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Skov- og Naturstyrelsen
Naturbeskyttelseskontoret
Haraldsgade 53
2100 København ø

Fredning af Hald Sø - området, Viborg Amt

Vedlagt fremsendes et eksemplar afTaksationskommissionens kendelse
vedrørende Fredning af Hald Sø - området, Viborg Amt.

Søgsmål til prøvelse afTaksationskommissionens afgørelse kan anlæg-
ges efter bestemmelserne i § 88 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbe-
skyttelse inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

ttl!/!J' {/{ub;' tj
Marlene Njortebjerg
Direkte telefon: 3947 21 40
E-mai!: mxh@sns.dk
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MOdtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

D l OKT, 2003
Sag nr. 338

Ref Marlene Hjortebjerg

Den 6. oktober 2003

Taksationskommissionen
Sekretariat
Haraldsgade 53 .
2100 København ø

Tlf.: 39 472000
Fax: 39279899
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TAKSATIONSKOMMISSIONEN
ADRESSE
HARALDSGADE 53, 2100 KØBENHAVN ø
TELF 39472000

Sag nr. 338

Fredning af Hald Sø-området i Viborg og Karup kommuner.

Kendelse II

(Meddelt den 6. oktober 2003)

Naturklagenævnets afgørelse af26. marts 2002 om erstatning i anledning af fredning af
Hald Sø-området i Viborg og Krarup kommuner er påklaget til
Taksationskommissionen.

Taksationskommissionen traf ved Kendelse I af25. november 2002 afgørelse
vedrørende de for kommissionen indbragte erstatningsspørgsmål, idet dog behandlingen
af fastsættelsen af erstatningen for ejendommen lb. nr. 21, der var indbragt af ejeren,
KFUM spejderne, Kjellerup, ved Jørn Møller, blev udsat.

Taksationskommissionen har den 29. august 2003 afholdt mundtlig forhandling og
foretaget besigtigelse af denne ejendom.

For lodsejeren mødte Gert Sørensen og Jørn Møller, der tillige gav møde for e
Skovudvalget, KFUM spejderne, Kjellerup, som påtaleberettiget iht. servitut tinglyst på
ejendommen.

Viborg Amt var repræsenteret af Michael E. Dickenson.

Skov- og Naturstyrelsen var ikke repræsenteret.

Det fremgår afNaturklagenævnets afgørelse, at ejeren er tilkendt
en erstatning på 32.700 kr.

Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for arealer, der tidligere er fredet, 0,27 ha overdrev a
0,04 ha eng a
0,55 ha mose a
3.21 ha egekrat a
1,95 ha nåleskov, der erstattes afløvskov, a 6.000 kr., i alt

Ny sti 200 m a 20 kr.
I alt (afrundet)

1.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
5.000kr. e

28.610 kr.
4.000 kr.

32.700 kr.



ejendom. Idet der ikke ved den tilkendte erstatning på 4.000 kr. er ydet fuld erstatning
herfor, finder disse medlemmer, at der for ulemper ved udlæg af stien udover den
tilkendte erstatning bør tillægges ejeren en erstatning på 25.000 kr.

Allan Clifford Christensen finder under hensyn til de betydelig gener den offentlige
adgang medfører for ejeren og den erstatning, der er fastsat til ejerne af ejendommen
lb.nr. 23, at der udover den tilkendte erstatning for stianlægget bør tillægges ejeren en
erstatning på 50.000 kr.

Sagen afgøres i overensstemmelse med sternme±lertallet således, at erstatningen forhøjes
til 57.700 kr.

Der tillægges ejeren 5.000 kr. i godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

Herefter bestemmes:

Der fastsættes et erstatningsbeløb på 57.700 kr. til ejeren aflb. nr. 21 KFUM spejderne,
Kjellerup, ved Jørn Møller.

Erstatningsbeløbet forrentes som bestemt ved Naturklagenævnets afgørelse af26. marts
2002.

Der tillægges ejeren 5.000 kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand.

B. Vollmond

Martin Glerup Allan Clifford Christensen



Ejeren har for Taksationskommissionen endeligt nedlagt påstand om, at der tilkendes en
erstatning på 265.000 kr. Beløbet fremkommer i følge skrivelse af29. august 2003 •
således: •

Konvertering af privat fælles vej til offentlig sti
Ophævelse af den totale dispositionsret for Skovudvalget
Omlægninglbegrænsninger af skovarealer til bestemte træarter
Værditab på ejendommen i forbindelse med ren handel, jf. vurderingsrapport
fra ejendomsmægler Hans Ventzel, Viborg, 100.000 kr.
Ulemper for spejderne i forbindelse med benyttelsen afterrænet langs søen 5.000 kr.
Fjernelse af den privat sfære for spejderne ved søen 5.000 kr.
Tab på udlejning af hytte/grund 50.000 kr.
Forøget uønsket opmærksomhed på hytten, hærværk o. lign. 20.000 kr.
Omkostninger vedr. vurderinger, faglig bistand, møder materialer osv. 15.000 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste pga. fredningssag 15.000 kr.

5.000 kr.
20.000 kr.
30.000 kr.

Afvurderingsrapport af26. august 2003 fra ejendomsmægler Hans Venzel, hvori
ejendomstypen angives som sommerhus, fremgår, at ejendommen inden
stigennemføring langs kysten havde en kontantværdi på 1,6 mio. kr., mens den herefter e
alene har en kontantværdi på l,S mio. kr.

Af en tidligere af ejeren indhentet erklæring af3. oktober 2002 fra ejendomsmægler
Erik Jensen, Kjellerup, fremgår, at stianlægget medfører en værdiforringelse af
ejendommen på 75.000 kr.

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der er etableret en ny offentlig sti til det
offentligt ejede areal nordøst for klagerens ejendom, således at den private vej til
klagerens ejendom ikke tjener som adgangsvej til det offentlige areal. Der er på det
offentlige areal etableret en lejrplads.

Det er oplyst af amtets repræsentant, at anvendelse af ejendommen som sommerhus i
stedet for som spejderhytte vil kræve tilladelse iht. planloven.

Taksationskommissionens bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at der ikke ved Naturklagenævnets afgørelse af26. marts
2002 er hjemlet en udvidet adgang for offentligheden til brug ,afvejen til klagerens
ejendom, hvorfor der ikke kan tillægges erstatning herfor. Det kan endvidere ikke
antages, at den på ejendommen tinglyste servitut medfører tab for "Skovudvalget" ud
over det tab, der ved fredningens gennemførelse påføres ejeren af ejendommen. Kravet
om særlig erstatning for indskrænkning af "Skovudvalgets" dispositionsret kan derfor
ikke tages til følge.

Det tiltrædes, at erstatningen for den skete fredning af skov m.v. er opgjort som sket,
idet der herved må antages at være ydet fuld erstatning for tabet ved de ved fredningen
fastsatte bestemmelser for drift af skov m.v.

To af kommissionens medlemmer, B. Vollmond og Martin GIerup finder, at det ved
udmålingen af erstatningen for stianlægget langs kysten på den ene side må tages i
betragtning, at stien er placeret ganske langt fra bebyggelsen på ejendommen, og at
ejendommens værdi inden etableringen af stien var påvirket negativt af den offentlige' e,
adgang til nabo arealet, hvor der var etableret lejrplads. På den anden side medfører den
offentlige adgang til stien ved kysten ganske betydelige gener for brugerne afklagernes
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Skov- og Naturstyrelsen
Naturbeskytte1seskontoret
Haraldsgade 53
2100 København ø
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Fredning af Hald Sø - området, Viborg Amt

Vedlagt fremsendes et eksemplar af Taksationskommissionens kendelse
vedrørende Fredning af Hald Sø - området, Viborg Amt.

Søgsmål til prøvelse afTaksationskommissionens afgørelse kan anlæg-
ges efter bestemmelserne i § 88 i lov nr. 9 af3. januar 1992 om naturbe-
skyttelse inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen
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Direkte telefon: 394721 08
E-mail: ska@sns.dk
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. Skov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 2001 = 1,2117'3" <nI!
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Sag nr. 338

Ret: Sanne Kammersgaard

Den 25. november 2002

Taksationskommissionen
Sekretariat
Haraldsgade 53
2l 00 København ø

Tlf.: 39 472000
Fax: 39 279899
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TAKSATIONSKOMMISSIONEN
ADRESSE
HARALDSGADE 53, 2100 KØBENHAVN ø
TELF 39472000

Sag nr. 338

Fredning af Hald Sø-området iViborg og Karup kommuner •

• Kendelse I

(Meddelt den 25. november 2002)

Naturk1agenævnets afgørelse af26. marts 2002 om erstatning i anledning af:fredning af
Hald Sø-området i Viborg og Krarup kommuner er påklaget til Taksationskommissio-
nen af følgende lodsejere:

•

Lb. nr. 18 Anders-Aage Kuhr Lajer
Lb. nr. 21 KFUM spejderne i Kjellerup ved Jørn Møller
Lb. nr. 23 Agnete, Svend Erik, Søren Johan og Marianne Heiberg
Lb. nr. 40 Thorkild Ørgård Kristensen
Lb. nr. 41 Svend Erik Nørgaard
Lb. nr. 44 Ingrid Astrup og Poul Henehel
Lb. nr. 45 Jens Ove Nielsen
Lb. nr. 46 Jens Johs. Klausen
Lb. nr. 78 Vibeke Rosendahl Olsen
Lb. nr. 79 Vibeke Rosendahl Olsen
Lb. nr. 88 Birthe og Bent Melvej Nielsen
Lb. nr. 113 Vagn Frederiksen

Spørgsmålet om fastsættelse af erstatning vedrørende ejendommen lb.nr. 21 er udsat til
senere afgørelse.

.
Taksationskommissionen har den 7. oktober 2002 afholdt mundtlig forhandling og
foretaget besigtigelse.

For lodsejerne lb. nr. 18,40,41,44,45,46, 78, 79 og 88 mødte konsulent Sten W.
Laursen, Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, sammen med Anders-Aage Kuhr La-
jer, Svend Erik Nørgaard, Jens Ove Nielsen, Jens Johannes Klausen, Vibeke Rosendahl
Olsen, Erik Olsen og Bent Melvej Nielsen.

Endvidere mødte Svend Erik Heiberg for ejerne af ejendommen lb.nr. 23.



Viborg Amt var repræsenteret af Michael E. Dickinson.

For Skov- og Naturstyrelsen mødte skovrider Jens Bjerregaard Christensen og biolog
Jan Højland, Fussingø Statsskovdistrikt. .-

Efter mødet har Fussingø Statsskovdistrikt den 10. oktober 2002 fremsendt referat af
besigtigelser af ejendommene lb.nr. 46 og 78 og Landbrugets Rådgivningscenter har i
skrivelse af23. oktober 2002 præciseret lodsejernes påstande.

For de enkelte ejendomme er der rejst klager og nedlagt følgende påstande:

Lb. nr. 18.

Ejeren er udover godtgørelse iht. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2, tilkendt en erstat-
ning på 24.100 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for ikke tidligere fredede arealer
Erstatning for arealer, der er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse
af 1942,
10,13 ha overdrev, eng og mose a 1.000 kr. pr. ha, 1,69 ha egekrat a
5.000 kr. pr. ha,
samt 0,55 ha nålebevoksning, der ryddes og bliver til hede/overdrev, a
7.000 kr., i alt

1.650 kr.

•
22.430 kr.

Ejeren har påstået erstatning forhøjet med 18.150 kr., idet erstatningen for det nålebe-
voksede areal på 0,55 ha, der skal ryddes inden 5 år efter fredningens ikrafttræden, på-
stås fastsat til 40.000 kr. pr. ha. Ejeren har anført, at det må antages, at beplantningen
ikke er etableret i strid med fredningen fra 1942, da en del af arealet ifølge oplysninger
fra tidligere ejer blev beplantet med nåletræer i 1938. Beplantningen kan i øvrigt ikke
kræves fjernet, da den har stået på ejendommen en meget lang årrække uden, at der har
været rejst indsigelse herimod.

Amtet har anført, at beplantningen er etableret inden for det område, der er omfattet af
den tidligere fredning fra 1942, og at beplantningen ikke kan ses på luftfotos fra 1945,
men at man ikke tør udelukke, at arealet har været beplantet som oplyst af ejeren . •Lb. nr. 23.

Ejerne er tilkendt en erstatning på 72.500 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for arealer, der tidligere er fredet, 0,91 ha overdrev a
1.000 kr., 0,71 ha eng a 1.000 kr., 1,41 ha mose a 1.000 kr. samt
7,28 ha bøg/eg a 5.000 kr., i alt
Eksisterende sti 800 m a 10 kr.
Særlige ulemper ved sti

39.430 kr.
8.000 kr.

25.000 kr.

Ejerne af ejendommen, der er en skov- og plantagejendom med et stort træhus, der be-
nyttes som sommerhus, har påstået erstatningen fastsat til 300.000 kr., og har til støtte
herfor gjort gældende, at mens der tidligere var tale om en liebhaverejendom med kun
passage af enkelte naturelskere, vil der efter fredningen blive tale om en ejendom, der
vil blive benyttet kraftigt af offentligheden. Offentlighedens passage på stien tæt ved
bebyggelse medfører bl.a. betydelige støjgener. •

2



Lb. nr. 40.

Ejeren, der under fredningssagen har solgt en del af ejendommen til staten, er ikke til-
kendt nogen erstatning, og der er ikke direkte taget stilling til erstatningsspørgsmålet for
så vidt angår denne ejendom.

Ejeren har for den del af ejendommen, der ikke er solgt og er beliggende uden for den
tidligere fredning, nedlagt påstand om en erstatning på 34.000 kr., idet det angives, at
der fredes 8,5 ha agerjord, og erstatningen påstås fastsat til 4.000 kr. pr. ha.

Amtet, der har været i kontakt med Naturklagenævnet, har erklæret sig enig i, at ejeren
er berettiget til erstatning for det pågældende areal, der opgøres til 8,49 ha, og har ikke
haft bemærkninger til opgørelsen afkravet.

Lb. nr. 41.

Ejeren er tilkendt en erstatning på 16.800 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for arealer omfattet af tidligere fredning, 1,36 ha overdrev a
1.000 kr.,
1,01 ha mose a 1.000 kr. og 0,5 ha egekrat a 5.000 kr., i alt
Erstatning for ikke tidligere fredede arealer, 2,76 ha ager a 4.000 kr.,
0,04 ha overdrev a 5.000 kr. og 0,03 ha bøgekrat a 5.000 kr., i alt
Eksisterende sti 50 m a 10 kr.

4.870 kr.

11.390 kr.
500 kr.

