaliteter. 

Selvom det på den anførte baggrund er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for 
at plante frugttræer i landskabet udenfor ejendommenes haver, betyder de konkrete landskabsformer på ejen-
dommen dog, at der kan ske tilplantning med frugttræer på det areal på bagsiden af bakken mod bygningerne og 
ved køkkenhaven, der blev anvist ved besigtigelsen, idet frugttræerne med denne placering ikke forringer land-
skabet væsentligt, idet de ikke vil være synlige fra det omkringliggende landskab. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til denne anden efterfølgende illustrerede placering.”   

Syddjurs Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter tilplantning med frugttræer på et areal på ca. 2 ha og 
afgræsning med lavt græsningstryk af et større areal. Hele arealet anvendes i dag til konventionel landbrugs-
drift, og det er ansøgerens vurdering, at en ændring i driften fra konventionel landbrugsdrift i omdrift, dels til 
afgræsning og dels til frugtplantage vil indvirke positivt på arealet, da sprøjtning og gødskning ophører med 
den nye drift. Tilplantningen vil endvidere ikke forringe landskabet, da området ikke er kendetegnet med land-
skabsformer, som er karakteristiske for området, og da udsynet på stedet allerede rettes mod skov og anden 
beplantning. 

Beliggenheden fremgår af følgende foto, hvor frugttræer er markeret med rød og området for afgræsning med 
grønt.  
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Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at afgræsningen omfatter et areal på ca. 11,4 ha.  

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i et Natura 2000 område (Mols Bjerge 
med kystvande). Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have nogen indvirkning på habitatområdet. 
Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter i området. 

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at den ansøgte tilplantning ikke vil forringe landskabet væsentligt og 
heller ikke vil forstyrre frie udsigter. Det vurderes derfor, at der kan meddeles dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 14. juni 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Anita Søholm. Endvidere deltog Flemming Myllerup og Syddjurs Kommune ved Mille Rasch. 
Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der kan meddeles dispensation til beplantning 
på ca. 1½ ha og skitserede området på et oversigtskort. Det blev aftalt, at Flemming Myllerup får området 
tegnet og opmålt med henblik på fredningsnævnets godkendelse. Den ændrede placering af frugttræerne er 
herefter illustreret på følgende måde: 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

Det er fredningsnævnets opfattelse, at tilplantning af ca. 1,5 ha på det af fredningsnævnet anviste sted ikke 
vil forringe landskabet væsentligt eller forstyrre frie udsigter. Det fremgår af fredningens bestemmelser, at 
dispensation i et sådant tilfælde normalt skal meddeles. 

På den baggrund og i lyset af den positive indvirkning på oplevelsen af fredningen, som er en følge af omlæg-
ningen af et større område fra konventionel landbrugsdrift til afgræsning, meddeles der dispensation.   

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

 

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Flemming Myllerup og Wenche Akselgaard, 
3. Nationalpark Mols Bjerge, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/7123, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 9. august 2021 

 

FN-MJØ-110-2021. Jordvarmeanlæg 

Fredningsnævnet modtog den 15. juli 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
jordvarmeanlæg på matr.nr. 2i Lynde Gde., Knebel, Mols Bjerge Vej 20, 8420 Knebel. Ansøgningen er indsendt 
af Søndersø Energi A/S for ejendommens ejer Jørn Landkildehus. Fredningsnævnet modtog endvidere den 6. 
august 2021 kommunens udtalelse om en ændret placering af jordvarmeanlægget.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge. Fredningen har til formål at sikre, at de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende 
landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at regulere offent-
lighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke foretages terrænændringer.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at anlægget skal bestå af 400 meter varmeslanger, der nedgraves ved pløjning 
indenfor et areal på 885 m2. Der foretages således en terrænændring, men den er kun af midlertidig karakter 
under anlægsfasen. Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun en evt. samlebrønd, der kan er-
kendes, og den vil ikke være synlig udenfor grunden. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationale naturbeskyttelses-
område Mols Bjerge med Kystvande. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil have nogen indvirkning på habitat-
området. Kommunen har endvidere ikke kendskab til bilag IV-arter i området  

Det er således Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan dispenseres til projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, og 
som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer.  

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. Bjarne Golles (ministerudpeget medlem af fredningsnævnet), 
2. Anita Søholm (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
3. Dam & Hovgaard A/S, 
4. Christine og Tønnes Hilden, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/27227, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet centralt, 
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-049-2021. Sommerhus  

Fredningsnævnet modtog den 16. april 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 

sommerhus på matr.nr. 1ae Fuglsø By, Vistoft, Hybenvej 11, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af tøm-

rermester Svend Erik Sørensen A/S for ejendommens ejer Ole Blegvad Andersen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i Mols 
Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske 
og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og 
skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og oprethol-
delse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i land-
skabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Det fremgår 
af fredningens bestemmelser, at områdets tilstand skal bevares. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder 
skure og andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende bebyggelse eller fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Der er i fredningen særbestemmelser for det sommerhusområde, som matr.nr. 1ae Fuglsø By, Vistoft er be-
liggende i, herunder konkret for ejendommen. Det fremgår heraf, at bebyggelse efter fredningsnævnets for-
udgående godkendelse af byggeriets placering, udformning og størrelse samt valg af materialer og farver kan 
ske med respekt for naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Byggeriet skal være sløret af beplantning, som 
ikke må have hæklignende karakter.  
 
Fredningsnævnet har i flere tidligere sager i samme sommerhusområde på baggrund af praksis fra det tidligere 
Naturklagenævn fastholdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i sommerhusområdet højst kan be-
bygges 125 m2 på en ejendom. 
 
Syddjurs Kommune har oplyst, at det ansøgte sommerhus er på 124 m2. Det opføres i ét plan med ensidig 
taghældning. Facaderne beklædes med træ, og der anvendes pap som tagdækning. 
 
Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet ikke kan indebære 
nogen forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konse-
kvenser for de bilag IV-arter eller naturtyper, området er udpeget for. 

Projektet er illustreret på bl.a. følgende måde i ansøgningsmaterialet.  
 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 14. juni 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Anita Søholm. Endvidere deltog Svend Erik Sørensen med Hans Erik Mikkelsen og Syddjurs 
Kommune ved Grete Kristensen og Karen Sonja Fenger. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilken-
degav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

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

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

Det ansøgte sommerhus er i overensstemmelse med fredningsnævnets praksis for størrelsen af sommerhuse 
i området. Der er i fredningen en byggeret på ejendommen, og det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at 
der er grundlag for at tillade større terrænændringer end ellers, og terrænændringerne er i øvrigt søgt mind-
sket ved, at sommerhuset også delvist graves ind i skrænten. Der er konkret store vinduespartier i sommer-
huset, men det er også tilfældet for andre af områdets sommerhuset. 

På den anførte baggrund meddeler fredningsnævnet herefter dispensation.  
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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. Anita Søholm, 
2. Ole Blegvad Andersen,  
3. Svend Erik Sørensen A/S, 
4. Nationalpark Mols Bjerge, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/12079, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 25. maj 2021 

FN-MJØ-138-2020. Efterisolering af sommerhus og opførelse af udhus 

Fredningsnævnet modtog den 20. november 2020 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at ud-
føre en udvendig efterisolering af et sommerhus og opføre et nyt udhus til erstatning for et eksisterende ud-
hus/carport på matr.nr. 5m Viderup By, Vistoft, Bykrogen 21, 8240 Knebel. Ansøgningen er indsendt af ejen-
dommens ejer Louise Juul. 