Ejeren har udover den tilkendte erstatning påstået sig tilkendt yderligere erstatning såle-
des:

•

Ulempe ved at yderligere to led på Engvejen placeret på lb. nr. 45 er
etableret afhensyn til den offentlige adgang
Bøgeskovsareal inden for tidligere fredning, hvor der alene må ske pluk-
hugst, 1,16 ha a 7.500 kr.
Formindsket udbytte pga. manglende mulighed for omlægning af tidligere
fredet overdrevsareal efter fredningens gennemførelse, 0,26 ha a 15.000 kr.
pr. ha med fradrag af tilkendt erstatning på 1.000 kr. pr. ha

1.000 kr.

8.700 kr.

3.640 kr .

Amtet har vedrørende kravet om ulempeerstatning anført, at de to led på Engvejen er
etableret efter aftale med ejeren aflb. nr. 45. Der er fejlagtigt ikke tilkendt erstatning for
bøgeskovsarealet, der er omfattet af den tidligere fredning. Der bør i overensstemmelse
med de afNaturklagenævnet anvendte takster tilkendes erstatning med 5.000 kr. pr. ha
for dette areal, dvs. 5.800 kr. Med hensyn til overdrevsarealet har amtet anført, at arealet
har indgået i den almindelige omdrift indtil begyndelse af 1990 - erne, hvor det blev
taget ud af omdrift. Det er amtets erfaring, at græsningsarealer, der stadig kan modtage
husdyrgødning, men fremover ikke må omlægges, har en værdinedgang på 8.000 -
10.000 kr. pr. ha.

Lb. nr. 44.

Ejerne er tilkendt en erstatning på 100400 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for arealer omfattet af tidligere fredning 3,2 ha overdrev a 1.000
kr.,0,46 ha hede a 1.000 kr. og 1,17 ha mose a 1.000 kr., i alt 4.830 kr.
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Erstatning for ikke tidligere fredede arealer, 1,12 ha ager a 4.000 kr.
Eksisterende sti 100 m a 10 kr.

4.480 kr.
1.000 kr.

Ejeren har udover den tilkendte erstatning påstået sig tilkendt erstatning således: e-
l. Ulempe ved at yderligere to led på Engvejen placeret på lb. nr. 45 er
etableret afhensyn til den offentlige adgang 1.000 kr.
2. Formindsket udbytte pga. manglende mulighed for omlægning af tidlige-
re fredet overdrevsareal efter fredningens gennemførelse, 0,52 ha a 15.000
kr. pr. ha med fradrag aftilkendt erstatning på 1.000 kr. pr. ha 7.280 kr.
3. Skovbevoksning på to delarealer (siderne af slugten) inden for tidligere
fredning, der skal ryddes 1,7 ha a 40.000 kr. med fradrag af tilkendt erstat-
ning på 1.000 kr. pr. ha 66.300 kr.
4. Nedgang af jagtværdien for den del af det fredede område, hvor der ikke
kræves erstatning for rydning af beplantning, 8,8 ha - 1,7 ha = 7,1 ha a
2.500 kr. 17.750 kr.

Vedrørende overdrevsarealet har ejeren af ejendommen lb.nr. 45, Jens Ove Nielsen,
oplyst, at han for nogle år siden har omlagt arealet fra kom til græs.

Amtet har vedrørende kravet om ulempeerstatning anført, at de to led på Engvejen er
etableret efter aftale med ejeren aflb. nr. 45. Med hensyn til overdrevsarealet har amtet
anført, at arealet ikke har været omlagt i de sidste ca. 10 år. Det er amtets erfaring, at
græsningsarealer, der stadig kan modtage husdyrgødning, men fremover ikke må om-
lægges, har en værdinedgang på 8.000 - 10.000 kr. pr. ha. Amtet har for så vidt angår de
to delarealer anført, at disse arealer, da de blev fredet i 1942, og da nærværende fred-
ningssag blev rejst, var hedearealer, men ved fredningssagens rejsning var under tilgro-
ning.

Lb. nr. 45.

Ejeren er tilkendt en erstatning på 12.300kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for tidligere fredet areal, 2,12 ha overdrev a 1.000 kr., 0,79 ha
eng a 1.000 kr. og 2,07 ha mose a 1.000kr., i alt
Erstatning for ikke tidligere fredet areal, 1,28 ha ager a 4.000 kr. og 0,11
ha egekrat a 5.000 kr., i alt
Eksisterende sti 160 m a 10 kr.

Ejeren har udover den tilkendte erstatning påstået sig tilkendt erstatning således:

1. Ulempe ved at yderligere to led på Engvejen placeret på ejendommen
er etableret af hensyn til den offentlige adgang

2. Kratagtig skovbevoksning overvejende eg inden for tidligere fredning,
der skal ryddes, 0,45 ha a 20.000 kr. pr. ha med fradrag af tilkendt er-
statning for overdrev på 1.000 kr. pr. ha

3. Nåletræsbevoksning inden for tidligere fredning, der skal ryddes, 0,25
ha. a 40.000 med fradrag af tilkendt erstatning for overdrev på 1.000
kr. pr. ha

4. Nedgang afjagtværdi for overdrev med fradrag afden del afover-
drevsarealet, hvor der kræves erstatning for rydning af beplantningen,
2,12 ha - 0,7 ha =1,42 ha a 5.000 kr.

4.980 kr.

e
5.670 kr.
1.600 kr.

1.000 kr.

8~550kr.

9.750 kr.

7.100 kr. e
4



Amtet har vedrørende kravet om erstatning for ulemper ved de to yderligere led på Eng-
vejen anført, at disse er etableret efter aftale med ejeren af ejendommen. Amtet har end-
videre anført, at det er vanskeligt at afgøre, hvorledes de "kratagtigt skovbevoksede"
arealer så ud, da de i sin tid blev fredet, men det vurderes, at der var en vis spredt be-
voksning. Det er derfor usikkert, om der var tale om bevoksning af eg, som ifølge Over-
fredningsnævnets kendelse fra 1942 skulle bevares. Det kan ikke udelukkes, at nåle-
træsbevoksningen, der består af ædelgran, allerede var plantet i 1942. Der er imidlertid
tale om en beskeden bevoksning på meget stejle arealer.

Lb. nr. 46.

Ejeren er tilkendt en erstatning på 21 1.400 kr. Erstatningen er opgjort således;

Erstatning for tidligere fredede arealer, 3 ha overdrev a 1.000 kr., 0,26 ha
eng a 1.000 kr. og 4,35 ha mose a 1.000 kr., i alt
Erstatning for ikke tidligere fredede arealer, 32,61 ha ager a 4.000 kr.,
0,02 ha eng a 2.500 kr., 0,83 ha have a 1.500 kr., 4,3 ha egekrat a 5.000
kr. samt 1,61 ha bøg/eg a 5.000 kr., i alt
Eksisterende sti 250 m a 10 kr.
Bebyggelsesrestriktioner

7.610 kr.

161.285 kr.
2.500 kr.

40.000 kr.

Ejeren har udover den tilkendte erstatning påstået sig tilkendt erstatning således:

1. Erstatning for bebyggelsesrestriktioner forhøjes fra 40.000 kr. til
50.000 kr. 10.000 kr.

2. Ager, der er meget velegnet til tilplantning med juletræer og pynte-
grønt, 20 ha a 20.000 kr. pr ha med fradrag af 4.000 kr. pr. ha 320.000 kr.

3. 4,3 ha egekrat og 1,61 ha bøg/eg a 12.500 kr. pr. ha, svarende til en
erstatning på 5.000 kr. pr. ha for krav om bevaring af egekrat og
bøg/eg og 7.500 kr. pr. ha for krav om plukhugst med fradrag af 5.000
kr. pr. ha. Subsidiært har ejeren påstået erstatningen for 5,91 ha fastsat
til 8.000 kr. pr. ha, svarende til erstatningen ved indgåelse af aftaler
med statsskovvæsenet, med fradrag af 5.000 kr. pr. ha. 44.325 kr.

4. Nåletræsbevoksning inden for eksisterende fredning, der skal fjernes,
0.4 ha a 20.000 kr. 8.000 kr .• Ejeren har særlig fremhævet, at dele af ejendommen er yderst velegnet til tilplantning

med juletræer og pyntegrønt og mindre egnet tillandbrugsdrift. To nærliggende ejen-
domme er erhvervet specielt med henblik på dyrkning afjuletræer og pYntegrønt. Ejeren
har endvidere anført, at fredningsbestemmelseme vedrørende egekrat og bøg/eg medfø-
rer en værdinedgang for disse arealer svarende til det krævede beløb på 12.500 kr. pr.
ha.

Vedrørende kravet om erstatning for egekrat og bøg/eg har amtet bl.a anført, at aftaler
med statsskovvæsenet i modsætning til fredningsbestemmelseme bl.a. indeholder for-
bud mod gødskning, sprøjtning og pløjning.

Fussingø Statsskovdistrikt har i skrivelse af 10. oktober 2002 oplyst, at det meste af are-
alet er bevokset med højstammede egetræer, hvorfor distriktet under egekratsaftalen
ville kunne tilbyde en erstatning på 8.000 kr. pr. ha.
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For så vidt a1).gårkravet om erstatning for fjernelse af nåletræsbevoksning har amtet
anført, at der ikke er tale om egentlig bevoksning, men om arealer med uønsket op-
vækst.

Lb. nr. 78.

Ejeren er tilkendt en erstatning på 10.100 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for ikke tidligere fredede arealer, 1,58 ha egekrat a 5.000 kr.
Eksisterende sti 220 m a la kr.

7.900 kr.
2.200 kr.

Ejeren har med samme begrundelse som ejeren aflb. nr. 46 påstået erstatningen for ege-
krat forhøjet til 12.500 kr. pr. ha.

Fussingø Statsskovdistrikt har i skrivelse af 10. oktober 2002 oplyst, at den gennemsnit-
lige erstatning for bevaring af arealet, der er bevokset med eg og bøg, vil være 5.000 kr.
pr. ha.

Lb. nr. 79.

Ejeren er tilkendt en erstatning på 47.000 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for tidligere fredede arealer, 0,11 ha overdrev a 1.000 kr., 0,39
ha bøg/egekrat a 5.000 kr. og 0,21 ha nål til hede/overdrev a 7.000 kr., i alt
Erstatning for ikke tidligere frede arealer, 2.72 ha ager a 4.000 kr., 0,19 ha
overdrev a 5.000 kr. og 3,26 ha nål til hede/overdrev a 7.000 kr., i alt
Eksisterende sti 540 m a 10 kr., ny sti 170 m a 20 kr., i alt

3.530 kr.

34.650 kr.
8.800 kr.

Ejeren af ejendommen, der er en landbrugsejendom med et samlet areal på 11,8884 ha,
har påstået erstatningen fastsat ud fra en helhedsbetragtning til 120.000 kr., idet det
medfører et værditab af denne størrelse, at ejendommen ændrer karakter fra skov til he-
de og overdrev ved fredningen. Ejeren har endvidere påstået sig tilkendt en' erstatning på
100.000 kr. for mistet mulighed for udstykning ogbebyggclse af matr.nr. 4 r Dollerup
By, Dollerup, der er selvstændig matrikuleret og har et areal på 1302 kvm. Ejeren har i
denne forbindelse henvist til, at der er de 'seneste år er meddelt tilladelse til bebyggelse i
Dollerup af matr.nr. 6 ef og 6 bz Dollerup By, Dol1erup, der ligesom matr.nr. 4 r var e
selvstændigt matrikuleret, hvilket klart indicerer, at der også ville være blevet givet til-
ladelse til bebyggelse af matr.nr. 4 r, hvis ikke fredningssagen havde hindret det.

Amtet har anført, at der i begyndelse af 1970 - erne blev meddelt afslag på bebyggelse af
matr.nr. 4 r, der senere er blevet noteret som en del af en samlet landbrugsejendom.
Matr.nr. 6 ef og 6 bz er i modsætning til matr.nr. 6 r beliggende indenfor kloakoplandet
og inden for "landsbyafgrænsningen" i Kommuneplanen for Viborg kommune.

Lb. nr. 88.

Ejerne er udover godtgørelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2, tilkendt
en erstatning på 63.300 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for ikke tidligere fredede arealer, 6,12 ha ager a 4.000 kr., 2,95
ha overdrev a 5.000 kr., 0,55 ha mose a 1.000 kr., 0,25 ha have a 1.500
kr., 0,18 ha bøg/eg a 5.000 kr., 2,97 ha nål ryddes og bliver til hede/over-
drev a 7.000 kr., i alt

e
61.845 kr.
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Eksisterende sti 140 m a 1O kr. 1.400 kr.

Ejerne har udover den tilkendte erstatning påstået sig tilkendt erstatning således:

1. Restriktioner vedrørende bebyggelse på ejendommen
2. Ager, der er meget velegnet til tilplantning med juletræer og

pyntegrønt, 6,12 ha a 20.000 kr. pr. ha med fradrag af 4.000 kr. pr. ha
3. Mistet lævirkning pga. rydning af skov nord for ageIjorden, 3,27 ha a

1.232 kr.
4. Rydning af skov på matr.nr. 2 p, 1,98 ha a 10.000 kr. pr. ha og skov på

matr.nr. 6 p 0,99 ha a 15.000 pr. ha, med fradrag af 7.000 kr. pr. ha
5. Formindsket udbytte pga. manglende mulighed for omlægning af over-

drev, 0,63 ha a 15.000 kr. pr. ha med fradrag af5.000 kr. pr ha
6. Nedgang afjagtværdi, 13,14 ha a 2.500 kr.

30.000 kr.

97.920 kr.
4.000 kr.

13.860 kr.

6.300 kr.

32.850 kr.

Amtet har mht. kravet om erstatning for bebyggelsesrestriktioner anført, at der alene er
tale om, at om- og tilbygninger er underlagt "censur" af fredningsnævnet, og at fred-
ningsnævnet har meddelt tilladelse til nedrivning og genopførelse af bygninger på to
naboejendomme. Amtet har mht. det overdrevsareal, hvor der kræves erstatning for mi-
stet mulighed for omlægning, anført, at areal er velegnet til omlægning.

Lb.nr. 113.

Ejeren er tilkendt en erstatning på 70.900 kr. Erstatningen er opgjort således:

Erstatning for arealer, der ikke tidligere er fredet, 0,51 ha overdrev a 5.000
kr., 0,18 ha eng a 2.500 kr., 0,13 ha mose a 1.000 kr., 1,1 ha nåleskov, der
erstattes afløvskov 6.000 kr. samt 12,23 ha egekrat a 5.000 kr., i alt 70.880 kr.

Ejeren har påstået erstatning for 9,15 ha af egekrattet forhøjet med 3.000 kr. pr. ha under
henvisning til, at Fussingø Statsskovdistrikt har oplyst, at erstatningen ved indgåelse af
aftale om sikring af egekrat i henhold til skovlovens § 16, stk. 8, efter de anvendte tak-
ster for 9,15 ha af egekrattet på ejendommen ville blive fastsat 8.000 kr. pr ha, mens
erstatningen for 3,05 ha. ville blive fastsat til 5.000 kr. pr. ha, således at den samlede
erstatning for egekrattet ville udgøre 88.450 kr.

Amtet har anført, at en deklaration oprettet i henhold til skovloven i modsætning til
fredningsbestemmelserne indeholder forbud mod gødskning, sprøjtning og pløjning.

Taksationskommissionens bemærkninger:

Lb.nr. 18.

Efter det for kommissionen oplyste kan det ikke antages, at nålebevoksningen kunne
kræves fjernet i henhold til Overfredningsnævnets kendelse. Der findes herefter at skulle
tillægges ejeren erstatning for fjernelsen af bevoksningen. Under hensyn til den for-
holdsvis ringe kvalitet af bevoksningen findes der at burde tilkendes ejeren en yderligere
erstatning for det nålebevoksede areal på 10.000 kr. pr. ha, dvs. 5.500 kr., således at den
samlede erstatning for ejendommen forhøjes til 29.600 kr., hvortil kommer den tilkendte
godtgørelse i henhold til naturbes~elseslovens § 39, stk. 2, på 2.900 kr.
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Lb.nr. 23.

Ved erstatningsfastsættelsen må der på den ene side lægges vægt på, at den sti, der ud-
lægges i forbindelse med fredningen, ligger i nogen afstand fra bebyggelsen på ejen- e
dommen og i et lavere niveau end bebyggelsen og terrassen, på den anden side må det
lægges til grund, at stien vil blive benyttet i betydeligt omfang, og at ejendommen er en
liebhaverejendom, der har en meget betydelig værdi. Efter en samlet vurdering findes
erstatningen for særlige ulemper ved udlæg af sti over ejendommen at burde fastsættes
til 50.000 kr., således at den samlede erstatning forhøjes til 97.500 kr.

Lb.nr. 40.

Efter det for kommissionen oplyste må det lægges til grund, at ejeren er berettiget til
erstatning for fredningen af 8,49 ha agerjord, der ikke tidligere har været fredet. Erstat-
ningen fastsættes i overensstemmelse med ejerens påstand, der er i overensstemmelse
med Naturklagenævnets erstatningsudmåling for tilsvarende arealer, til 4.000 kr. pr. ha,
eller i alt (afrundet) 34.000 kr.

Lb.nr. 41. e
Ulempen ved ekstra led kan ikke antages at medføre en værdinedgang for ejendommen,
hvorfor kravet om erstatning herfor ikke tages til følge. Idet det med hensyn til bøgeare-
alet må antages, at tabet ved fredningens gennemførelse ikke overstiger 5.000 kr. pr. ha,
fastsættes erstatningen for dette areal i overensstemmelse med amtets påstand til 5.800
kr. Endvidere findes der udover den tilkendte erstatning for overdrevsarealet at burde
tillægges ejeren en erstatning for den mistede mulighed for omlægning på 10.000 kr. pr.
ha, dvs. 2.600 kr. Den samlede erstatning forhøjes herefter til 25.200 kr.

Lb.nr. 44

Ulempen ved ekstra led kan ikke antages at medføre en værdinedgang for ejendommen,
hvorfor kravet om erstatning herfor ikke tages til følge. Der findes imidlertid udover den
tilkendte erstatning for overdrevsarealet at burde tillægges ejerne en erstatning for dt:.fi
mistede mulighed for omlægning af arealet på 10.000 kr. pr. ha, dvs. 5.200 kr. Der fin-
des endvidere udover den tilkendte erstatning på 1.000 kr. pr. ha at burde tillægges eje-
ren erstatning for fjernelsen af skovbevoksningen. Under hensyn til den forholdsvis rin- e
ge kvalitet af bevoksningen fastsættes erstatningen til 10.000 kr. pr. ha, dvs. 17.000 kr.
Idet der ikke findes grundlag for at yde erstatning for jagtforringelse udover den herfor
tilkendte erstatning, forhøjes den samlede erstatning herefter til 32.600 kr.

Lb.nr. 45.

Ulempen ved ekstra led kan ikke antages at medføre en værdinedgang for ejendommen,
hvorfor kravet om erstatning herfor ikke tages til følge. Der findes imidlertid udover den
tilkendte erstatning på 1.000 kr. pr. ha at burde tillægges ejeren erstatning for ege- og
nåletræsbevoksningen. Under hensyn til den forholdsvis ringe kvalitet af bevoksningen
fastsættes erstatningen til 10.000 kr. pr. ha, dvs. 7.000 kr. Idet der ikke findes grundlag
for at yde erstatning for jagtforringelse udover den herfor tilkendte erstatning, forhøjes
den samlede erstatning herefter ti119.300 kr.

•
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Lb.nr. 46.

Det må efter det oplyste lægges til grund, at det af ejeren angivne areal på 20 ha er me-
get velegnet til dyrkning af juletræer og pyntegrønt. Når henses hertil, og til det oplyste
om de daværende prisforhold for sådanne produkter, tillægges der udover grundtaksten
på 1.500 kr. pr. ha ejeren en erstatning på 4.000 kr. pr. ha for den mistede mulighed for
tilplantning, idet det ikke kan antages, at fredningen medførte større værdinedgang for
dette areal. Erstatningen for arealet på 20 ha forhøjes herefter med 1.500 kr. pr. ha, dvs.
30.000 kr. Efter de fremkomne oplysninger om vilkårene ved indgåelse af aftaler om
bevaring af eglbøgekrat i henhold til skovloven, og da det af amtet anførte ikke kan føre
til et andet resultat, findes -erstatningen for 5,91 ha egekrat/bøgleg at burde forhøjes til
8.000 kr. pr. ha, således at erstatning forhøjes med 17.730 kr., hvorved der må antages at
være ydet fuld erstatning for fredningen af disse arealer. Idet der ikke findes grundlag
for at forhøje den afNaturklagenævnet fastsatte erstatning for bebyggelsesrestriktioner
eller at tilkende erstatning for fjernelse af nåletræsbevoksning, forhøjes den samlede
erstatning herefter til 259.200 kr.

Lb.nr. 78.

Efter det oplyste findes der ved den afNaturklagenævnet tilkendte erstatning for fred-
ning af egekrat at være ydet fuld erstatning. Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse
stadfæstes derfor.

~~ Lb.nr. 79.

" Efter det fremkomne kan det ikke antages, at det er fredningen, der har forhindret be-
byggelsen af matr.nr. 4 r Dollerup By, Dollerup. Da der heller ikke i øvrigt er grundlag
for at antage, at fredningens gennemførelse har medført en større nedgang af ejendom-
mens værdi end den tilkendte erstatning, stadfæstes Naturklagenævnets erstatningsfast-
sættelse.

Lb.nr. 88.

Efter det foreliggende må der i lighed med, hvad der er tilfældet for andre ejendomme,
hvor om- og tilbygninger til eksisterende bebyggelse fremover skal godkendes af fred-
ningsnævnet, tilkendes ejerne en erstatning herfor, der passende findes at kunne fast-
sættes til det krævede beløb på 30.000 kr. Efter det oplyste må det lægges til grund, at
ejendommens agerareal på 6,12 ha er meget velegnet til dyrkning af juletræer og pynte-
grønt. Når henses hertil, og til det oplyste om de daværende prisforhold for sådanne
produkter, tillægges der udover grundtaksten på 1.500 kr. pr. ha ejerne en erstatning på
4.000 kr. pr ha for den mistede mulighed for tilplantning af agerjorden, idet det ikke kan
antages, at fredningen medførte større værdinedgang for agerjorden. Erstatningen for
agerjorden forhøjes herefter med 1.500 kr. pr. ha, dvs. med 9.180 kr. Endvidere findes
der udover den tilkendte erstatning at burde tillægges ejeren yderligere erstatning for
den mistede mulighed for omlægning af 0,63 ha overdrev med 10.000 kr. pr. ha, dvs.
6.300 kr. Idet det ikke kan antages, at ejendommens værdi forringes som følge af mistet
lævirkning af den skovbevoksning, der skal fjernes, eller at rydningen af skov eller for-
ringelse af jagten medfører en større værdinedgang end den herfor tilkendte erstatning,
fastsættes den samlede erstatning for fredningen af ejendommen til 108.800 kr., hvortil
kommer den tilkendte godtgørelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2, på
500 kr.
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Lb.nr. 113.

Efter de fremkomne oplysninger om vilkårene ved indgåelse af aftaler om bevaring af
egekrat i henhold til skovloven, og da det af amtet anførte ikke kan føre til et andet re- tit
sultat, fastsættes erstatningen for 9,15 ha egekrat til 8.000 kr. pr. ha, således at den
samlede erstatning forhøjes til 98.400 kr.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes til nedennævnte ejere følgende erstatningsbeløb:

Lb. nr. 18 Anders-Aage Kuhr Lajer 29.600 kr.

Lb. nr. 23 Agnete, Svend Erik, Søren Johan og
Marianne Heiberg 97.500 kr.

Lb. nr. 40 Thorkild 0rgård Kristensen 34.000 kr.

Lb. nr. 41 Svend Erik Nørgaard 25.200 kr.

Lb. nr. 44 Ingrid Astrup og Poul Henehel 32.600 kr.

Lb. nr. 45 Jens Ove Nielsen 19.300 kr.

Lb. nr. 46 JensJohs.K1ausen 259.200 kr.

Lb. nr. 78 Vibeke Rosendahl Olsen 10.100 kr.

Lb. nr. 79 Vibeke Rosendahl Olsen 47.000 kr.

Lb. nr. 88 Birthe og Bent Melvej Nielsen 108.800 kr.

Lb. nr. 113 Vagn Frederiksen 98.400 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes som bestemt ved Naturklagenævnets afgørelse af26.~~. e
Der tillægges ejerne aflb.nr. 18,40,41,44,45,46, 78, 79 og 88 hver 4.500 kr. i godtgø-
relse for sagkyndig bistand, eller i alt 40.500 kr. Dette beløb kan udbetales til Landbru-
gets Rådgivningscenter, Skejby.

B. Vollmond

Martin GIerup Allan Clifford Christensen
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Skov- og NaturstYX'elsen

NATURKLAGENÆVNET
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Frederiksborggacle 15, 1360 København K

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
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E-mail: nkn@nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0 .

16.juli 2002
J.nr.: 97-111/760-0001
Bej

• Vedr. Fredning af Hald Sø-området. Rettelse til fredningskortet.

I Fredningsnævnet for Viborg Amts afgørelse af ll. april 1997 om fred-
ning af Hald Sø-området var der en bestemmelse i § 7 om, at visse nær-
mere angivne arealer kun måtte gødskes i begrænset omfang. Disse area-
ler var vist med særlig signatur på nogle rettelseskort til frednings-
nævnets kortbilag 2b med betegnelsen: Arealer med "miljøgødskning".

Af Naturklagenævnets fredningsafgørelse af 26. marts 2002 fremgår det
på side 10, 5. afsnit, at nævnet har besluttet, at arealer i omdrift
fortsat bør kunne drives landbrugsmæssigt som hidtil. Bestemmelserne om
miljøgødskning samt bestemmelserne om, at visse arealer skal udtages af
landbrugsrnæssig drift bør derfor udgå.

Ved udarbejdelsen af Naturklagenævnets fredningskort er de arealer, der
tidligere var betegnet som "arealer med miljøgødskning", på nær et en-
kelt areal i Kapeldalen, (lb.nr. 18) samt et andet areal (lb.nr. 27),
fejlagtigt blevet vist med signaturen for "Hede, overdrev og andre
udyr kede arealer". Fejlen skyldes formentlig, at disse arealer på luft-
fotos og ved besigtigelse har fremtrådt som udyrkede arealer.

Naturklagenævnet har for at berigtige fejlen besluttet at sende et ret-
tet fredningskort til de lodsejere, hvis arealer var vist med en for-
kert signatur på det første fredningskort. på det rettede kort er de
tidligere arealer med "miljøgødskning" nu vist med signaturen "Ager i
omdrift".

Skov- og Natursty'relsen /
J.nr. SN 2001 - /2/11(3 -øl
Akt. nr. ''t -..... Bil. (;l

mailto:nkn@nkn.dk
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~ Samtidig har man rettet stiforløb på ejendommen matr.nr. 9f, Gl. Almind
(lb.nr. 21), hvor stien forløber langs søbredden og på matr.nr. 6c Dol-
lerup (lb.nr. 96), hvor stien forløber langs skellet mod matr.nr. 1t og
1fu.

Det rettede fredningskort er tillige sendt til Viborg Amt, til Fred-
ningsnævnet for Viborg Amt, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening.

Med venlig hilsen• B~ff,,4k
VicefoZ:

n

direkte tlf.: 3395 5749

Sendt til:
Landbrugets Rådgivningscenter, Afdelingen for landboret
Viborg Amt, Miljø & Teknik
Freaningsnævnet for Viborg Amt
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Lb.nr. 3 Finn Christensen, Vejlevej 45, 8800 Viborg

.. 18 Anders-Aage Kuhr Lajer, Demstrupvej 19, 8800 Viborg
54 Grethe Holm, Røverdal 6, Dollerup, 8800 Viborg
58 Kirsten Bohnefeldt Munk, Arildsvej 3, 8800 Viborg
60 Svend Ivar Andersen, Ravnsbjergvej II, Skelhøje, 7470 Karup
61 Johannes Svendsen, Lysgårdsvej 35, Skelhøje, 7470 Karup
88 Bent og Birthe Melvej Nielsen, Røverdal 10, Dollerup, 8800

Viborg
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Naturklagenævnets afgørelse
af 26. marts 2002

om fredning af Hald Sø - området
i Viborg og Karup kommuner, Viborg amt.

( sag nr. 97-111/760-0001)

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den ll. april 1997 truffet afgørelse
om fredning af Hald Sø - området.

Fredningssagen er rejst i 1992 af Viborg Amt, Viborg kommune, Miljø- og
Energiministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfrednings-
forening. Fredningsområdet udgør efter fredningsnævnet s afgørelse ca.
1667 ha og omfatter 110 private ejendomme (løbenumre) helt eller delvis
med i alt ca. 824 ha.

Ca. 818 ha herunder selve Hald Sø ejes af staten v/Miljøministeriet, ca.
4,8 ha ejes af Viborg Kommune, ca. 8,9 ha ejes af Karup kommune og ca.
11,8 ha tilhører Viborg Amt. En betydelig del af fredningsområdet er
omfattet af ældre fredninger heriblandt navnlig Overfredningsnævnets
kendelse af 5. februar 1942, hvorved størstedelen af området omkring
Hald sø blev fredet.