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 Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd.  Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i 
området. Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal beva-
res. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lignende indretninger 
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at der på ejendommen er registreret et sommerhus på 66 m2 og et udhus på 5 
m2, som er sammenbygget med en carport på 5 m2. Bygningerne er opført i 1970. Der søges om udvendig 
efterisolering af sommerhuset, hvorved etagearealet øges med i alt 6 m2. Der efterisoleres også i tagkonstruk-
tionen, som i den forbindelse hæves med ca. 17 cm. Ydervæggene er i dag beklædt med træbeklædning, som 
erstattes med ny træbeklædning. Taget er i dag beklædt med bølgeeternitplader, som erstattes af paptag. Der 
isættes nye vinduer. Der søges endvidere om et udhus på 20 m2, som opføres med sortmalede træbeklædte 
ydervægge og tag beklædt med tagpap. Det erstatter det eksisterende udhus/carport og opføres med samme 
placering.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommen er beliggende indenfor habitatområde H186 Mols Bjerge med 
kystvande. Projektet vil ikke medføre en beskadigelse af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Det 
vil heller ikke medføre skade på bilag IV-arter eller deres leve-, yngle- og rastesteder. 

Syddjurs Kommune har som sin umiddelbare vurdering anført, at projektet ikke er i strid med de hensyn, fred-
ningen skal varetage.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 10. maj 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Louise Juul med Hans Henrik Lunddal, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen og Frilufts-
rådet ved Thorkil Danielsen. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at de ydre bygningsændringer på 
sommerhuset alene består i, at det gøres større og højere i det omfang, det er nødvendigt for at isolere det. 
Farven ændres ikke, og soklen udvides ikke. Der isættes nye vinduer med helt samme udtryk som de eksiste-
rende vinduer. Carporten bliver revet ned og erstattes at et udhus i samme størrelse og farver. Ændringen 
består i, at bygningen lukkes i stedet for at være åben i to sider og i, at det påføres med saddeltag, så det 
harmonerer bedre med sommerhuset. De havde oprindeligt søgt kommunen om et anneks, men fik afslag 
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herpå. De søger derfor om et skur til opbevaring af det, som nu opbevares i carporten og på terrassen. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation, men at der ikke senere kan forventes meddelt 
dispensation til yderligere bebyggelse i form af en ny carport. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 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. 

Sommerhuset bliver lidt højere og bredere som følge af isoleringen, men fremstår efterfølgende i øvrigt med 
helt samme udtryk som det eksisterende sommerhus. På den baggrund og på baggrund af ejendommens pla-
cering i fredningen, herunder afstanden til Trehøje er det fredningsnævnets opfattelse, at ændringen er uden 
betydning for oplevelsen af landskabet. Det samme er tilfældet med udhuset, som ikke ændres størrelses-
mæssigt bortset fra den ændrede tagkonstruktion, der skal harmonere med sommerhusets tagkonstruktion, 
og som vil betyde et mere roligt indtryk af ejendommen. 

Fredningsnævnet meddeler på den anførte baggrund 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.  
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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, 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. Anita Søholm (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Louise Juul, 
3. Nationalpark Mols Bjerge, 
4. Miljøstyrelsen,  
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 20/100435, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 28. september 2021 

 

FN-MJØ-101-2021. Opførelse af et anneks 

Fredningsnævnet modtog den 29. juni 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
anneks på matr.nr. 4e Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 3, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af arkitekt 
Stig Bredstrup for ejendommens ejer Barnaby Stig Swan Pedersen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd.  Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i om-
rådet bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre 
det retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i 
området. Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal beva-
res. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lignende indretninger 
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden. Der må heller ikke foretages terrænændringer.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommen er på 1.400 m2. Den er ifølge BBR bebygget med et enfamili-
eshus på 209 m2 og en garage på 25 m2. Der søges om at opføre et anneks på 71 m2 med 57 m2 i grundplan og 
14 m2 på 1. sal. Det ønskes opført med facader af sort træbeklædning udført som 1 på 2. Taget udføres som 
stråtag.  

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende indenfor habitatområde H186 Mols 
Bjerge med kystvande. Projektet vil ikke medføre en beskadigelse af naturtyper eller arter på udpegnings-
grundlaget. Det vil heller ikke medføre skade på bilag IV-arter eller deres leve-, yngle- og rastesteder. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Anita Søholm. Endvidere deltog Barnaby Stig Swan Pedersen med Lise Rovsing, 
Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Projektet blev gen-
nemgået. Det blev oplyst, at der højst afgraves én meter af skrænten mod det åbne landskab, og at forhøjnin-
gen i øvrigt ønskes opretholdt. Ændringen gennemføres ved, at den eksisterende stensætning rykkes denne 
ene meter. Det kunne i øvrigt konstateres, at en større del af det bebyggede areal på både beboelsesbygningen 
og annekset er overdækkede arealer. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 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. 

Annekset vil kun i begrænset omfang være synligt fra den i øvrigt isoleret beliggende Porskærvej og vil fra 
omgivelserne alene kunne ses fra markerne. Annekset vil på den baggrund - og i lyset af områdets øvrige 
bebyggelse, ejendommens beliggenhed i fredningen og anneksets ydre fremtræden - ikke medføre nogen æn-
dret oplevelse af fredningen. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation. 

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
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-
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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. Anita Søholm, 
2. Barnaby Stig Swan Pedersen, 
3. arkitekt Stig Bredstrup, 
4. Miljøstyrelsen,  
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/23676, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 30. november 2021 

FN-MJØ-106-2021. Udvidelse af sommerhus, carport og container 

1. Fredningsnævnets afgørelse af 4. december 2018 (FN-MJØ-98-2018) 

Fredningsnævnet traf den 4. december 2018 afgørelse i en sag om allerede gennemførte arbejder i form af 
tilbygning til et sommerhus, en carport og en container på Sommerlyvej 18, 8400 Ebeltoft, som på det tids-
punkt blev ejet af Agner Jørgensen. Der blev ved afgørelsen meddelt lovliggørende dispensation til tilbygnin-
gen, men ikke til carporten og containeren.  

I afgørelsen blev anført følgende: 

”Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af area-
ler i Mols Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, 
naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes 
karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte 
på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsen-
tation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til 
færdsel og ophold i området. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure og andre lignende 
indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende bebyggelse eller foretages ombygning af 
eksisterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Fredningsnævnet har i flere tidligere sager på baggrund af praksis fra det tidligere Naturklagenævn fast-
holdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i sommerhusområdet højst kan bebygges 125 m2 
på en ejendom bl.a. i en afgørelse af 13. juni 2013 i en sag på Hybenvej 16, i en afgørelse af 18. oktober 
2013 i en sag på Hybenvej 11, i en afgørelse af 25. juni 2018 i en sag på Hybenvej 15 og i en afgørelse af 
14. september 2018 i en sag på Sommerlyvej 14. 
 
I fredningsnævnets omtalte afgørelse af 13. juni 2013 i sagen på Hybenvej 16 blev der ikke meddelt 
dispensation til et udhus på 9 m2 udover en sommerhusbebyggelse på 125 m2.  
 
Fredningsnævnet har ved afgørelser af 9. januar 2005, 7. november 2012 og 19. april 2013 tidligere 
truffet afgørelser om sommerhusbebyggelse på Sommerlyvej 18 i sager, der også var indsendt at Agner 
Jørgensen. 
 
Syddjurs Kommune har oplyst, at kommunen uden forelæggelse for fredningsnævnet den 31. august 
2017 meddelte byggetilladelse til en tilbygning på 78 m2 til det eksisterende sommerhus på 46 m2 og en 
carport på 18 m2. 
 
Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen ligger i Natura 2000 området Mols Bjerge 
med Kystvande. Det er kommunens vurdering, at der vil være tale om en uvæsentlig påvirkning af om-
rådet. Bilag IV-arter vil ikke blive påvirket negativt. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. juni 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Agner Jørgensen, arkitekt Leo Magnus Andersen og Syddjurs Kommune ved Pernilla 
Maria Mathisen. Agner Jørgensen oplyste, at han bor i sommerhuset, som han købte i 1984. Byggear-
bejderne blev udført sidste år. Han vil mere karakterisere carporten som en afskærmning mod regn. Det 
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blev oplyst, at ansøgningen ikke også var sendt til fredningsnævnet, da Syddjurs Kommune anførte at 
ville gøre det som led i kommunens sagsbehandling. Det kunne konstateres, at der også var sket bety-
delige terrænændringer i form af nødvendig afgravning ved sommerhuset og påfyldning på dele af ejen-
dommen, og at der i dette terræn var placeret en delvist skjult container. Det blev oplyst, at containeren 
er på 3 x 2½ meter og bruges som et redskabsrum. Han vil beklæde den synlige del med træ og dække 
den til med jord med græs på. Skrænten ved huset skal mindskes til en højde på ca. to meter og beklæ-
des med en støttemur i natursten, måske i to plan.  

Fredningsnævnets formand redegjorde ved besigtigelsen for fredningsnævnets praksis i området. 

Fredningsnævnet har efterfølgende den 27. november 2018 modtaget præciserende bemærkninger fra 
arkitekt Leo Magnus Andersen. Det er med henvisning til forskelle i angivne bygningsstørrelser anført, 
at det korrekt areal for sommerhuset efter tilbygningen er på 124 m2, mens carporten er på 18 m2. 
Skrænten mod nordskellet tilrettes og udføres med terrasser og sikres ved udførelse med kampestens-
opbygninger. Skrænttoppen tilrettes, så den harmonerer med det oprindelige terræn. Arealet mellem 
skrænttoppen og nordskellet tilrettes, så det naturlige forløb af regnvandet ledes udenom skrænten og 
ud mod arealet mod skellet mod vest, dog således at regnvandet holdes på egen grund.   

Fredningsnævnets afgørelse 

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
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 udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for en samlet bebyggelse 
på mere end 125 m2 i sommerhusområdet. Denne praksis er baseret på tidligere afgørelser fra det da-
værende Naturklagenævn. Der er efter ejendommens placering i fredningen ud mod kysten ikke grund-
lag for at fravige denne praksis, og fredningsnævnet meddeler derfor ikke lovliggørende dispensation til 
carporten og containeren, der således skal fjernes. 

Det kan ikke føre til et andet resultat, at Syddjurs Kommune meddelte byggetilladelse til carporten uden 
forelæggelse for fredningsnævnet allerede fordi, at Agner Jørgensen fra tidligere sager var bekendt 
med, at byggearbejder forudsætter fredningsnævnets dispensation. 

Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at carporten er placeret diskret i forhold til omgivelserne. 

Fredningsnævnet bemærker herved videre, at et behov for et redskabsrum ved en forudgående fred-
ningsnævnsbehandling ville have betydet, at det måtte blive integreret i et sommerhus med en samlet 
størrelse på højst 125 m2 eller i en mindre samlet sommerhusbebyggelse med et særskilt udhus. 

Hensynet til at undgå en uheldig forskelsbehandling i området er indgået i fredningsnævnets afgørelse. 

Der skal endvidere ske retablering af terrænændringerne til naturligt terræn dog således, at der som 
drøftet under besigtigelsen i stedet kan etableres en støttemur på højst to meter i natursten som en 
afskærmning mod sommerhuset. Støttemuren skal udføres efter Syddjurs Kommunes anvisninger.” 
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2. Den aktuelle ansøgning og baggrunden for sagen 

Syddjurs Kommune meddelte ved brev den 27. maj 2021 den nuværende ejer af ejendommen Anne Dorte 
Klougart, at kommunen agtede at varsle påbud om at fjerne carporten og containeren med frist til den 1. 
oktober 2021. Det fremgår af brevet, at kommunen havde afventet Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, 
idet kommunen af fredningsnævnet var blevet gjort opmærksom på, at fredningsnævnets afgørelse af 4. de-
cember 2018 var blevet påklaget. Fredningsnævnet gjorde den 25. juli 2019 kommunen opmærksom på, at 
Miljø- og Fødevareklagenævnet alligevel ikke havde modtaget nogen klage. Kommunen skal derfor påså det 
ulovlige forhold lovliggjort ved at påbyde, at carporten og containeren fjernes. Kommunen havde påbudt den 
tidligere ejer at lovliggøre forholdet, uden at det var sket. Det påhviler derfor hende som nuværende ejer at 
lovliggøre forholdet. 

Niels og Dorte Klougart anførte herefter ved mail af 20. juni 2021 Syddjurs Kommune, at de overtog ejendom-
men den 1. januar 2021 og ved overtagelsen var bekendt med påbuddet om at lovliggøre forholdet. Contai-
neren var fjernet, og med henvisning til fredningsnævnets afgørelse ønskedes kommunens vejledning om, 
hvad der kunne accepteres i relation til støttemuren. De havde netop fra den tidligere ejer fået oplyst, at 
fjernelse af carporten helt var betydeligt vanskeliggjort og dyrt, idet konstruktionen havde fat i sommerhusets 
bærende konstruktion. Den bærende konstruktion ønskedes derfor bibeholdt som skelet for en pergola.   

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Anita Søholm. Endvidere deltog Dorte og Niels Klougart, Syddjurs Kommune ved Per-
nilla Marie Mathisen og Friluftsrådet ved Thorkil Danielsen. Dorte og Niels Klougart oplyste, at den tidligere 
ejer har orienteret dem om, at carportens konstruktion og fastgørelse på sommerhuset vil betyde store skader 
på sommerhuset, hvis den fjernes. Dens skelet og overliggende spær ønskes derfor bibeholdt til brug for en 
pergola. Fredningsnævnets formand redegjorde for fredningsnævnets praksis i området og den endelige af-
gørelse om fjernelse af carporten, som betyder, at den skal fjernes. Han henviste dog samtidig ansøgerne til 
at fremkomme med en sagkyndig udtalelse om konstruktionen, herunder konsekvenserne af en fjernelse og 
med en nærmere beskrivelse af i hvilket omfang den ønskes bibeholdt som pergola.  

Niels og Dorte Klougart meddelte herefter den 14. oktober 2021 fredningsnævnet, at carportens tagkonstruk-
tion ville blive fjernet ind til en meter fra huset, mens resten af carporten i øvrigt ønskede bibeholdt til en 
pergola. Det blev som begrundelse herfor anført, at pergolaen ville være i overensstemmelse med det udtryk, 
arkitekten havde tænkt sig, og som Syddjurs Kommune havde givet tilladelse til. Alle herboende har rystet på 
hovedet og fortalt, at det er meningsløst, at carporten skal nedrives ned, og det synes de også. Ingen bliver 
gladere af det, men kommer til at se på et amputeret hus, når de går forbi. Carporten kan nemlig alene ses fra 
vejen.  

3. Fredningsnævnets afgørelse 

Det er en konsekvens af fredningsnævnets endelige afgørelse af 4. december 2018, som ejerne var bekendt 
med, da de købte ejendommen, at carporten skal fjernes. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure og andre 
lignende indretninger. Fredningsnævnet har i mange tidligere sager på baggrund af praksis fra det tidligere 
Naturklagenævn fastholdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i sommerhusområdet højst kan be-
bygges 125 m2, og en sådan bebyggelse omfatter også en carport, hvis tagbeklædning fjernes, mens den øvrige 
del af konstruktionen, herunder taglægterne bibeholdes delvist til brug for beplantning. 

Fredningsnævnet meddeler herefter ikke dispensation til at bibeholde den ønskede del af den carport, som i 
det hele skal fjernes i medfør af fredningsnævnets afgørelse af 4. december 2018. 