Fredningen har til formål at sikre områdets fortsatte benyttelse for al-
mene rekreative aktiviteter, sikre og synliggøre områdets geologiske
værdier, sikre og pleje området som levested for det naturlige dyre- og
planteliv, sikre opretholdelsen af de karakteristiske kulturelementer og
landskaber gennem drift og pleje samt at sikre muligheden for naturgen-
opretning på arealer, som udgår af erhvervsmæssig udnyttelse.
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Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøvel- ~
se i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 og er tillige påklaget af 46
lodsejere, hvoraf 35 er repræsenteret af Landbrugets Rådgivningscenter.
Afgørelsen er endvidere påklaget af Danmarks Naturfredningsforeningmed
påstand om, at fredningen bør udvides med Langskoven.

Fredningsområdet.
Dannelseshistorie
Landskabet omkring Hald Sø er dannet omkring isens hovedopholdslinie un-
der og efter sidste istid. Landskabet har en særdeles kompleks dannel-
seshistorie som resultat af isens og smeltevandets virke. Landskabets
karakteristiske udformning skyldes bl.a., at isdækkerne dels fra nord og
dels fra øst stødte sammen ved det, der nu er Hald Sø, med skrånende
over'flader ned mod Karup hedeslette og den deraf mægtige samling af
vandrnasser i dybtliggende erosionsdale. Disse førte smeltevandsfloder
fra nordøst frem til isranden ved Skelhøje og formede den højtliggende
hedeslette og en umiddelbart bagved liggende subglacial erosionsdal,
hvis dybeste del i dag udgør Hald Sø. Modsætningen mellem søens erosi-
onsdal og hedesletten giver et indtryk af, hvor stort vandt rykke t har
været i iskløfter og kanaler.

på egnen omkring Dollerup grænser to landskabstyper af helt forskellig
oprindelse op til hinanden, mod øst landskabsformer, der er dannet under
indlandsisen, mod vest landskabsformer, der er dannet uden for indlands-
isens rand.

Der er på overgangen mellem Stanghede og Hald Sø nogle fremtrædende
smeltevandsterrasser afgrænset ved erosionsskrænter fra det højerelig-
gende istidslandskab.

Ved sydenden af Hald Sø findes et markant kløftlandskab kaldet Dollerup
Bakker. En del af erosionsdalene er "hængende" dale, som ender blindt på
dalsiden omkring kote 40 m, d.v.s. ca. 30 m over den nuværende søover-
flade. Dette tyder bl.a. på, at Hald Sø lavningen har været opfyldt med
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~ dødis til omtrent kote 40 m, efter at isen i øvrigt var smeltet bort fra
egnen.

Kapeldalen på østsiden af Hald Sø er et eksempel på en erosionsdal, der
udmunder ved den nuværende søoverflade.

Hald Sø-området indgår som et centralt element i det større nationale
naturområde: Hald Sø - Karup Å - Flyndersø.

Naturhistorie.
Skov:
Egeskoven ved Hald Ege anses som en af de få naturlige egeskove/egekrat
i Danmark. Egeskoven, der blev erhvervet og fredet af staten i 1909, er
af særlig forskningsmæssig betydning, og en del har siden 1909 fået lov
til at passe sig selv uden forstlige indgreb. Bøgeskoven på inderøen er
en af de vestligste naturlige bøgeskove i Danmark.

Hede:
Der er ved Hald Sø repræsenteret to større hedepartier, Stanghede og
Ravnsbjerg, der er nogle af de sidste områder, der vidner om det - for
100 år siden - karakteristiske hedelandskab syd for Viborg. Landskabet
illustrerer ældre kulturtilstande på egnen, og er et godt eksempel på
den ældgamle kamp mellem ager og hede, navnlig på søens vestside. Ved
den første fredning af området i 1939 var Dollerup Bakker og Vranum Bak-
ker altovervejende dækket af hede.

Hald Sø:
Hald Sø er med en dybde på ca. 34 m Danmarks næstdybeste. Viborg Amt har
siden 1985 tilført ilt til søen, som led i en sørestaurering, der har
medført en væsentlig forbedring af søens tilstand.

Kulturhistorie.
Området er forholdsvist fattigt på mindesmærker fra oldtiden, dog ligger
der på Stanghede en gruppe af mere eller mindre ødelagte broncealderhø-
je. Egnens betydning gennem middelalderen kan opleves ved Hald, hvor
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bl.a. tre voldsteder vidner om den gamle borg. Hald Hovedgård er af stor ~
kulturhistorisk interesse med herregårdslandskabet og de tidligere
"Hald'er". I dag er herregårdens jorder ovenfor søskrænten og Lille Tra-
neskov fredet. Det samme gælder Brathingborg (det første Hald), Niels
Bugges Hald (det andet Hald) og Jørn Friis's Hald også kaldet Hald Slots
Ruin (det tredje Hald). De to pavilloner i haven (rester af det 4. Hald)
og den nuværende hovedbygning (det 5. Hald) er fredet efter bygnings-
fredningsloven.

I området omkring Hald Sø findes endvidere rester af hulvej spor efter
den i middelalderen vigtigste færdselsåre i denne egn, nemlig den midt-
jyske hærvej. på østsiden af Hald Sø er 5 mindre hulvejspor fredet. Der
findes imidlertid flere hulvej spor i dette område, ligesom der også fin-
des en række hulvejspor vest for søen bl.a. i området syd for Stanghede.

Af kulturhistorisk interesse kan i øvrigt fremhæves Dollerup Mølle og
Dollerup Kirke, som begge ligger meget markant i landskabet.

Størstedelen af fredningsområdet er udpeget som Internationalt Naturbe-
skyttelsesområde og EF-Habitatområde, bl.a. på grund af forekomst af Od-
der, heder og kalkrige græsarealer med særlige botaniske interesser samt
gammel bøge- og egeskov, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse
nr. 782 af 1. november 1998.

Tidligere fredninger inden for fredningsområdet.

Inden for fredningsområdet er der en række ældre fredninger, som har
haft til formål at beskytte landskabet omkring Hald Sø.

Allerede i 1909 opkøbte og fredlyste staten 108 ha af den eksisterende
egeskov ved Hald Ege.

I begyndelsen af 1930erne rejste Danmarks Naturfredningsforeningden
første fredningssag for Hald sø-området. Fredningen blev gennemført ved
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4IJ, Overfredningsnævne~s kendelse af 5. februar 1942. Herved blev størstede-
len af området umiddelbart omkring Hald Sø fredet.

-Fredningen, der var en tilstandsfredning havde til hovedformål at sikre
og bevare den daværende naturtilstand på bakkerne øst og syd for søen
ved at hindre yderligere bebyggelse, beplantning og opdyrkning. Det sam-
me gjaldt Ravnsbjerg Lyngbakker og Stanghede, hvor fredningen endvidere
gav mulighed for at fjerne selvsået nåletræsbevoksning. Herudover omfat-
tede fredningen bøgeskoven på inderøen, egeskovområderne Lille og Store
Traneskov, samt forskellige mindre træbevoksninger på den vestlige og
nordlige side af søen. En del markområder på Hald Hovedgård, blev - sær-
lig af hensyn til udsigten - omfattet og sikret mod fremtidig bebyggel-
se. Endelig medførte fredningen forskellige færdselsrettigheder for al-
menheden, der blev bl.a. givet offentligheden adgang til søen gennem Ka-
peldalen. Senere blev "Birkemosen" ved Herningvejens udmunding i vejle-
vejen fredet ved tillægskendelse.

Herudover findes der en række ældre deklarationer med fredningsmæssigt
indhold pålagt arealer i området, f.eks. Enebærdalen.

I 1951 blev Dollerup Kirkes umiddelbare omgivelser sikret med en 25 m
bred "Provst Exner"-fredning. Endelig blev i 1963 fem mindre arealer med
hulvej spor i Mostgårdbækdalen fredet i forbindelse med sikring af en
række hærvejsspor.

Siden fredningen i 1939 har specielt arealerne øst og syd for søen un-
dergået en stærk tilgroning.

Fredningsnævnets kendelse af ll. april 1997.

Ved fredningen er der sket en væsentlig udvidelse af det fredede areal
i Hald Sø-området fra ca. 703 ha til ca. 1.667 ha, heraf udgør selve sø-
en ca. 335 ha af det nyfredede areal.
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Fredningen har bl.a. til formål at skabe et mere åbent landskab ved ryd- ~
ning af beplantning, og derved synliggøre områdets geologiske værdier.

Det fredede areal er hovedsagelig udvidet mod sydvest, hvor hele afløbs-
dalkomplekset sydvest for Hald Sø inddrages, herunder Skeldalen samt
Gelbækdalen og dennes forsættelse nord om Dollerup Kirke kaldet Røverda-
len. Samtidig udvides fredningen flere steder på østsiden bl.a. med hen-
blik på en senere afvikling af nåletræsplantninger. Hedepartierne ved
Bodil Stoffers Bakke og i den vestlige ende af Ege-dalen er inddraget
under fredningen med henblik på at sikre muligheden for at kunne pleje
arealerne, der er under tilgroning.

Fredningen hindrer fremtidig tilplantning - herunder juletræs- og pynte-
grøntproduktion -, den medfører endvidere, at en række nåletræs-
beplantninger skal afvikles ved omdriftsalder, og arealerne derefter
friholdes for tilplantning. I de første år efter fredningens ikrafttræ-
den skal der ske trærydning i Dollerup Bakker og i Kapeldalen. De øvrige
nåletræsplantninger skal først afvikles ved omdriftsalder, beplantnin-
gens opløsning eller senest år 2030. Fredningen bestemmer endvidere, at
nåletræsbevoksningernepå overgangen mellem Stanghede og Hald Sø skal
afvikles og erstattes med en blandet ege- og bøgebevoksning. Landbrugs-
arealerne syd for omfartsvejen ved Stanghede skal friholdes for beplant-
ning for at sikre udsigten fra vejen ud over heden.

For så vidt angår områdets skovarealer er den sydligste del af egeskoven
øst for Hald Ege, Store- og Lille Traneskov, Troldeslugten og Inderøen
som tidligere nævnt fredet. Den nye fredning medfører dels, at de eksi-
sterende bestemmelser for disse fredede skovarealer revideres, dels at
fredningen udvides til også at omfatte de øvrige værdifulde skovområder
i Hald Sø-området.

Fredningskendelsen fastlægger placeringen af en række offentlige stian-
læg i den sydlige del af Hald Sø-området.
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Fredningen indeholder et generelt forbud mod bebyggelse, dog således at
Opførelse af nødvendige driftsbygninger i tilknytning til hidtidig be-
byggelse kan ske med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udform-
ning og udseende. Der er fastsat et generelt tilplantningsforbud også
omfattende juletræer og pyntegrønt. Fredningen medfører ændringer i are-
alanvendelsen på forskellige lokaliteter. Ændringerne består bl.a. i
rydninger eller erstatning af nåleskov med løvskov, udtagelse af ager-
jord af omdrift, tynding eller rydning af løvskov og udlæg af arealer
som overdrev og hede. Der er fastsat bestemmelse om "miljøgødskning" på
udvalgte arealer. Fredningskendelsen indeholder plejebestemmelser for
enge, moser, overdrev og heder, samt skovarealer. For vandløb, kilder og
søer bestemmes det, at disse skal henligge i naturtilstand og kun med
fredningsnævnets tilladelse må plejes og vedligeholdes.

Klager og udtalelser for Naturklagenævnet.

Landbrugets Rådgivningscenter har på vegne af 35 lodsejere - herunder de
væsentligst berørte lodsejere - påklaget afgørelsen til Naturklagenæv-
net. Lodsejerne er generelt imod den af fredningsnævnet vedtagne fred-
ning. såfremt lodsejerne ikke kan få fredningskendelsen ophævet påstås
fredningens geografiske omfang reduceret og de pålagte restriktioner
lempet.

Det er lodsejernes generelle holdning, at området er smukt, som det er,
og at der derfor ikke er behov for yderligere fredning af området. Det
er endvidere opfattelsen, at de geologiske hensyn - som fredningen vil
sikre - ikke er til glæde for den danske befolkning men alene for spe-
cialister. Lodsejerne mener, at forbudet mod tilplantning med juletræer
samt kravet om rydning af beplantning er for vidtgående og vil skabe et
landskab, der er mindre interessant end det nuværende. Lodsejerne har i
øvrigt anfægtet nogle af de af amtet registrerede beplantningsforholdpå
de forskellige ejendommene.

Landbrugets Rådgivningscenter er fremkommet med kritiske kommentarer til
indholdet af de enkelte bestemmelser i fredningskendelsen navnlig be-
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stemmelserne om bebyggelse og de bestemmelser, der begrænser den hidti- ~
dige, sædvanlige landbrugsmæssige anvendelse af arealerne.

11 lodsejere bar individuelt påklaget afgørelsen under henvisning til
forholdene på de enkelte ejendomme. To lodsejere har særligt klaget over
den offentlige sti, der skal anlægges på deres ejendomme ved østsiden af
Hald Sø.

Sagsrejsernes bemærkninger til klagerne.

Viborg Amt, Viborg Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Natur-
fredningsforening har tilsluttet sig indholdet i fredningskendelsen af ,
14. april 1997, men er fremkommet med forslag til en række præciserin-
ger, justeringer og forslag til enkelte nye bestemmelser. Danmarks Na-
turfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen finder, at bestemmelsen .l

om miljøgødskning er uhensigtsmæssig og bør udgå.

Danmarks Naturfredningsforening finder, at Langskoven (ca. 93 ha.) bør
omfattes af fredningen. Arealet ønskes principalt overtaget af staten og
subsidiært ønskes det fredet under fortsat privat eje med bestemmelse
om, at eksisterende nåletræer successivt konverteres til eg af lokal
proveniens.

Langskoven hørte oprindelig til Hald Ege Gods, men blev for mange år si-
den solgt fra godset til en privat ejer, der har tilplantet med rødgran.
Det er foreningens opfattelse, at tilplantningen ikke er mere effektiv,
end at der efter en fjernelse af granerne ved en snarlig hugst kan ske
en overgang til eg, da der spredt i granbevoksningerne er opvækst af eg.
Langskoven vil herefter i løbet af relativt få årtier kunne indgå i Hald
Ege, som herefter ubetinget vil være Danmarks største naturlige skov.
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Naturklagenævnets afgørelse.

I Naturklagenævnets behandling af sagen, herunder besigtigelse og of-
fentligt møde, har deltaget følgende medlemmer: Lars Busck (formand),
Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Jens Jørgen Bolvig, Aage
Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Jens Steffensen
og Svend Taanguist.