4. Klagevejledning 

Fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan påklages til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. 
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I den konkrete sag foreligger der en endelig afgørelse om at fjerne carporten, og det er Miljø- og Fødevarekla-
get, som ved en eventuel klage bestemmer, om der kan klages over denne afgørelse om, at der ikke meddeles 
dispensation til at beholde en del af carporten til andet brug. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes kla-
gefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefri-
sten 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. Anita Søholm, 
2. Dorte og Niels Klougart, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 27. december 2021 

 

FN-MJØ-138-2021. Udvidelse af sommerhus  

Fredningsnævnet modtog den 19. oktober 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udvide 

et sommerhus på matr.nr. 1v Fuglsø By, Vistoft, Udsigten 5a, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af Insitu 

Arkitekter ApS for ejendommens ejer Karl-Johan Stranddorf. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af arealer i Mols 
Bjerge Syd, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske 
og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og 
skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og oprethol-
delse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i land-
skabsudviklingen og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Det fremgår 
af fredningens bestemmelser, at områdets tilstand skal bevares. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder 
skure og andre lignende indretninger. Der må heller ikke ske tilbygning til eksisterende bebyggelse eller fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed sker en ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Fredningsnævnet har i flere tidligere sager i samme sommerhusområde på baggrund af praksis fra det tidligere 
Naturklagenævn fastholdt en praksis, hvorefter udgangspunktet er, at der i sommerhusområdet højst kan be-
bygges 125 m2 på en ejendom. 
 
Syddjurs Kommune har oplyst, at det ansøgte omfatter udvidelse af beboelsesarealet under det eksisterende 
tag. Det sker ved, at en overdækket terrasse delvist inddrages til beboelse. Sommerhuset er opmålt til 93,5 
m2. Det samlede boligareal vil efter tilbygningen være på 103,5 m2, mens den overdækkede terrasse vil være 
på 9,7 m2. Tilbygningens ydervæg udføres som det eksisterende sommerhus i 1 på 2 træbeklædning. 
 
Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at projektet ikke vil være i konflikt med Natura 2000-områder. Det 
er kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle-/rasteområder for bilag IV-arter. 

Syddjurs Kommune har som sin vurdering anført, at det ansøgte strider mod fredningsbestemmelserne om 
forbud mod ombygning af eksisterende bygninger, medmindre der kan meddeles dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 9. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer og Bjarne Golles. Endvidere deltog Karl-Johan Stranddorf og Lene Stranddorf, Syddjurs Kommune ved 
Pernilla Marie Mathisen, Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Nationalpark Mols Bjerge ved 
Kristian Herget. 

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 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. 

Ombygningen medfører efter sin ydre fremtræden og udførelse under det eksisterende tag ingen ændret op-
levelse af fredningen. På den baggrund og da udvidelsen ikke medfører en overskridelse af den størrelse på 
sommerhuse, som er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis i området, meddeles der 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. 
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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. Anita Søholm, 
2. Karl-Johan Stranddorf,  
3. Insitu Arkitekter ApS, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/35800, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen, 
15. Nationalpark Mols Bjerge. 

 



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 5. januar 2022 

 

FN-MJØ-102-2021. Lovliggørelse af udhuse mv. 

Fredningsnævnet modtog den 30. juni 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse 
af udhuse mv. på matr.nr. 5m Viderup By, Vistoft, Bykrogen 21, 8240 Knebel. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Louise Juul. 

Fredningsnævnet meddeler delvist dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet 
om fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i områ-
det. Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal bevares. 
Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lignende indretninger samt 
tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygninger, hvis der derved sker ændring 
i bygningens ydre fremtræden. Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til anbringelse af læ-
skure for kreaturer, men fredningsnævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, omfang og ydre frem-
træden af skuret. Der må ikke opsættes andre faste hegn end havehegn, nødvendige kreaturhegn og nødven-
dige hegn i forbindelse med nyplantninger (dyrehegn). 

Fredningsnævnet meddelte den 25. maj 2021 dispensation til at efterisolere ejendommens sommerhus, hvor-
ved etagearealet blev øget med 6 m2 og højden med 17 cm. Der blev endvidere meddelt dispensation til at 
opføre et udhus på 20 m2 som erstatning for et eksisterende udhus/carport med samme placering (FN-MJØ-
138-2020).  

Syddjurs Kommune har oplyst, at der ansøges om lovliggørelse af et drivhus på 5 m2, et hestely på 25 m2, et 
brændeskur på 20 m2 og en jagtvogn på 12 m2. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende indenfor habitatområde H186 Mols 
Bjerge med kystvande, mens udhusene mv. er placeret umiddelbart udenfor. Projektet vil ikke medføre en 
beskadigelse af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Det vil heller ikke medføre skade på bilag IV-
arter eller deres leve-, yngle- og rastesteder. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 9. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer og Bjarne Golles. Endvidere deltog Louise Juul, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen, Dan-
marks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Nationalpark Mols Bjerge ved Kristian Herget. Louise Juul 
oplyste, at ejendommen består af to matrikler på tilsammen ca. 2 ha. Det er en sommerhusejendom i land-
zone, og det er den eneste af ejendommene i området af den karakter. De købte ejendommen for ca. 6 år 
siden. Brændeskuret var der, mens de selv har opsat skurvognen, drivhuset og hestelyet med hegning. De bor 
i nærheden og tilser hestene hver dag. Skurvognen bruges af hendes mand og hans jagtfæller i forbindelse 
med jagter på ejendommen og på andre ejendomme i området. Det kunne i øvrigt konstateres, at der på den 
anden matrikel på den anden side af vejen også var opsat et hestely og indhegnet et rideområde, ligesom der 
også stod en campingvogn. Louise Juul oplyste, at campingvognen bruges til opbevaring af effekter, som skal 
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placeres i det udhus, der er meddelt dispensation til. Det er nødvendigt med to områder til hestene med hver 
sit hestely, da der går en vej igennem området. 

Det blev aftalt, at Syddjurs Kommune ved luftfotos undersøger opførelsesåret for brændeskuret og i øvrigt 
fredningens afgrænsning i forhold til den yderligere matrikel med hestely, hegning og campingvogn. 

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. 

Supplerende sagsoplysning 

Syddjurs Kommune oplyste den 23. december 2021 som opfølgning på besigtigelsen, at det som følge af tæt 
bevoksning ikke er muligt at se brændeskuret på luftfotos før 2017. Kommunen kan derfor ikke udtale noget 
nærmere om opførelsesåret.  

Syddjurs Kommune oplyste videre, at den anden matrikel, matr.nr. 5l Viderup By, Vistoft, Bykrogen 23, 8420 
Knebel også er omfattet af fredningen af Mols Bjerge Syd. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

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

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

Der er i fredningen forbud mod opsætning af skure, og fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele 
dispensation til en skurvogn eller lignende til brug for jagt, herunder på naboejendomme. Det samme gør sig 
gældende i relation til campingvognen på den i øvrigt ubebyggede matrikel nr. 5l Viderup By, Vistoft. 

Fristen for at fjerne skurvognen og campingvognen fastsættes til den 30. april 2022. 

Fredningsnævnet har i lyset af brændeskurets formål, placering og ydre fremtræden ikke bemærkninger til 
dette og meddeler derfor lovliggørende dispensation til brændeskuret for det tilfælde, at det måtte være op-
ført efter den offentlige bekendtgørelse af fredningssagen. 

Fredningsnævnet har endvidere på baggrund af fredningsnævnets praksis om drivhuse ikke bemærkninger til 
dette og meddeler derfor også lovliggørende dispensation til drivhuset.   

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er grundlag for at meddele dispensation til 
hestely og hegning til hestehold på en sommerhusejendom. Fredningsnævnet kan dog efter en konkret vur-
dering af ejendommens beliggenhed i fredningen, herunder som det eneste sommerhus i området, der er i 
landzone, meddele dispensation til et hestely og den opsatte hegning i form af almindelige træstolper og tråd-
hegn.  

Fredningsnævnet finder dog i lyset af ejendommens størrelse og karakter ikke grundlag for at meddele dispen-
sation til to hestely og to indhegninger. 

Fristen for at fjerne det ene hestely med tilhørende hegning fastsættes til den 30. april 2022.  

Klagevejledning 
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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. Anita Søholm, 
2. Louise Juul, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/24985, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet centralt, 
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 10. maj 2022 

 

FN-MJØ-056-2022. Jordvarmeanlæg 

Fredningsnævnet modtog den 9. maj 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
jordvarmeanlæg på matr.nr. 4d Bogens By, Vistoft, Fuglsøvej 74, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er indsendt af 
Søften Smede og Maskinværksted ApS for ejendommens ejer Nanna Harbo.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge. Fredningen har til formål at sikre, at de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende 
landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at regulere offent-
lighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke foretages terrænændringer.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at anlægget skal bestå af 600 meter varmeslanger, der nedgraves ved pløjning 
indenfor et areal på 1.050 m2. Der foretages således en terrænændring, men den er kun af midlertidig karakter 
under anlægsfasen. Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun en evt. samlebrønd, der kan er-
kendes, og den vil ikke være synlig udenfor grunden. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationale naturbeskyttelses-
område Mols Bjerge med Kystvande. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets udpegningsgrund-
lag eller bilag IV-arter.  

Det er således Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan dispenseres til projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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 dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, og 
som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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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. 

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. Bjørn Rømer Westh (ministerudpeget medlem), 
2. Anita Søholm (kommunalt valgt medlem), 
3. Søften Smede og Maskinværksted ApS, 
4. Nanna Harbo, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/15157, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet centralt, 
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen, 
16. Nationalpark Mols Bjerge. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 4. juli 2022 

 

FN-MJØ-077-2022. Genoptagelse 

Fredningsnævnet traf den 5. januar 2022 følgende afgørelse om en række forhold på matr.nr. 5m og 5l Viderup 
By, Vistoft, henholdsvis Bykrogen 21 og 23, 8240 Knebel (FN-MJØ-102-2021): 

”Fredningsnævnet modtog den 30. juni 2021 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse af 
udhuse mv. på matr.nr. 5m Viderup By, Vistoft, Bykrogen 21, 8240 Knebel. Ansøgningen er indsendt af ejendom-
mens ejer Louise Juul. 

Fredningsnævnet meddeler delvist dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge Syd. 
Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området beva-
res under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det retlige grund-
lag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. Det fremgår af 
fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal bevares. Der må som udgangspunkt 
ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende be-
byggelse. Der må heller ikke foretages ombygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
Efter ejerens anmodning skal der meddeles dispensation til anbringelse af læskure for kreaturer, men frednings-
nævnet kan modsætte sig den ansøgte beliggenhed, omfang og ydre fremtræden af skuret. Der må ikke opsættes 
andre faste hegn end havehegn, nødvendige kreaturhegn og nødvendige hegn i forbindelse med nyplantninger 
(dyrehegn). 

Fredningsnævnet meddelte den 25. maj 2021 dispensation til at efterisolere ejendommens sommerhus, hvorved 
etagearealet blev øget med 6 m2 og højden med 17 cm. Der blev endvidere meddelt dispensation til at opføre et 
udhus på 20 m2 som erstatning for et eksisterende udhus/carport med samme placering (FN-MJØ-138-2020).  

Syddjurs Kommune har oplyst, at der ansøges om lovliggørelse af et drivhus på 5 m2, et hestely på 25 m2, et bræn-
deskur på 20 m2 og en jagtvogn på 12 m2. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende indenfor habitatområde H186 Mols Bjerge 
med kystvande, mens udhusene mv. er placeret umiddelbart udenfor. Projektet vil ikke medføre en beskadigelse 
af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Det vil heller ikke medføre skade på bilag IV-arter eller deres 
leve-, yngle- og rastesteder. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 9. december 2021 ved Martin Møller-Heuer 
og Bjarne Golles. Endvidere deltog Louise Juul, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen, Danmarks Natur-
fredningsforening ved Kim Olesen og Nationalpark Mols Bjerge ved Kristian Herget. Louise Juul oplyste, at ejen-
dommen består af to matrikler på tilsammen ca. 2 ha. Det er en sommerhusejendom i landzone, og det er den 
eneste af ejendommene i området af den karakter. De købte ejendommen for ca. 6 år siden. Brændeskuret var 
der, mens de selv har opsat skurvognen, drivhuset og hestelyet med hegning. De bor i nærheden og tilser hestene 
hver dag. Skurvognen bruges af hendes mand og hans jagtfæller i forbindelse med jagter på ejendommen og på 
andre ejendomme i området. Det kunne i øvrigt konstateres, at der på den anden matrikel på den anden side af 
vejen også var opsat et hestely og indhegnet et rideområde, ligesom der også stod en campingvogn. Louise Juul 
oplyste, at campingvognen bruges til opbevaring af effekter, som skal placeres i det udhus, der er meddelt dispen-
sation til. Det er nødvendigt med to områder til hestene med hver sit hestely, da der går en vej igennem området. 
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Det blev aftalt, at Syddjurs Kommune ved luftfotos undersøger opførelsesåret for brændeskuret og i øvrigt fred-
ningens afgrænsning i forhold til den yderligere matrikel med hestely, hegning og campingvogn. 

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. 

Supplerende sagsoplysning 

Syddjurs Kommune oplyste den 23. december 2021 som opfølgning på besigtigelsen, at det som følge af tæt be-
voksning ikke er muligt at se brændeskuret på luftfotos før 2017. Kommunen kan derfor ikke udtale noget nær-
mere om opførelsesåret.  

Syddjurs Kommune oplyste videre, at den anden matrikel, matr.nr. 5l Viderup By, Vistoft, Bykrogen 23, 8420 Kne-
bel også er omfattet af fredningen af Mols Bjerge Syd. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider 
mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation 
fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 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 eller 3. 

Der er i fredningen forbud mod opsætning af skure, og fredningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele di-
spensation til en skurvogn eller lignende til brug for jagt, herunder på naboejendomme. Det samme gør sig gæl-
dende i relation til campingvognen på den i øvrigt ubebyggede matrikel nr. 5l Viderup By, Vistoft. 

Fristen for at fjerne skurvognen og campingvognen fastsættes til den 30. april 2022. 

Fredningsnævnet har i lyset af brændeskurets formål, placering og ydre fremtræden ikke bemærkninger til dette 
og meddeler derfor lovliggørende dispensation til brændeskuret for det tilfælde, at det måtte være opført efter 
den offentlige bekendtgørelse af fredningssagen. 

Fredningsnævnet har endvidere på baggrund af fredningsnævnets praksis om drivhuse ikke bemærkninger til 
dette og meddeler derfor også lovliggørende dispensation til drivhuset.   

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er grundlag for at meddele dispensation til 
hestely og hegning til hestehold på en sommerhusejendom. Fredningsnævnet kan dog efter en konkret vurdering 
af ejendommens beliggenhed i fredningen, herunder som det eneste sommerhus i området, der er i landzone, 
meddele dispensation til et hestely og den opsatte hegning i form af almindelige træstolper og trådhegn.  

Fredningsnævnet finder dog i lyset af ejendommens størrelse og karakter ikke grundlag for at meddele dispensa-
tion til to hestely og to indhegninger. 

Fristen for at fjerne det ene hestely med tilhørende hegning fastsættes til den 30. april 2022.”  

Syddjurs Kommune har den 31. maj 2022 meddelt fredningsnævnet, at kommunen ved en besigtigelse har 
konstateret, at skurvognen, campingvognen og et hestely er fjernet. Hegningen på matr.nr 5l Viderup By, Vis-
toft, Bykrogen 23, 8240 Knebel er derimod ikke fjernet, da denne del af fredningsnævnets afgørelse af 5. ja-
nuar 2022 ønskes genoptaget. Ejerne er således af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Syddjurs 
Kommune blevet gjort opmærksom på en fejl i fredningsnævnets afgørelse og anmoder derfor fredningsnæv-
net om at revurdere denne del af afgørelsen.  