Et flertal på 9 medlemmer skal udtale:

Det tiltrædes, at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelseslovens
kapitel 6 til sikring og forbedring af de landskabelige, naturvidenska-
belige og naturhistoriske værdier i området, der navnlig er knyttet til
landskabets geologiske historie, samt de kulturhistoriske og rekreative
værdier i området. Det tiltrædes endvidere, at offentlighedens ret til
færdsel og ophold reguleres ved fredningen.

Et mindretal (Aage Brusgaard) stemmer for at ophæve fredningen, da hele
området må anses for tilstrækkeligt beskyttet gennem lovgivningens al-
mindelige regulerende bestemmelser.

Den afgrænsning af fredningsområdet, som fredningsnævnet har fastlagt,
tiltrædes enstemmigt dog med følgende ændringer:
Den øverste del af Fardal og Kapeldal udgår af fredningen. Den gamle
fredningsgrænse fastholdes for disse to dale.
Fredningsgrænsenved bebyggelsen på ejendommene matr. nr. 2 a Over Te-
strup og matr. nr. 1 a Knækkeborg flyttes således, at et bælte på 30 me-
ter ud for bygningerne udgår af fredningen.
Ejendommene matr. nr. 6 e, 6 k, 7 a og 8 e Fallesgårde ved Bodil Stof-
fers Bakke og Stanghede udgår af fredningen, da disse arealer ikke har
afgørende betydning for fredningens formål.
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Da fredningen navnlig har til formål at sikre de landskabelige og geolo- ~
giske interesser omkring Hald Sø og Skeldalen, findes det ikke påkrævet
at medtage Langskoven. En eventuel fredning af Langskoven som ønsket af
Danmarks Naturfredningsforeningmå henvises til afgørelse ved en sær-
skilt ny fredningssag.

Om fredningens indhold i øvrigt bemærkes:

Det tiltrædes, at der fastsættes bestemmelser om forbud mod tilplantning
og mod etablering af nye læhegn, samt bestemmelser om afdrift eller ud-
tynding af særligt udpegede skovarealer og andre træbevoksede arealer.
Endvidere tiltrædes bestemmelserne om, at nåleskov skal erstattes af
løvskov.

Arealerne, der er omfattet af disse bestemmelser findes at have;et pas-
sende omfang i forhold til fredningens formål, navnlig for at tydeliggø-
re landskabets særlige geologiske værdier.

Arealer i omdrift bør fortsat kunne drives landbrugsrnæssigt som hidtil.
Bestemmelserne om miljøgødskning samt bestemmelserne om, at visse area-
ler skal udtages af landbrugsrnæssig drift bør derfor udgå.

Det bør være umiddelbart tilladt at gødske arealer, der henligger som
eng eller overdrev i hidtil begrænset omfang og at omlægge arealerne in-
den for rammerne af, hvad der er tilladt i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 3. Det bør ligeledes være tilladt at vedligeholde eksisterende
grøfter og dræn inden for disse arealer.

Et flertal på 7 medlemmer stemmer for, at tillade sprøjtning mod tids-
ler, brændenælder, bjørneklo og lignende samt sprøjtning i tilfælde af
akutte insektangreb på husdyr. Mindretallet (Leif Hermann, Jens Steffen-
sen og Bent Hindrup Andersen) stemmer for, at sprøjtning generelt bør
være forbudt, bortset fra tilfælde af akutte insektangreb på husdyr.
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4It Det bestemmes endvidere enstemmigt,
~ opsætning af sædvanlige landbrugshegn til eksempelvis kreaturer, he-
ste, grise, får og geder umiddelbart skal være tilladt, medens anden
form for hegning forudsætter fredningsnævnets tilladelse. Eventuelle
træhegn skal holdes i mørke jordfarver,
~ fredningen ikke skal være til hinder for, at vandløbene vedligeholdes
efter vandløbslovens bestemmelser. Oprensning og vedligeholdelse må dog
kun udføres manuelt,
~ Hald 8ø's vandspejlskote ikke må sænkes under kote 9,13 m DNN,
at bestemmelsen om skiltning udgår, da naturbeskyttelseslovens alminde-
lige regler om reklameskilte findes tilstrækkelige,
at .etablering af landingspladser til fly og helikoptere ikke skal være
tilladt og
at forbudet mod terrænændringer alene skal omfatte terrænændringer af
varig karakter, hvorimod terrænændringer af rent midlertidig karakter
skal være umiddelbart tilladt.

Forbud mod indvinding af råstoffer skal også gælde for indvinding til
eget brug.

De nye stier, som fredningsnævnet har fastlagt i fredningen, fastholdes
og udlægges alene som trampestier, der er forbeholdt gående færdsel.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejerne søger tilskud efter
anden lovgivning til den efter fredningen ønskede drift.

Et flertal på 9 medlemmer stemmer for, at stadfæste fredningens forbud
mod, at der opføres ny bebyggelse i området. Driftsmæssigt nødvendige
bygninger på land- og skovbrugsejendomme skal dog kunne opføres med
fredningsnævnet s godkendelse af størrelse, udformning og placering. Nød-
vendige læskure for kreaturer, heste, får, grise og geder m.v. skal li-
geledes kunne opstilles alene med fredningsnævnets godkendelse af ud-
formning og placering. Etablering af pelsdyrfarme skal dog være forbudt.
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Et mindretal (Aage Brusgaard) stemmer for at ophæve fredningens forbud
mod bebyggelse, da planlovens landzonebestemmelservil være tilstrække-
lige til regulering af bebyggelse. Et andet mindretal (Jens Jørgen Bol-
vig) stemmer for, 'at opstilling af svinehytter skal være forbudt.

om naturplejen bestemmes enstemmigt:

Der nedsættes et plejeudvalg på 6 medlemmer, bestående af en repræsen-
tant for hver af de to plejemyndigheder, en repræsentant for Viborg Kom-
mune samt tre repræsentanter for de private lodsejere. En lille del af
Karup Kommune indgår i fredningen, hvorfor også en repræsentant fra Ka-

:~rup Kommune bør have ret til at deltage i plejeudvalgets møder, når der
.skal drøftes emner, der vedrører arealer beliggende i kommunen.

_Plejeudvalget er rådgivende for plejemyndighederne og skal have forelagt
endelig plejeplan og handlingsplan til udtalelse.

For de ikke statsejede arealer udarbejder Viborg Amt en langsigtet over-
ordnet plejeplan. I planen skal indgå principper for forskellige ryd-
ningsgrader, og det skal fremgå, at foryngelse af løvtræarealer ikke må
ske ved renafdrift, men skal ske ved hugst - plukhugst eller lignende -
der sikrer en langsom afvikling.

Endelige plejeplaner sendes til alle lodsejere efter at have været fore-
lagt plejeudvalget.

på grundlag af plejeplanen udarbejder plejemyndigheden en detaljeret
handlingsplan. Den skal indeholde de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
og den naturpleje, som skal udføres i det følgende år. For de ikke
statsejede nåletræsarealer, der efter fredningsbestemmelserne skal ryd-
des, skal handlingsplanen angive i hvilket omfang rydning skal ske, og
nåletræ bibeholdes i mindre grupper i det omfang det ikke strider mod
hensynet til synliggørelse af områdets geologiske former. Planen skal
ledsages af en oversigt over de foranstaltninger, der påtænkes udført
senere, således at den detaljerede handlingsplan og oversigten i alt
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~ dækker en periode på mindst 3 år. Efter at have været forelagt plejeud-
valget sendes plan og oversigt til alle berørte lodsejere.

Som led i fredningen er der sket afståelse til staten ved Miljø- og
Energiministeriet af ca. 21 ha af ejendommen matr. nr. 14 c, Lysgaard
by, Lysgaard, jf. Naturklagenævnets delafgørelse af 16. december 1998.
Arealet er nu udstykket og tildelt matr. nr. 14 e, Lysgaard by, Lys-
gaard.

Idet fredningsnævnets afgørelse af ll. april 1997 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det nu ca.1607 ha store
fredningsområde, der er afgrænset som vist på kortet, der hører til Na-
turklagenævnets afgørelse (fredningskortet) , og som helt eller delvis
omfatter de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme:

Fredningsbestemmelser

§ l. Fredningens formål.

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, na-
turvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, herunder
navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier.
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhi-
storiske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til
færdsel og ophold i området.

§ 2. Bevaring af området m.v.

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en
tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser el-
ler tillades ved en dispensation efter § 12.

§ 3. Arealernes drift
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a. Ager.
Arealerne, som på fredningskortet er vist med signaturen ager i omdrift,

må anvendes til landbrugsdrift som hidtil, herunder gødes og sprøjtes
inden for lovgivningens almindelige rammer.

Tilplantning med juletræer eller andre flerårige, træagtige afgrøder må
ikke finde sted.

Der må ikke etableres nye læhegn. Eksisterende læhegn kan vedligeholdes,
dog således at nåletræ ved udskiftning skal erstattes af løvtræ.

Fredningen er ikke til hinder for, at arealerne kan udgå af omdrift og
henligge udyrkede.

b. Eng og mose.
Arealerne, som på fredningskortet er vist med signaturen enge og moser,

må anvendes i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens almindelige
regler om beskyttede naturtyper. Enge, som regelmæssigt er blevet om-
lagt, kan fortsat omlægges med samme tidsinterval som hidtil. Gødskning
og anvendelse af bekæmpelsesmidler i hidtidigt omfang på enge er til-
ladt, herunder også sprøjtning i tilfælde af akutte insektangreb på hus-
d~.

c. Hede, overdrev og andre udyrkede arealer.
Arealerne, som på fredningskortet er vist med signaturen hede, overdrev

og andre udyrkede arealer, må ikke tilplantes, omlægges, indtages i om-
drift eller gødskes. på overdrev må gødskning dog ske i hidtil begrænset
omfang. Sprøjtning mod tidsler, brændenælder, bjørneklo samt i tilfælde
af akutte insektangreb på husdyr er tilladt.

De træbevoksede arealer, der på fredningskortet er vist som nåleskov el-
ler løvskov, der forlanges ryddet, skal ryddes ved omdriftsalder eller
senest i år 2030. Dog skal fremtidige overdrevsarealer i Kapeldalen og i
Dollerup Bakker syd for Hald Sø ryddes senest 5 år efter denne afgørel-
se. Det samme gælder læhegn, som skal fjernes ifølge fredningskortet.
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Ved rydningen af træbevoksede arealer kan enkelte træer og grupper af
træer blive stående, når det ikke strider mod hensynet til synliggøreIse
af områdets geologiske former. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i
plejeplanen, jf. § 9.

Ved plejen af arealerne skal det i øvrigt tilstræbes, at uønsket opvækst
fjernes ved rydning, slåning eller afgræsning.

d. Skovbevoksede arealer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i § 8.
De på fredningskortet viste skovarealer henholdsvis

egeskov/-krat
bøgeskov/-krat
blandet ege- og bøgeskov
løvskov i øvrigt

skal bevares og plejes. Arealerne må ikke renafdrives, men hugst må ske
som plukhugst.

Det er tilladt at bevare enkelte træer eller holme af andre løvtræarter
end hovedtræarten. Uden for egentlige egekrat, der er registreret som
bevaringsværdige i medfør af skovloven, skal opvækst af gran som enkelt-
stående træer og i begrænset omfang og mængde være tilladt, men de skal
fjernes før de kaster frø, og senest når de når op i højde med løvtræbe-
voksningens kronetag. Plejemyndigheden har ret til, når betingelserne er
til stede, at fjerne sådan opvækst, hvis ejeren ikke selv vælger at gøre
det.

Arealer, som ifølge fredningskortet skal konverteres fra nål til løv,
skal ryddes ved normal omdriftsalder, ved bevoksningens opløsning eller
senest år 2030. Sydsiden af Kapeldalen skal dog ryddes senest 5 år efter
fredningens ikrafttræden.
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Arealerne skal herefter gentilplantes eller tilsås i overensstemmelse ~
med fredningskortet. Tilplantning eller tilsåning er en plejeforanstalt-
ning, og skal ske med egnstilknyttede arter og provenienser.

§ 4. Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttel-
se af forekomster i jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages
opfyldning, planering eller afgravning. Terrænændringer af rent midler-
tidig karakter er dog tilladt~

De på fredningskortet angivne kulturspor, såsom oldtidsagre, vej spor og
jorddiger skal bevares.

§ 5. Bebyggelse m.v.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter el-
ler lignende. Der må ikke etableres pelsdyrfarme eller dambrug.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets god-
kendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres nødvendige
driftsbygninger i tilslutning til eksisterende bygninger på land- og
skovbrugsejendomme og dambrug samt foretages om- og tilbygninger til ek-
sisterende beboelses- og driftsbygninger.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at bygninger med fredningsnæv-
nets godkendelse kan genopføres efter brand.

Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige læskure til
kreaturer, heste, får, geder og grise m.v. Dog kræves fredningsnævnets
godkendelse af udformning og placering.

\

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne
eller skure, der i kortere perioder er nødvendige for skovdriften.
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Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, bortset fra opstil-
ling af ejerens egen campingvogn i direkte tilknytning til eksisterende
bebyggelse.

§ 6. Veje og tekniske anlæg m.v.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis
må der ikke anbringes hegn, mure, vindmøller eller master, herunder ma-
ster for luftledninger. Der må heller ikke etableres lysanlæg, bortset
fra sædvanlig belysning i tilknytning til beboelses- og driftsbygninger.

Der må ikke anlægges campingpladser, sportspladser, motorbaner, skydeba-
ner eller landingspladser for fly og helikoptere. Der må heller ikke
etableres oplags- eller lossepladser.

Der må ikke anlægges nye veje, bortset fra mindre veje der er nødvendige
for landbrugs- og skovdriften, og som følger det naturlige terræn.

Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn
til kreaturer, heste, får, geder og grise m.v. samt forstmæssigt nødven-
dige hegn. Eventuelle træhegn skal, såfremt de males, holdes i mørke
jordfarver.

Fredningen er ej heller til hinder for, at der etableres luftledninger
med tilhørende master til elforsyning af kreaturhegn inden for det fre-
dede område.

§ 7. Vand- og vådområder.

De på fredningskortet viste kilder og søer skal bevares, jf. dog neden-
for om pleje (§ 9).
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Fredningen er ikke til hinder for, at de på fredningskortet viste vand- ~
løb vedligeholdes efter vandløbs lovens bestemmelser. Vedligeholdelse må
dog kun ske manuelt. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der
kan ske restaurering af vandløb og vådområder.

Der må ikke foretages indvinding af overfladevand eller indvinding af
grundvand inden for en afstand af 500 meter fra de ovenfor nævnte vand-
løb, kilder og søer. Undtaget er dog indvinding til vanding af græssende
dyr. Eksisterende vandindvindinger i området kan fortsætte. Ved ændring
af disse skal det tilstræbes, at påvirkningen af vådområderne bliver så
lille som muligt.