Det er om anmodningen om genoptagelse nærmere anført, at både matr.nr. 5m og matr.nr. 5l Viderup By, 
Vistoft på fredningskortet har signatur som nåleskov. Det fremgår af fredningens § 4d om plantagearealer, der 
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er vist på fredningskortet med signatur for nåleskov, at den eksisterende trævækst må bibeholdes, og at der 
må gentilplantes. Arealerne må ikke sprøjtes fra fly. Hvis beplantningen afdrives, uden at der gentilplantes, 
må det pågældende areal kun udnyttes efter bestemmelserne i punkt b. Det fremgår i tilknytning hertil af 
fredningens § 4b om arealer, der på fredningskortet er vist med signatur for vedvarende græs, at disse arealer 
kun må anvendes til græsning og således ikke må opdyrkes eller tilplantes. Arealerne må dog omlægges med 
rensningsafgrøder i det omfang, som er nødvendigt for, at de kan opretholdes som vedvarende græsningsare-
aler. Arealerne må tilføres gødning og kalk, men der må ikke sprøjtes fra fly. 

Syddjurs Kommune har vurderet, at da skovbevoksningen er fældet på begge ejendomme, må arealerne kun 
anvendes til græsning og må ikke opdyrkes eller tilplantes. Da arealerne må anvendes til græsning, nødven-
diggør det også hegning.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at der bl.a. ikke må opsættes andre hegn end nødvendige kreatur-
hegn. 

Fredningsnævnets afgørelse af 5. januar 2022 er baseret på en konkret vurdering af forholdene omkring den 
konkrete ejendom, herunder implicit om der er tale om nødvendige kreaturhegn, og fredningsnævnet finder 
ikke, at fredningens § 4b og § 4d betyder, at fredningsnævnets afgørelse er behæftet med sagsbehandlings-
mæssige eller materielle fejl, som kan give grundlag for sagens genoptagelse. 

Sagen genoptages derfor ikke.  

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Louise Juul, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 21/24985, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet centralt, 
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 9. november 2022 

 

FN-MJØ-079-2022. Kviste med trapper 

Fredningsnævnet modtog den 7. juni 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 4 
værelser i en eksisterende uudnyttet tagetage på matr.nr. 5a Fuglsø By, Vistoft, Elbjergvej 13, 8240 Knebel. 
Ansøgningen er indsendt af tømrermester Svend Erik Sørensen A/S for ejendommens ejere Sofie Saxtoft og 
Esben Højlund. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i områ-
det.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal bevares. Der må 
ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, bo-
der og lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombyg-
ninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.  

Fredningsnævnet meddelte den 28. maj 2018 dispensation til at foretage en ombygning på ejendommen bl.a. 
med indretning af to ferielejligheder i stueplan og fire værelser til overnatning i tagetagen. Udvendigt blev der 
etableret kviste og trapper som adgang til værelserne. Fredningsnævnet begrundelse afgørelsen med, at de 
ydre bygningsændringer ikke fandtes at påvirke oplevelsen af fredningen, og at projektet søgte at sikre Søbal-
legård som en historisk bygning (FN-MJØ-32-2018)  

Syddjurs Kommunes udtalelse 

Syddjurs Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter indretning af 4 værelser til overnatning på Søballe-
gaard, som danner rammen om bl.a. kursusvirksomhed, koncertoplevelser mv. Udvendigt etableres der kviste 
og trapper som adgang til de enkelte værelser.  

Projektet er illustreret ved tegninger i ansøgningsmaterialet. 

Ejendommen er beliggende indenfor habitatområde H186 Mols Bjerge med kystvande. Projektet vil ikke have 
effekt på Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget. Om bilag IV-arter fremgår følgende: 

”Ombygning af tagetagen foregår indvendigt i bygningen og vil ikke have nogen indflydelse på Markfir-
ben eller andre bilag IV-arter i området, måske med undtagelse af flagermus. 

Søballegård fremgår af Målebordsblade fra 1920 og kan ses på luftfoto fra 1945. Tagetagen på gårdens 
østlænge har eksisteret i den samme form lige siden og har ikke været bygget om. Der er flere flager-
musarter som kan udnytte gamle bygninger og tagetager til vinter eller sommer bolig. Fra gården og til 
de nærmeste søer er der minimum 630 meter og ingen ledelinjer. Gårdhaven og de omkringliggende 
naturarealer er ikke optimale jagtområder for flagermus. Der er en lille sandsynlighed for at flagermus 
benytter området og loftet som raste eller yngle område, men flere flagermus arter er observeret i 
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nærheden. I 2002 blev der observeret en Pipistrelflagermus og Troldflagermus 3 km fra gården, i 2010 
blev der observeret en Sydflagermus 1,3 km fra gården og i 2021 blev der observeret Dværgflagermus, 
Troldflagermus, Brunflagermus og Vandflagermus 5,3 km fra gården. Disse arter kan alle benytte byg-
ninger som yngle eller raste område, men især Dværgflagermusen gør det.” 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 8. november 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog Sofie Saxtoft og Esben Højlund med tømrerme-
ster Svend Erik Sørensen og Hans Erik Mikkelsen, Syddjurs Kommune ved Pernilla Marie Mathisen og Grete 
Kristensen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Jens Kristoffersen.  

Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

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

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

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet finder, at det ansøgte er for markant og fratager den hi-
storiske bygning sit præg i et sådant omfang, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til det an-
søgte. 

Fredningsnævnets formand og kommunalt valgte medlem er principielt enige i den anførte betydning for byg-
ningen, men finder i lyset af den tidligere meddelte dispensation, det ansøgte projekts begrænsede omfang 
og bygningens efterfølgende mere ensartede udtryk, at der kan meddeles dispensation til projektet, der såle-
des ikke findes at medføre nogen ændret oplevelse af fredningen.   

Efter udfaldet af stemmeafgivningen meddeles der 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, 
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 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. Anita Søholm, 
2. Sofie Saxtoft og Esben Højlund, 
3. Hans Erik Mikkelsen, 
4. tømrermester Svend Erik Sørensen A/S, 
5. Miljøstyrelsen,  
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/17830, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
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10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet centralt, 
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 9. november 2022 

 

FN-MJØ-109-2022. Om- og tilbygning af sommerhus 

Fredningsnævnet modtog den 24. august 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at om- og 
tilbygge et sommerhus på matr.nr. 2p Bogens By, Vistoft, Provstskovvej 4, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen er ind-
sendt af arkitekt Birgit Veje Søndergaard for ejendommens ejer Odd Sinding.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984 om fredning af den nordlige del 
af Mols Bjerge. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske vær-
dier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at 
udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og 
afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at re-
gulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til 
eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der dermed 
sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Syddjurs Kommunens udtalelse 

Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommens ejer er kørestolsbruger. Der ansøges i den forbindelse om at 
installere en elevator, som giver mulighed for at køre tørskoet fra egen bil til elevator. Elevatoren skal forbinde 
husets 3 etager. Indbygningen af elevatoren sker som tilbygning af det eksisterende hus mod nord, så eleva-
tordelens ydre begrænsning i stueniveau og tagniveau vender mod det skrånende terræn med træbeplantning 
og ligger i dækning af huset.  

I kælderniveau tilbygges der med 88 m2 i form af et garageareal, så der bliver direkte adgang til boligarealet i 
stueetage og tagetage fra dette område via elevatoren.  

I stueetagen tilbygges der med 6 m2 til elevator og udvidelse af stue med 18 m2. Udvidelsen af stuen sker under 
eksisterende tag og i form af dobbelthøjt rum.  

I tagetagen tilbygges der med 6 m2 til elevator og udvidelse af repos med 10 m2. Tilbygningen af repos sker 
under tag og kun i tagetagen.  

Sommerhuset er opført i 1959 og om- og tilbygget i 1972. Ejendommen er i BBR registreret med kælder på 20 
m2, stueetage på 168 m2 og tagetage på 30 m2. 

Ejendommen vil efter ombygningen i BBR blive registreret med kælder på 29 m2, stueetage på 192 m2 og 
tagetage på 107 m2. Der er i relation til tagetagen sket udnyttelse til beboelse, hvilket skal lovliggøres og er en 
del af det anførte areal. 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at projektet ikke vil skade udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-
der. Der er om bilag IV-arter anført følgende: 
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”Udover stor vandsalamander kan arter af flagermus i teorien have yngle-/rasteområde i bygningerne, 
og det kan i så fald være umuligt at give tilladelse til en ombygning, der afskærer flagermusene fra at 
bruge bygningerne fremover. Det kan være meget svært at undersøge, om der er flagermus i bygninger. 

Det anbefales ejer at kontakte den lokale Vildtkonsulent ved Naturstyrelsen for mere information og 
vejledning. Han kan fortælle hvad de må foretage sig, og om de må gå i gang med ombygning eller hvad 
de skal gøre hvis de finder flagermus eller tegn på dem under ombygning. Der er specifikke regler og 
vejledninger til håndtering af flagermus i huse og eventuel udslusning og tidspunkt for disse tiltag.”  

Følgende oversigtstegning fremgår af det ansøgningsmaterialet, der var vedlagt Syddjurs Kommunes udta-
lelse: 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 8. november 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog arkitekt Birgit Veje Søndergaard, Syddjurs Kom-
mune ved Pernilla Marie Mathisen og Grete Kristensen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen 
og Jens Kristoffersen.  

Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af den nordlige del af Mols Bjerge 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. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at ændringerne består i en udvidelse af en eksi-
sterende sti i terræn til en vej til en garage, der bygges underjordisk og således ikke er synlig fra omgivelserne, 
og at terrænet ved garagen efterfølgende retableres. Projektet består endvidere i, at den eksisterende facade 
to steder fremrykkes under de eksisterende tag med samme bygningsmæssige udtryk i øvrigt og endelig i en 
elevator, der beklædes med træ og i øvrigt kun er synlig fra gårdspladsen. 

Da et sådant projekt er uden betydning for oplevelsen af fredningen, meddeles der 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.  
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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 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. Anita Søholm, 
2. Odd Sinding, 
3. arkitekt Birgit Veje Søndergaard, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/22163, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 9. november 2022 

 

FN-MJØ-128-2022. Lovliggørelse af bygninger, drivhus og ridebane og rondel 

Fredningsnævnet modtog den 19. oktober 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggø-
relse af bygninger, drivhus, ridebane og rondel på matr.nr. 3a Lynge Gde., Knebel, Lyngevej 65, 8420 Knebel. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Jens Kristoffersen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation, dog ikke til en bygning til fjerkræ med tilhørende voliere. Begrun-
delsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse: 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i områ-
det. Fredningssagen blev rejst overfor fredningsnævnet i april 1982.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal bevares. Der må 
ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, bo-
der og lignende indretninger. Der må ikke opsættes andre faste hegn end havehegn, nødvendige kreaturhegn 
og nødvendige hegn i forbindelse med nyplantninger (dyrehegn). 

Syddjurs Kommune har oplyst, at sagen vedrører følgende forhold, hvorom ejeren har oplyst, at nogle af for-
holdene er etableret inden fredningen. Kommunen har derfor henvist til et luftfoto fra 1993: 

 bygning 10, som er et læ- og foderhus på 16 m2 opført i 1993, 

 bygning 11, som er et læ- og foderhus på 16 m2 opført i 1993, 

 læ- og foderhus på ca. 20 m2 opført i 1993, 

 bygning til fjerkræ på ca. 10 m2 opført i 1992, 

 drivhus på ca. 10 m2 opført i 1987, 

 bygning til fjerkræ på 9 m2 opført i 2021, og 

 ridebane og rondel. 
 

Syddjurs Kommune har endvidere oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationale naturbeskyttel-
sesområde Mols Bjerge med Kystvande. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke påvirker udpegnings-
grundlaget. 

Syddjurs Kommune har yderligere oplyst, at læ- og foderhuse, ridebane og rondel forudsætter landzonetilla-
delse efter planloven. Planklagenævnets praksis for afstand mellem læskure og hovedhus er meget restriktiv 
og højst 20 meter. Kommunen opfordrer derfor til, at der på besigtigelsen drøftes nye placeringer af læsku-
rene. Kommunen er indstillet på at meddele landzonetilladelse til ridebane og rondel.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 8. november 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog Jens Kristoffersen, Syddjurs Kommune ved Per-
nilla Marie Mathisen og Grete Kristensen og Danmarks Naturfredningsforening ved Kim Olesen og Pia Bang.  
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Jens Kristoffersen udleverede indledningsvis en beskrivelse af ejendommens drift. Det fremgår heraf bl.a., at 
ejendommen er på mere end 6 ha og drives som dyrlægevirksomhed og landbrug. For at leve op til fredningens 
bestemmelser og bestemmelserne for Natura 2000-området er det nødvendigt at opretholde en besætning 
af græsædende dyr. Der må ikke gødes eller omlægges græsarealer, og det er derfor nødvendigt med tilskuds-
fodring året rundt for at opretholde den nødvendige besætningsstørrelse til at pleje arealerne. Bebyggelserne, 
herunder læskurene er nødvendige for dyreholdet. I relation til ridebanen/folden og rotunden/den runde fold 
med træhegn består bunden af det naturlige underlag, og der er ikke drænet eller påkørt udefra kommende 
grus eller andre materialer. Foldene tjener til at opdrage og håndtere hestene på en forsvarlig måde. Hegning 
og nødvendige læskure er tilladt i fredningen. 

Forholdene blev gennemgået. Jens Kristoffersen oplyste supplerende, at han købte ejendommen i 1986. Der 
er ikke udført terrænændringer i forbindelse med ridebanens etablering. Der kunne konstateres to voliere i 
tilknytning til de to bygninger til fjerkræ. De blev opført samtidig med bygningerne og således i henholdsvis 
1992 og 2020 eller 2021. Han vil anslå den nyeste voliere til at være omkring 20 m2. Han har tre heste og fire 
får. Det er nødvendigt med alle tre læ- og foderhuse, da arealerne er adskilt i tre som følge af vejen. Han kan 
ellers ikke udføre den nødvendige naturpleje. Repræsentanterne for Syddjurs Kommune oplyste, at der ikke 
kan forventes meddelt landzonetilladelse til det læ- og foderhus på ca. 20 m2, der er opført i 1992, da det i 
relation til praksis efter planloven er for langt væk fra den øvrige bebyggelse. Fredningsnævnet forsøgte at nå 
frem til en løsning, der kunne accepteres af alle, men en sådan drøftelse ville Jens Kristoffersen ikke indgå i.    

Fredningsnævnets afgørelse 

De ansøgte forhold er alle etableret efter, at sagen om fredningen af Mols Bjerge Syd blev rejst. Fredningen 
betyder derfor, at det ansøgte 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 tale om en række forhold, der har stået upåtalt, siden fredningen blev gennemført, og fredningsnævnet 
finder på den baggrund ikke grundlag for at kræve forholdene lovliggjort. Det bemærkes herved også, at de 
forskellige konstruktioner er opført i træ og ikke er skæmmende i landskabet. 

Det bemærkes særligt om det læskur, der ikke kan forventes godkendt af Syddjurs Kommune, at det i relation 
til fredningen fremtræder diskret og delvist skjult mod skrænten. 

Fredningsnævnet meddeler herefter lovliggørende dispensation til disse forhold, men bemærker som oplyst 
ved besigtigelsen, at læskurene også skal godkendes af Syddjurs Kommune. 

Det bemærkes særligt om den bygning med voliere til fjerkræ, som er opført i 2020 eller 2021, at der i forvejen 
er så megen bebyggelse, inkl. en ældre bygning med voliere til fjerkræ, og herunder spredt bebyggelse på 
ejendommen, at der ikke er grundlag for også at meddele lovliggørende dispensation hertil. Der ville således 
ikke være blevet meddelt dispensation, hvis der på lovlig vis var søgt herom inden opførelsen. 

Denne bygning med voliere til fjerkræ skal derfor fjernes. Fristen for lovliggørelse fastsættes til den 1. juli 2023. 