Hald Sø's vandspejlskote må ikke sænkes under kote 9,13 m DNN.

§ 8. Særlige bestemmelser for visse statsskovarealer.

8.1. Naturskov.
Følgende afdelinger udlægges med favorisering af eg:

- Egeskoven øst for den tidligere jernbane (afd. 1146, 1149 og 1150) .
- Troldeslugten (afd. 1201 a og 1202 a-b) .

Driften skal ske efter følgende retningslinier:
på arealerne skal egen lades urørt. Jordbearbejdning, kørsel med redska-
ber i skovbunden samt hugst - herunder fjernelse af udgåede træer - er
ikke tilladt. Dog skal selvsåede uønskede træarter, som ikke fremmer
egen fjernes. Vindfælder og nedfaldne grene må kun fjernes i det omfang,
de spærrer færdslen på veje og stier.

8.2. Naturskov med sekundær mulighed for såning og plantning.
For nedennævnte afdelinger gælder generelt, at naturlig foryngelse skal
tilstræbes. Dog er såning eller plantning med direkte afkom af den sted-
lige hovedtræart tilladt, når naturlig foryngelse ikke har vist sig mu-
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~ lig. Såning og/eller plantning skal foretages således, at jordbunden så-
vidt muligt bevares uforstyrret.

Følgende afdelinger skal drives med favorisering af eg:
- Egeskoven (vest for banen) (afd. 1131 a-b, 1132 a og 1133-1138)
- Store Traneskov (afd. 1126 a-c og e, 1127 og 1128)
- Lille Traneskov (afd. 1163)
- Fruerlund (afd. 1171 c)
- Non Mølle (afd. 1176 c)
- Ugleholm (afd. 1176 d)
- Gl. A1mind (afd. 1318 a-b)

For disse afdelinger skal driften desuden ske efter følgende retningsli-
nier:

-Arealerne skal i vid udstrækning forblive urørte. Dog kan skovene
Fruerlund, Non Mølle og Gl. A1mind afgræsses i sammenhæng med de til-
grænsende overdrev/enge, og en del af Gl. Almind kan benyttes til primi-
tiv lejrplads.
- Nødvendig lysning for fremme af egeopvækst er tilladt.
- Selvsåede uønskede træarter skal fjernes.
- Jordbearbejdning er udover supplerende såning og/eller plantning ikke

tilladt.
- Kørsel med redskaber i skovbunden skal så vidt muligt undgås.

Følgende afdelinger skal drives med favorisering af bøg:

- Skrænterne på Inderøen.

For disse afdelinger skal driften desuden ske efter følgende retnings1i-
nier:

Bevoksningerne på skræntarealerne skal drives med høj omdriftsa1der, og
med bevarelse af et islæt af udgåede træer.
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Ved foryngelse skal langsom afvikling af den gamle bevoksning tilstræ- ~
bes.
Ved hugst skal der efterlades en vis mængde grentoppe og/eller hele
stammer.
Specielt er det på skræntarealerne i afd. 1251, den nordlige del af afd.
1253, afd. 1261 og afd. 1262 kun tilladt ved hugst at fjerne kævler, og
det er udover supplerende såning og/eller plantning ikke tilladt at
foretage jordbearbejdning.

8.3. Skov med særlig geologisk interesse.
For følgende afdelinger:

- Skrænt skoven (afd. 1205 a-c, 1206-08, 1210-1211 og 1212 b)

skal driften tilrettelægges med det formål at kunne iagttage områdets
landskabselementer. Der tilstræbes et højstammet skovbillede med flere
ind- og udsigtskiler.

§ 9. Naturpleje.

Til opfyldelse af fredningens formål kan der foretages naturpleje.
Skov- og Naturstyrelsen foretager pleje af de statsejede arealer inden
for fredningen.
Viborg Amt foretager pleje af de ikke statsejede arealer.

Der nedsættes et plejeudvalg på 6 medlemmer, bestående af en repræsen-
tant for hver af de to plejemyndigheder, en repræsentant for Viborg Kom-
mune samt tre repræsentanter for de private lodsejere. En repræsentant
fra Karup Kommune deltager i plejeudvalgets møder, når der skal drøftes
emner, der vedrører arealer beliggende i kommunen.

Plejeudvalget er rådgivende for plejemyndighederne og skal have forelagt
endelig plejeplan og handlingsplan til udtalelse.
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~ For de ikke statsejede arealer udarbejder Viborg Amt en langsigtet over-
ordnet plejeplan. I planen skal indgå principper for forskellige ryd-
ningsgrader, og det skal fremgå, at foryngelse af løvtræarealer ikke må
ske ved renafdrift, men skal ske ved hugst - plukhugst eller lignende -
der sikrer en langsom afvikling.

Endelige plejeplaner sendes til alle lodsejere efter at have været fore-
lagt plejeudvalget.

på grundlag af plejeplanen udarbejder plejemyndigheden en detaljeret
handlingsplan. Den skal indeholde de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
og den naturpleje, som skal udføres i det følgende år. For de ikke
statsejede nåletræsarealer, der efter fredningsbestemmelserne skal ryd-
des, skal handlingsplanen angive i hvilket omfang rydning skal ske. Nå-
letræ kan bibeholdes i større eller mindre grupper i det omfang det ikke
strider mod hensynet til synliggøreIse af områdets geologiske former.
Planen skal ledsages af en oversigt over de foranstaltninger, der påtæn-
kes udført senere, således at den detaljerede handlingsplan og oversig-
ten i alt dækker en periode på mindst 3 år. Efter at have været forelagt
plejeudvalget sendes plan og oversigt til alle berørte lodsejere.

Viborg Amt har som plejemyndighed ret til uden udgift for ejerne at ud-
føre naturpleje efter plejeplanens retningslinier på ikke statsejede
arealer til opfyldelse af fredningens formål. Der kan som led i plejen
f.eks. ske fjernelse af træbevoksning, herunder selvsåninger, afbræn-
ding, afgræsning, høslet eller lignende. Der kan også foretages oprens-
ning af søer og vandhuller og ske frilæggelse af kulturspor.

I det omfang et forhold ikke er reguleret i foranstående driftsbestem-
melser, jf. § 3, kan ændring af bevoksningsforholdenekun ske i form
af naturpleje som anført i denne bestemmelse.

Der henvises i øvrigt til de almindeligt gældende regler for plejen, for
tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 22. juni 1992. Herfra
skal særlig fremhæves, at der - inden plejearbejder udføres - skal gives
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ejerne af de ikke statsejede arealer mulighed for selv at udføre pleje- ~
arbejdet inden for en nærmere fastsat frist. såfremt der opstår uenighed
mellem lodsejer og plejemyndighed om plejens udførelse, skal sagen fore-
lægges Fredningsnævnet til afgørelse. Fredningsnævnets afgørelse kan på-
klages til Naturklagenævnet af ejeren og af Viborg Amt inden 4 uger fra
den dag afgørelsen er meddelt.

såfremt ejeren af et ikke statsejet areal afstår fra selv at udføre ple-
jearbejdet, tilfalder de skovede effekter Viborg Amt. Dog skal et even-
tuelt overskud i forbindelse med plejen tilfalde ejeren.

§ 10. Bonusvirkning.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 38 stk. 5 og planlovens §

36,stk.1, nr. 5 træder fredningsbestemmelserne i stedet for bestemmel-
serne i naturbeskyttelsesloven §§ 3, 4 og 15-19 og planlovens § 35, stk.
1, i det omfang foranstaltninger er påbudt eller tilladt i medfør af
fredningsbestemmelserne.

Fredskovpligtige arealer kan holdes uden skovbevoksning eller i anden
særlig drift i det omfang, det er påbudt eller tilladt i medfør af fred-
ningsbestemmelserne, jf. skovlovens § 16, stk. 4.

§ 11. Offentlighedens adgang.

Offentligheden har ret til at færdes og opholde sig i fredningsområdet
efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler. Der udlægges nye stier
som vist med særlig signatur på fredningskortet. Stierne udlægges som
trampestier forbeholdt gående. ~
De udlagte stier samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes, om-
lægges eller indskrænkes uden fredningsnævnets tilladelse. I tilfælde af
jagt eller intensivt skov- eller landbrugsarbejde, kan stierne dog luk-
kes midlertidigt, jf. naturbeskyttelseslovens regler.
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~ På privatejede arealer har Viborg Amt ret til afmærkning af stiforløb
samt opsætning af kortborde i beskedent format.

Skov- og Naturstyrelsen udarbejder et regulativ for benyttelse af Hald
Sø. Regulativet forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

§ 12. Dispensationer.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-8
samt § 11, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50.

§ 13. Ophævelse af gældende fredningsbestemmelser.

Ved fredningens ikrafttræden ophæves følgende kendelser:

1. Deklaration af 14.7. 1928 vedr. matr. nr. l e Hald Hovedgård, Dolle-
rup.

2. Deklaration af 1.8. 1931 vedr. matr. nr. 1 y Hald Hovedgård, Dolle-
rup.

3. Deklaration af 18.12. 1937 vedr. matr. nr. 1 y Hald Hovedgård, Dolle-
rup.

4. Deklaration af 18.12. 1937 vedr. matr. nr. 1 ep Hald Hovedgård, Do~-
lerup.

5. Overfredningsnævnets kendelse af 5.2. 1942 vedr. fredning af arealer
omkring Hald Sø. O to ~ ~ . \~CJ

6. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.5. 1942 vedr. fredning af
arealer omkring Hald Sø. Od(.f'" ~()O

7. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 10.1. 1949 vedr. fredning af
arealer omkring Hald Sø. e 19'1\P. 00)

8. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 18.2. 1949 vedr. fredning af
arealer omkring Hald Sø. G (o e.,c.r-,.OO

9. Deklaration af 26.7. 1950 vedr. matr. nr. 1 fæ Hald Hovedgård, Dolle-
rup.
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10. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.1. 1956 vedr. fredning af ~
arealer omkring Hald Sø. ,O to ~~. OG

11. Deklaration af 25.3. 1963 vedr. matr. nr. 1 u, 1 ab og 1 ax Hald Ho-
vedgård, Dollerup.

12. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 11.2. 1964 vedr. fredning af
arealer omkring Hald Sø.-f#1~ (",øf!""" ~t0 ,\:~:

13. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 24.11. 1964 vedr. fredning
af arealer omkring Hald Sø. QL9'1Co. oC

14. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 10.6. 1965 vedr. fredning af
arealer omkring Hald Sø. Ole o, L::, .00'

15. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 16.6. 1969 vedr. forlængelse
af Viborg-Herning landevej gennem Hald Egeskov. oCDo,t..ø. 00

16. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.2. 1971 vedr. fredning af
arealer omkring Hald Sø.

17. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 9.11. 1971 vedr. fredning af
matr. nr. 14 d og 15 m Lysgård by, Lysgård. CJ\.oo,{p - ~

lB. Fredningsnævnets tillægskendelse af 25.10. 1974 vedr. fredning af
matr. nr. 16 l Lysgård by, Lysgård. CJ(P~(.D .00

•

Lars Busck
Naturklagenævnets formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fortegnelse
over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af Naturklagenævnets

afgørelse af 26. marts 2002 om fredning af Hald Sø - området.
(sag nr. 97-111/760-0001).

Hald Hovedgård, Dollerup: la, 1aa, lab, lax, 1b, le, ld, ldf, ldk, ldl,
ldu, ldø, lem, ler, ler, ley, lfu, lfv, lfy, lfæ, 19a, 19b, 1ge, 19d,
199, 19s, 19t, 19u, lIs, llu, lIx, lly, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, lz,
læ, lø, 2, 3, 4a, 4b og 9a.

Vranum by, Almind: lar, 19, ln, lr, ls, lt, lu, lv, lx, ly, 2e, 2f, 2i,
2k, 21, 3a, 3h, 3i, 31, 3m, 3n, 3p, 3r, 4b, 4e, 4k, 41, 16e, 16e og 16f.

Almind by, Almind: Sa, Sd, 6a, 6h, 7b, 7f, 7g, 7h, 8a, 8i og 9f.

Mostgård, Almind: la, le, le, 2a, 2e, 2d, 2g, 2h, 21, 2q, 3, 4, 7, 8,
9, 10 og 11.

Over Katballe gårde, Lysgård: 2b, 2e, 3a, 3b og 3e.

Neder Katballe By, Lysgård: la og 2a.

Knækkeborg, Lysgård: la og le.

Lysgård by, Lysgård: 14a, 14d, 14e, lsf, lsg, 15m, 16b, 16e, 16d, 16m,
16n, 160, 16p, 16q, 16r, 17a og 17b.

Dollerup by, Dollerup: la, laa, le, le, 19, lh, lk, 11, 1m, ln, 10, lp,
lq, ls, lt, lv, lz, lø, 2b, 2g, 2h, 21, 2m, 2n, 20, 2p, 2u, 2y, 3e, 3f,
3h, 3i, 3k, 31, 3m, 3n, 30, 3p, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 4e, 4b, 41, 4m, 4p,
4r, 4y, sa, sap, Sas, sbd, Sbt, Sek, seø, seh, sel, Sr, 6a, 6ad, 6ar,
6b, 6bs, 6bp, 6e, 6ee, 6ch, 6d, 6g, 60, 6p, 6q, 6r, 6ø, 7a, 7c, 7i, 7k,
7m, 7n og 70.
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Over Testrup by, Lysgård: 1c, 1d, le, li, 1k, 11, 2a, 2e, 3b, 3e, 3g,
3h, 4d, Sa, Sag, 5ba og 5ca.

Neder Testrup by, Lysgård: la, 1aa, lab, lac, lad, lae, laf, Ib, Id, le,
1f, 19, Ih, li, 1k, 10, 1q, 1r, ls, lt, lu, Iv, Ix, ly, lz, læ og lø.

Fællesgårde, Dollerup: 6i, 7d og Sc.

Agerskov, Finderup: 3a, 3e, 3h og 4a.

Viborg Markjorder: 56Gb.
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Naturklagenævnets afgørelse
af 26. marts 2002

om erstatning i anledning af fredning af
Hald Sø-området i Viborg og Karup Kommuner, Viborg Amt

(sag nr. 97-111/760-0001).