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. Anita Søholm, 
2. Jens Kristoffersen, 
3. Miljøstyrelsen,  
4. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/31410, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet centralt, 
11. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 9. november 2022 

 

FN-MJØ-114-2022. Sommerhus, garage og drivhus. 

Fredningsnævnet modtog den 1. september 2022 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at op-
føre et nyt sommerhus i stedet for et eksisterende sommerhus og en garage og et drivhus på matr.nr. 8e 
Fuglsø By, Vistoft, Elbjergvej 11, 8240 Knebel. Ansøgningen er indsendt af Isager arkitekter ApS for ejendom-
mens ejer Mads Julius Nielsen. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af Mols Bjerge 
Syd. Fredningen har til formål at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for naturpleje og at udvide og regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i områ-
det.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal bevares. Der må 
ikke foretages terrænændringer. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, bo-
der og lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombyg-
ninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at ejendommen er bebygget med et sommerhus i 1½ etage med et boligareal 
på 108 m2 fordelt på 67 m2 i stueplan og 41 m2 i tagetagen. Der er derudover et udhus på 7 m2, som er bygget 
ind i skrænten.  

Det nye sommerhus opføres i ét plan med et areal på 108 m2. Garagen på 34 m2 graves ind i skrænten, så der 
ændres mindst muligt på terrænet. Der søges også om et drivhus på 50 m2 med kælder. Bygningerne fremstår 
enten i blank mur eller pudsede med indfarvet kalkpuds i en nuance af jordfarve. Tagmaterialet på sommer-
huset og garagen vil enten være tegl, naturskifer eller zink med stående false. 

Projektet er bl.a. illustreret på følgende måde: 
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Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende indenfor habitatområde H186 Mols 
Bjerge med kystvande, mens udhusene mv. er placeret umiddelbart udenfor. Projektet vil ikke forringe natur-
typer eller arter på udpegningsgrundlaget. Det vil heller ikke påvirke yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 8. november 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Anita Søholm. Endvidere deltog arkitekt Andreas Isager, Syddjurs Kommune ved 
Pernilla Marie Mathisen og Grete Kristensen og Danmarks Naturfredningsforening ved Jens Kristoffersen, Kim 
Olesen og Pia Bang.  

Projektet blev gennemgået. Det blev supplerende oplyst, at der er tale om et område med spredt bebyggelse, 
hvor der både er sommerhuse og andre typer ejendomme. Sommerhuset blev bygget i 1960’erne. Ejeren har 
aldrig selv benyttet sommerhuset, men har arvet det og ønsker det indrettet til sommerhusbrug nu, men også 
med mulighed for helårsbeboelse senere som pensionist. Det er ikke hensigtsmæssigt med en renovering, 
men materialerne vil i videst muligt omfang blive genbrugt. Der påtænkes bygget på den eksisterende sokkel 
med en forlængelse af sommerhuset mod øst. Facaden rykkes ud mod landskabet, men ikke længere ud end 
den nuværende terrændæk. Der udføres således ikke terrænændringer, men derimod en høj sokkel under 
terrassen. Det er nødvendigt med en udvidelse mod øst, idet projektet ellers kolliderer med naturbeskyttel-
seslovens § 3. Det eksisterende stråtag ønskes udskiftet med zinkbehandlet pandepladetag, som med tiden 
bliver mat. Garagen graves ind i skrænten. Vejen er formentlig løbende blevet hævet og er under alle omstæn-
digheder højere end grunden, så det er endvidere nødvendigt ved påfyldning at lave et hævet vejtracé fra 
vejen til garagen. Drivhuset placeres på toppen af skrænten bagved huset, og det er i den forbindelse nødven-
digt at fælde træer. Kælderen vil ikke blive synlig. Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig imod en mo-
derne bygning og drivhuset i det åbne land. 

Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald i relation til garagen og drivhuset, men ikke i relation til sommer-
huset. 

Arkitekt Anders Isager efterspurgte retningslinjer fra fredningsnævnet om muligheden for at fælde træer og 
etablere en adgang til og fra vejen fra ejendommen. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Mols Bjerge Syd betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

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

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

Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der i en fredning med forbud mod bebyggelse ikke er 
grundlag for at meddele dispensation til en garage til et sommerhus, idet der er tale om en bygning, der ikke 
er nødvendig for brugen af et sommerhus.  

Der er endvidere konkret tale om, at den ansøgte garage graves ind i skrænten med væsentlige terrænæn-
dringer til følge i strid med fredningens forbud mod terrænændringer. 

Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til 
garagen. 

Det er endvidere med samme begrundelse udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grund-
lag for at meddele dispensation til et drivhus til et sommerhus, og i de tilfælde hvor der meddeles dispensa-
tion, er der tale om mindre drivhuse med diskrete placeringer. 

Der er konkret tale om en ansøgning om et meget markant drivhus på 50 m2 med meget markante glaspartier, 
der ønskes placeres på toppen af en skrænt og således meget synligt i kernen af det landskab, fredningen skal 
beskytte.  

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der heller ikke er grundlag for at meddele dispensation til drivhuset. 

Der meddeles således ikke dispensation til garagen eller drivhuset. 

Fredningsnævnet har principielt ikke bemærkninger til den ansøgte udvidelse af sommerhuset, men det kan 
ikke ske ved en forhøjet sokkel mod landskabet eller med så markante vinduespartier som ansøgt i kernen af 
det landskab, fredningen skal beskytte. 

Ansøgeren må derfor henvises til at udarbejde et ændret projekt, der i højere grad tager udgangspunkt i som-
merhusets eksisterende fremtræden, og som ikke føres så langt ud i landskabet, at der er grundlag for at 
udføre en forhøjet sokkel. 

Der kan i den forbindelse indtænkes en mindre terrænændring for at skabe en ordentlig adgang til ejendom-
men, ligesom der kan ske udtydning i den beplantning, der er omkring bebyggelsen på ejendommen.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Anita Søholm, 
2. Mads Julius Nielsen, 
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3. Isager Arkitekter ApS, 
4. Miljøstyrelsen,  
5. Syddjurs Kommune, sagsnr. 22/24278, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. marts 2023 

 

FN-MJØ-029-2023. Jordvarmeanlæg 

Fredningsnævnet modtog den 6. marts 2023 Syddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
et jordvarmeanlæg på matr.nr. 2e Lynge Gde., Knebel, Mols Bjerge Vej 22, 8420 Knebel. Ansøgningen er ind-
sendt af ejendommens ejer Torben Salomonsen.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige 
del af Mols Bjerge. Fredningen har til formål at sikre, at de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i områ-
det bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme, at udgøre det 
retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende 
landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen og at regulere offent-
lighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke foretages terrænændringer.  

Syddjurs Kommune har oplyst, at anlægget skal bestå af 600 meter varmeslanger, der nedgraves ved pløjning 
indenfor et areal på 589 m2. Der foretages således en terrænændring, men den er kun af midlertidig karakter 
under anlægsfasen. Når anlægget er udlagt, og der er retableret, er det kun en evt. samlebrønd, der kan er-
kendes, og den vil ikke være synlig udenfor grunden. Varmeslangernes placering er markeret med rød på føl-
gende luftfoto: 

 

Syddjurs Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende i det internationale naturbeskyttelses-
område Mols Bjerge med Kystvande. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-området eller bilag IV-arter.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan dispenseres til projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af den sydlige del af Mols Bjerge 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 dispensation til projektet, som er uden betydning for oplevelsen af fredningen, og 
som alene medfører midlertidige mindre terrænændringer.  

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.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

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

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Anita Søholm, 
3. Torben Salomonsen, 
4. Vinther Energi teknik ApS, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Syddjurs Kommune, sagsnr. 23/8527, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet centralt, 
13. Friluftsrådet, Kreds Østjylland, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen, 
16. Nationalpark Mols Bjerge. 
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