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den ll. april 1997 truffet afgørel-
se om erstatning i anledning af den samtidigt besluttede fredning af
Hald Sø-området. Erstatning er tilkendt 108 private ejere (lb.nr.)
med i alt 1.425.300 kr. Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Natur-
klagenævnet til efterprøveIse i medfør af naturbeskyttelseslovens §

42. Landbrugets Rådgivningscenter har på vegne af 35 ejere påklaget
erstatningsfastsættelsen, der tillige er påklaget af yderligere 8 eje-
re.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af erstatningsspørgsmålet lagt til
grund, at værdi tabet for den enkelte ejendom skal beregnes med ud-
gangspunkt i en grundtakst med diverse tillæg. Fredningsnævnet har
herefter givet erstatning efter følgende takster for arealer, der ikke
er omfattet af tidligere fredninger:

Arealer i omdrift alle med forbud mod tilplantning 2.000 kr/ha
Arealer, der skal bevares som egeskov, bøgeskov eller
løvskov i øvrigt 5.000 kr/ha
Arealer med nåleskov, der skal afvikles 5.000 kr/ha
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For eksisterende stier
For nye stier
Fald i jagtudbytte for overdrev, hede, mose og eng i
Forbindelse med plejebestemmelserne 1.000 kr/ha
og for arealer, hvor nåleskov skal afvikles
med yderligere 1.000 kr/ha
Ager i omdrift, der udgår af omdriften og fremover skal
henligge som overdrev uden gødskning 16.000 kr/ha
Ager i omdrift, der udgår af omdriften og fremover
skal henligge som eng uden gødskning
Hidtil gødede græsarealer, som fremover alene må
tilføres 70 kg N/ha/år 5.000 kr/ha
Hidtil gødede græs- og engarealer, som fremover ikke
må gødskes 7.500
Nåleskov som erstattes af løvskov 5.000
Løvskov som ryddes 5.000
For § 3 mose ydes ingen erstatning
For øvrige nyfredede arealer
For arealer omfattet af § 16 halv takst

10 kr/lm
20 kr/lm

7.500 kr/ha

kr/ha
kr/ha
kr/ha

1.000 kr/ha

For arealer omfattet af tidligere fredninger omkring Hald Sø har fred-
ningsnævnet tilkendt erstatning efter følgende takster:

Nåleskov som afvikles eller erstattes med løvskov
Hertil kommer for afviklede arealer formindsket
jagtudbytte 2.000 kr/ha
For ager i omdrift, der fremover alene må tilføres

5.000 kr/ha

70 kg N/ha/år 5.000 kr/ha
For ager i omdrift, der fremover skal henligge
som overdrev 16.000 kr/ha
For stiføringer samme beløb pr. løbende meter
som for arealer uden for den hidtidige fredning

Der er tilkendt en mindsteerstatning på 1.000 kr. pr. ejendom i de
tilfælde, hvor en ejendom på grundlag af meget beskedent areal ville
få en erstatning på under 1.000 kr. Herudover har fredningsnævnet i et
enkelt tilfælde tilkendt en ulempeerstatning som følge af gener ved en
stiføring.
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Naturklagenævnets lempelser i fredningsbestemmelserne.

Naturklagenævnet har navnlig for arealerne i omdrift besluttet at for-
enkle og lempe fredningsbestemmelserne.

Bestemmelsen om "miljøgødskning" udgår, og de pågældende arealer kan
forblive i omdrift . Fredningsnævnets beslutning om, at nærmere angiv-
ne arealer skal udgå af omdrift, ophæves. Fredningen medfører endvide-
re ikke yderligere begrænsninger for arealer, der er eng, mose, over-
drev eller hede. Disse arealer kan således anvendes som tidligere, in-
den for de rammer som følger af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er
tilladt at sprøjte tidsler, brændenælder, bjørneklo og lignende, samt
at sprøjte i tilfælde af akutte insektangreb på husdyr.

Erstatningskrav overfor Naturklagenævnet.

Naturklagenævnets beslutninger om ændringer i og lempelser af visse
fredningsbestemmelser er meddelt til samtlige ejere med opfordring til
at fremkomme med deres eventuelle reviderede erstatningskrav.

Landbrugets Rådgivningscenter, der repræsenterer 35 lodsejere (med 38
ejendomme) af de 108 private lodsejere, har i skrivelse af 20. septem-
ber 1999 fremsat de endelige erstatningskrav, i det man samtidig har
fremsat bemærkninger til det udkast til fredningsbestemmelser, på
grundlag af hvilket erstatningskravene er formuleret. Rådgivningscen-
tret har - næst efter at pege på forskellige forhold, som man finder
uklare - anført, hvilken forståelse af fredningsbestemmelserne man har
lagt til grund, normalt den for lodsejerne strengeste fortolkning.
Rådgivningscentret kan tiltræde, at erstatningerne fastsættes på
grundlag af generelle takster for indgrebene i de forskellige naturty-
per, men finder at de fleste takster bør forhøjes væsentligt. Navnlig
taksterne for konvertering af skov og rydning af trævækst på overdrev
fi~des at være alt for lave.

Der er ved udarbejdelsen af erstatningskravene taget hensyn til, om
arealerne tidligere er fredet og i dette tilfælde, om de nye bestem-
melser er mere restriktive end de hidtil gældende bestemmelser.
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For så vidt angår arealtyperne "eng" og "overdrev", der først blev om-
fattet af den generelle beskyttelse ved naturbeskyttelseslovens
ikrafttræden den 1. juli 1992, gør Rådgivningscentret opmærksom på, at
fredningssagen blev rejst allerede den 9. juni 1992. Det er derfor
efter Rådgivningscentrets opfattelse fredningssagen, der har hindret
en intensivering af den landbrugsmæssige udnyttelse af disse enge og
overdrev. Det bør der tages hensyn til ved erstatningsfastsættelsen.

Fredningsbestemmelserne er for en række arealers vedkommende nu blevet
lempet af Naturklagenævnet. I den tid, der er forløbet siden fred-
ningssagen blev rejst, har fredningen hindret en mere intensiv udnyt-
telse af eng- og overdrevsarealer, der imellemtiden yderligere er ble-
vet omfattet af den generelle beskyttelse af disse naturtyper (over en
vis størrelse). Også de nu bortfaldne bestemmelser om miljøgødskning
og om agerjords overgang til overdrev har hindret en landbrugsmæssig

_udnyttelse som hidtil. Rådgivningscentret mener derfor, at der til de
berørte ejere bør tilkendes en godtgørelse efter naturbeskyttelseslo-
vens § 39, stk. 2.

Landbrugets Rådgivningscenter har på ejernes vegne fremsat erstat-
ningskrav med udgangspunkt i følgende takster:

Arealer, der ikke er omfattet af tidligere fredninger.
• Agerjord i omdrift 1.500 kr./ha
• Tilsvarende arealer inden for beskyttelses-

linier
• Mindsteerstatning pr. ejendom

Agerjord i omdrift samt heder og overdrev
under 5 ha, hvor tilplantning med juletræer
og pyntegrønt var muligt men ikke påbeg~dt,
Tilsvarende arealer, hvor tilplantning er
påbegyndt eller hvor muligheden skønnes at
have væsentlig betydning for ejendommens
handelsværdi
Rydning af skov

•

•

•

• Rydning af træer på arealer, der er betegnet
som overdrev

• Konvertering af nåleskov til eg

750 kr./ha
1.500 kr.

4.000 kr./ha

20.250 kr./ha
45.000 kr./ha

40.000 kr./ha
40.000 kr./ha
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Arealer med eg og egeblandings-
skov

• Tilsvarende skov inden for eksisterende

•
12.500 kr./ha

•
fredning
Elle-og birkebevoksede enge og moser
(tilvæksttab som følge af naturpleje)

7.500 kr./ha

12.000 kr./ha

• Jagttab
Arealer, der konverteres til løvskov samt
eksisterende overdrev, hede, mose og eng
som udsættes for naturpleje 2.500kr./ha

Arealer, der overgård til hede eller overdrev 5.000 kr./ha

• Stierstatning
Eksisterende veje og stier
Nye stier

10 kr./lb.m
20 kr./lb.m

Godtgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 2 i anled-
ning af tab, som en række ejere påstås at have lidt ved ikke at have
kunnet udnytte arealer som hidtil i tiden fra fredningssagen blev
rejst den 9. juni 1992 og indtil meddelelsen i januar 1999 om, at
fredningsbestemmelserne var lempet på en række punkter eller at visse
arealer udgik af fredningen, påstås tilkendt med henholdsvis 3.000
kr./ha, 8.000 kr./ha og 15.000 kr./ha alt efter hvilken anvendelse af
arealerne, der fandt sted, før fredningssagen blev rejst.

Det drejer sig navnlig om arealer, der pr. l. juli 1992 blev omfattet
af den generelle beskyttelse af enge og overdrev (samt nedsættelse af
størrelseskravene for beskyttede moser fra 5.000 m2 til 2.500 m2 og
for heder fra 5 ha til 2.500 m2). Endvidere omfatter kravet de area-
ler, der var belagt med gødskningsbegrænsninger.

For enkelte ejendomme er der herudover fremsat særskilte erstatnings-
eller godtgørelseskrav begrundet i særlige ulemper eller andre for-
hold:

Lb.nr. 12a For bortfald af ret ifølge den tidligere
fredning til at bygge et større hus end
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den eksisterende beboelse 50.000 kr.

(Ifølge fredningsnævnet s kendelse er
byggeretten udnyttet ved genopførelse
efter brand)

Lb.nr. 18 Fredningssagen har forsinket en plan-
lagt tilplantning med Nobilis i 6 år.
Godtgørelseskrav 28.500 kr.

Lb.nr. 26 Mistet ret til at udvide eksisterende
bol"ig til 250 m2 50.000 kr.

Lb.nr. 36 For tab af læ som følge af
rydninger 20.000 kr.

Lb.nr. 46 For bebyggelsesrestriktioner 50.000 kr.

Lb.nr. 79 Takstmæssig erstatning påstås forhøjet
til 120.000 kr. plus 75.000 kr. for køb
af erstatningsskov 195.000 kr.

Lb.nr. 80. For bebyggelsesrestriktioner og sti-
føring 40.000 kr.

Lb.nr. 82 og 84 For tab af læ som følge af
rydninger 25.000 kr.

Lb.nr. 88 For tab af læ 9.100 kr. plus fredning
af bygningsparcel 30.000 kr. 39.100 kr.

Lb.nr. 96 Stiforløb tæt forbi bygninger 10.000 kr.
samt for bebyggelsesrestriktioner
30.000 kr. 40.000 kr.

Lb.nr. 104 Ulemper som følge af 2 stiforløb over



ejendommen og jagtforringelse på ejen-
dommen uden for det fredede areal 65.000 kr.

Lb.nr. 106 For rydning/tynding ved pleje samt
jagtforringelse,
ca. 2,5 ha a 20.000 kr. 50.000 kr.

Lb.nr. 117 Ejendommen blev udtaget af fredningen
allerede under fredningsnævnets behand-
ling. For forsinkelse af gentilplantning
på 1~,5 ha i 4-5 år kræves en godtgørelse
på 10.000 kr.

En del ejere, der ikke er repræsenteret af Landbrugets Rådgivningscen-
ter, nar klaget med påstand om væsentlig højere erstatning, end den
fredningsnævnet har tilkendt dem:

Lb.nr. 21 Fredningsnævnet har tilkendt 13.100 kr.
Der kræves for konvertering af nål til
Løv 2.22 ha a 7.500 kr. 16.650 kr.
Stierstatning 200.000 kr. i alt 216.650 kr.
Der tages forbehold om særskilt krav om
erstatning for værdiforringelse af hele
ejendommen, hvis stierstatningen ikke
bliver tilkendt.

Lb.nr. 23 300.000 kr.
Lb.nr. 54 100.000 kr.
Lb.nr. 78 300.000 kr.
Lb.nr. 87 50.000 kr.
Lb.nr. 100 25.000 kr.
Lb.nr. 102 75.000 kr.
Lb.nr. 103 150.000 kr.

Skov- og Naturstyrelsen har i anledning af de fremsatte erstatnings-
krav udtalt, at erstatningerne som udgangspunkt bør fastsættes på
grundlag af takster, hvis størrelse varierer efter hvilken naturtype
eller fredningsindgreb, der er tale om. Styrelsen finder, at der bør

7
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4It tages udgangspunkt i de takster, Naturklagenævnet har anvendt i afgø-
relsen af 27. september 1996 om erstatning ved fredningen af landska-
bet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø, det vil sige efter følgende tak-
ster:

Agerjord uden særbestemmelser: 1.000 kr./ha
Forbud mod tilplantning af agerjord: Tillæg på 1.000 kr./ha

Egekrat/egeskov, der skal bevares, og anden løvskov, der skal bevares
som løvskov: 5.000 kr./ha.

Vedrørende forholdet til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Offentliggørelsen af fredningsforslaget den 9. juni 1992 har efter
styreIsens opfattelse ikke reelt forhindret lodsejerne i at foretage
en opdyrkning af arealer, som blev pålagt restriktioner ved ikrafttræ-
den af naturbeskyttelseslovens § 3 den l. juli 1992. Det er ikke sand-
synligt at ejerne ville eller kunne have opdyrket arealerne i den mel-
lemliggende 3-ugers periode. Der synes derfor ikke at være grundlag
for hverken erstatning eller godtgørelse.

Beplantningsmæssige forhold.

Styrelsen mener, at erstatningen for manglende tilplantningsmulighed
bør ske efter følgende takster:

Dårlige arealer: 1.500 kr./ha

Middelgode og gode arealer: 4.000 kr./ha

Hvor tilplantning måtte være påbegyndt, bør der dog ydes erstatning
efter en konkret vurdering, idet der bl.a. må tages hensyn til, at ri-
sikoen ved juletræsdyrkning er betydelig større end risikoen ved land-
brugsdrift.

Jagten.

Styrelsen mener, at erstatningskravene er baseret på urealistiske for-
ventninger og anvendelse af en alt for lav kalkulationsrente på 4%.
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4It Told- og Skat anvender i forbindelse med den 20. alm. vurdering en
kalkulationsrentefod på 12,5 %. Fredningsnævnet har anvendt 10 %.

Øvrige erstatninger.

Styrelsen finder at øvrige erstatningskrav (stier, plukhugstdrift og
plejeindgreb i ellesump) er sat meget for højt.

Viborg Amt har ikke haft bemærkninger til erstatningskravene som sådan
men har henledt opmærksomheden på, at de bevoksningsmæssige forhold og
den dyrkningsmæssige tilstand på en række arealer, som Landbrugets
Rådgivningscenter har lagt til grund for erstatningskravene, ikke i
alle tilfælde svarer til amtets vurdering af de stedlige forhold.

Amtet har navnlig henvist til, at der flere steder er forskel i opfat-
telse af, om et areal er "skovbevokset", som påstået af Rådgiv-
ninsgcentret, eller om det er et "naturareal under tilgroning". Der
henvises i denne forbindelse til, at hovedparten af arealerne inden
for fredningen fra 1942 er pålagt bestemmelser om, at arealerne ikke
må beplantes. Der må ske hugst og tilplantning til fornyelse af det
tidligere plantede, men der er ikke ret til plantning til erstatning
for selvsåede gran og fyr.

Om de landbrugsmæssige restriktioner bemærker amtet, at fredningen fra
1942 indeholder bestemmelser om, at områderne skal bevares i deres nu-
værende tilstand og som følge deraf ej heller må opdyrkes. Hvor det af
fredningsforslaget fremgik, at arealerne ønskedes taget ud af drift,
er den landbrugsmæssige drift - efter amtets vurdering - fortsat uæn-
dret under fredningssagen, bortset fra de steder hvor lodsejerne har
fået støtte til udtagning af arealerne. Amtet har herudover givet be-
mærkninger til konkrete forhold vedrørende erstatningskrav for enkelte
ejendomme.

Med hensyn til fordelingen af erstatningsudgiften mellem staten og am-
tet har amtet udtalt, at Hald Sø-området har national betydning især
på grund af områdets geologiske betydning men også på grund af det
biologiske og landskabelige indhold. Amtet finder derfor, at betingel-
serne for, at statens andel af erstatningen fastsættes til ni tiende-
dele, er til stede.
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Naturklagenævnets beslutninger.

I Naturklagenævnets behandling af erstatningsspørgsmålene har deltaget
følgende medlemmer:
Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Jens Jørgen Bolvig, Leif
Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Jens Steffensen og Svend Ta-
anquist.

Naturklagenævnet skal udtale:

Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt, at
landskabet omkring Hald Sø fredes efter Naturbeskyttelseslovens kapi-
tel 6 med en række ændringer af de fredningsbestemmelser, som fred-
ningsnævnet havde fastsat.

Fredningserstatningerne fastsættes til et beløb, der udligner det tab,
som fredningen påfører den enkelte ejer. Dette tab kan antages at sva-
re til den nedgang i ejendommens handelsværdi ved kontant betaling,
som fredningen medfører.

Som udgangspunkt udmåles erstatningen på grundlag af takster, hvis
størrelse varierer efter hvilken naturtype eller fredningsindgreb, der
er tale om. Der bør ligeledes skelnes mellem arealer, der nyfredes og
arealer, der er omfattet af ældre fredninger.

For arealer, der ikke tidligere er fredet, og som er karakteriseret
som ager, eng, overdrev samt heder mindre end 5 ha fastsættes erstat-
ningen efter en grundtakst på 1.500 kr./ha. For sådanne arealer omfat-
tet af beskyttelseslinier i medfør af naturbeskyttelseslavens § 16 og
§ 18 ydes dog kun erstatning med halv grundtakst, 750 kr./ha.

Erstatningen for agerjord i omdrift samt for heder og overdrev mindre
end 5 ha, hvor fredningen forhindrer tilplantning, fastsættes til for-
skellen mellem jordværdien for nordmannsgran og værdien af arealerne
som agerjord.

Erstatningskravet er baseret på en udbytteprocent på 50 og en rentefod
på 8% p.a. Der fås herefter en jordværdi på 64.000 kr.
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Der er knyttet en ikke ubetydelig risiko til investeringer i juletræs-
og pyntegrøntkulturer. Ved fastsættelse af jordværdien for sådanne
arealer bør der derfor anvendes en noget højere kalkulationsrente, som
i dette tilfælde passende kan anslås til mellem 9 og 10~ p.a.

Et flertal på 4 medlemmer, herunder formanden, lægger til grund, at
jordens værdi som agerjord udgør omkring 40.000 kr./ha. En erstatning
på 4.000 kr./ha, der inkluderer grundtaksten, findes på den baggrund
at yde fuld kompensation for den mistede mulighed for tilplantning.
Mindretallet (Bent Hindrup Andersen, J.J.Bolvig, Leif Hermann og Jens
Steffensen) stemmer for en erstatning på 3.000 kr./ha.

Fredningen indeholder bestemmelser om rydning af skov og rydning af
træer på arealer, der betegnet som overdrev. Rydning skal ske efter
omdrift dog senest i år 2030. Der er næppe, henset til erstatningskra-
venes størrelse, tale om væsentlige forskelle i bevoksningsintensite-
ten og derfor ikke grund til at gøre forskel i erstatningen for de to
arealkategorier.

Antager man, at ,arealerne er velegnede til tilplantning med juletræer
og som sådanne ville have en værdi på 47.100 kr./ha (jordværdien ved
9% og 50% udbytte) og at værdien som overdrevsarealer er 5.000 kr./ha,
vil tabet udgøre 42.100 kr./ha. Dette tab indtræder dog først efter
omdrift, hvilket skønnes at ske omkring år 2025 eller ca. 28 år efter
fredningsnævnets afgørelse. Med en rente på 10% svarer dette beløb til
en værdi i dag på 2.919 kr.

Med en erstatning på 5.000 kr./ha findes der herefter at være ydet
fuld erstatning for de arealer, hvor der skal ske rydning af skov.
Samme erstatning bør tilkendes for nåleskov, der skal konverteres til
løv efter omdrift dog senest i år 2030, idet der ikke skønnes at være
væsentlige forskelle for lodsejerne på, om der er krav om rydning el-
ler om der skal ske konvertering til andre træarter.

For øvrige træbevoksede arealer, herunder eg eller egeblandingsskov og
elle- og birkebevoksede enge og moser, der efter fredningen skal beva-
res og ikke må renafdrives, kan erstatningen ligeledes passende ansæt-
tes til 5.000 kr./ha.
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Et flertal på 5 medlemmer finder, at fredningens bestemmelser om kon-
vertering af nåletræsarealer til løv samt naturplejeforanstaltninger
på eksisterende enge, overdrev, heder og moser må antages at forringe
jagtudbyttet på disse arealer. Der fastsættes en skønsmæssig erstat-
ning herfor på 1.000 kr./ha. For arealer, der efter afdrift overgår
til hede eller overdrev fastsættes erstatningen for jagttab til 2.000
kr./ha. Mindretallet (Bent Hindrup Andersen, J.J.Bolvig og Leif Her-
mann)" mener ikke at der vil ske noget fald i jagtudbyttet som følge af
fredningen og stemmer for at afvise erstatningskravet.

For udlæg af stier bør der ydes sædvanlig stierstatning med 10 kr. pr.
lb. m for eksisterende stier og veje og 20 kr. pr. lb. m for nye sti-
er.

Mindsteerstatning fastsættes til 1.500 kr. pr. ejendom.

For så vidt angår kravet om, at der ved erstatningsfastsættelsen bør
tages hensyn til, at fredningsforslaget, der blev bekendtgjort den 9.
juni 1992, eller 3 uger før ikrafttrædelsesdatoen for Naturbeskyttel-
sesloven, havde den virkning, at lodsejerne i denne periode var afskå-
ret fra at inddrage eng- og overdrevsarealer under dyrkning, bemærkes:

En fredningserstatning gives som kompensation for det formuetab, der
påføres en lodsejer som følge af, at der gennemføres en fredning. Det
forhold, at fredningspåstanden i denne sag formelt afskærer lodsejerne
fra at foretage en opdyrkning af tidligere uopdyrkede arealer, kan ik-
ke i sig selv betinge, at der udløses erstatning. Det må i det mindste
sandsynliggøres, at der er tale om et formuetab. Det er ikke godtgjort
eller sandsynliggjort, at lodsejerne i en periode op til tidspunktet
for fredningsforslagets bekendtgørelse havde påbegyndt eller truffet
forberedelser til en opdyrkning af arealerne. Man har været fuldt ud
klar over, at der efter den 1. juli 1992 ikke kunne ske ændringer i

arealernes tilstand. Det er ikke søgt underbygget, at arealerne på
grund af fugtig tilstand måske først kunne bære maskiner i slutningen
af juni, ligesom det ikke er sandsynliggjort, at en ændret anvendelse
af arealerne ville være rentabel. Hertil kommer, at der gennemgående
er tale om forholdsvis små arealer for de fleste ejendommes vedkommen-
de og at erstatningskravene ikke er søgt underbygget.
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Det tiltrædes derfor, at fredningsnævnet ikke har tilkendt erstatning
for dette forhold.

For arealer, der var omfattet af de nu ophævede bestemmelser om
gødskningsbegrænsning (miljøgødskning) , tilkendes der en godtgørelse
efter naturbeskyttelseslovens § 39,stk. 2, på 1.000 kr./ha. Der ses
ikke herudover at være grundlag for at tilkende godtgørelse for tab
ved ikke at have kunnet udnytte ejendomme som hidtil i tiden mellem
den offentlige bekendtgørelse af fredningsforslaget og Naturklagenæv-
nets meddelelse om lempelser af fredningsbestemmelserne.

For ,så vidt angår de individuelle krav om særlige erstatninger eller
godtgørelser bemærkes:

Lb.nr. 18: Da fredningssagen har forsinket en planlagt tilplantning
med Nobilis i 6 år tilkendes der en godtgørelse i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 39, stk. 2, på 28.500 kr.

Lb.nr. 23: For særlige ulemper ved udlæg af sti over ejendommen til-
kendes en særlig erstatning på 25.000 kr.

Lb.nr. 46: For bebyggelsesrestriktioner tilkendes der en særlig er-
statning på 40.000 kr.

Lb.nr. 80: For bebyggelsesrestriktioner tilkendes der en særlig er-
statning på 25.000 kr.

Lb.nr. 96: For bygningsrestriktioner og ulemper ved stiforløb tæt på
ejendommens bygninger tilkendes der en særlig erstatning på 25.000
kr.

Lb.nr. 117: For forsinkelse af gentilplantning af 17,5 ha i en periode
af 4-5 år tilkendes der en godtgørelse på 10.000 kr.
Der er ikke fundet grundlag for - hverken helt eller delvist - at imø-
dekomme øvrige krav om særskilt erstatning.

Idet fredningsnævnets erstatningsafgørelse af 11. april 1997 ophæves,
fastsætter Naturklagenævnet herefter erstatningerne og godtgørelserne
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~ til de berørte ejere således, idet de beregnede beløb oprundes til he-
le hundrede kroner. Arealberegningerne, der er lagt til grund for be-
regningen af erstatninger og godtgørelser for hver enkelt lodsejernum-
mer, fremgår af vedlagte skemaer (bilag 3 a, b, c og dl :

Lodsejer Ejer Samlet er- Godtgø-

nr: statning (kor- relse § 39,

rigeret) stk.2

1 NS Non Mølle 15.300,00

2 Vagn K. Kristensen 7.700,00

3 Finn Christensen 2.200,00 1.400,00

4 Torben V. Pedersen 20% og John Pedersen 80% 2.800,00

5 Jan Liewes I 5.100,00

6 Mogens Kornum 1.500,00

7 Erik Andersen 4.700,00

8 Anders Kr. Jensen 1.500,00

9 Donald Weir 3.100,00

10 Knud og Inge GolI tillige deling 30.800,00

11 Emmy Frederiksen 1.500,00

12 Vilhelm Fog 1.900,00

12 Vilhelm Fog 24.200,00

13 Asta Vibe-Pedersen 1.500,00

14 John Mortensen 1.500,00

15 Kaj Gunnar Hyldal 13.200,00

16 FDF Viborg vi P. Pedersen 15.700,00

17 Aksel Rosenbæk 5.200,00

18 Anders-Aage Kuhr Lajer 24.100,00 2.900,00

Godtgørel- 28.500,00

se

19 Henning Rosenbæk 28.400,00

20 FDF Frederiksberg vi Jørgen Friis

21 KFUM spejderne Kjellerup vi Jørn Møller 32.700,00

22 Gunnar Sørensen 6.800,00

23 Agnete Heiberg/Svend Erik Heiberg/Søren Johan Hei- 47.500,00

berg/Marianne Heiberg tillige deling

Særlig erst. 25.000,00

26 Bo Bjarne Boysen/Hanne Boysen til lige deling 1.500,00
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27 Bo Bjarne Boysen/ Hanne Boysen til lige deling 70.300,00 800,00

28 Poul Bjørn 4.100,00

29 Jens Mortensen 1.500,00

30 Jens Chr. Mortensen og Eva K. E. Mortensen til lige 55.700,00

deling

31 Carl Laursen 23.800,00

32 Inge Larsen 53.800,00

33 Eva Welander Raabjerg/Erik Welander Afkald på

Raabjerg/Erik østergaard/Svend Erik erst.

østergaard

34 Birthe Jacobi 26.300,00

35 Harald og Niels J. Jørgensen til lige deling 1.500,00

36 Birthe Jacobi 17.500,00

37 Jens Frode Iversen 1.500,00

39 Jane Birgitte Johansen/Jørgen Pedersen/Jette Marie 1.500,00

Mosegaard til lige deling

41 Svend Erik Nørgaard 16.800,00

43 Bente Fyllgraf Hansen/Poul Hansen tillige deling 1.500,00

44 Ingrid Astrup og Poul Henchel tillige deling 10.400,00

45 Jens Ove Nielsen 12.300,00

46 Jens Johs. Klausen 171.400,00

Særlig erst. 40.000,00

47 Inger Marie Navntoft 1.500,00

48 Karen Holm 1.500,00

49 Børge Peter Frederiksen 1.500,00

50 Jens Bertel Thomsen Vind 1.500,00

51 Villy Hvidbjerg 1.500,00

52 Knud Krogsgaard Pedersen 1.500,00

53a Tina Baunshøj 1.500,00

53b Victor Ove Christensen 1.500,00

54 Grethe Holm 52.400,00 700,00

55 Bendt Christiansen 1.500,00

56 Henning Visbech Christensen 1.500,00

57 Jørn Albrechtsen 1.900,00

58 Kirsten Bohnefeldt Munk 75.100,00 2.100,00

59 Ole Munk/Knud Jørgen Munk/Morten Boje Munk/Stig 1.500,00

Munk tillige deling

60 Svend Ivar Andersen 13.200,00 800,00
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61 Johannes Svendsen 21.800,00 3.000,00

65a Anna Marie Puggård Rasmussen 1.100,00

65b Anna Marie Puggård Rasmussen 700

65c Anna Marie Puggård Rasmussen 1.400,00

66 Skelhøje Borgerforening vI Jakob Bjerre 5.500,00

68 Tronik AIS 1.500,00

70 Vagner Linde Jensen 1.500,00

71 Kirsten Odgaard Poulsen 1.500,00

72 Herluf Peder Pedersen 1.500,00

73 Aksel Frederik Jensen 1.500,00

74 Andrea Marie Søe-Larsen 1.500,00

75 Aage Ramsing Afkald på

erst.

76 A P Jensen m.fl. Mindelegat clo Viborg Kommune 1.500,00

77 Poul G. Jensen 19.200,00

78 Vibeke Rosendahl Olsen 10.100,00

79 Erik Olesen 47.000,00

80 Line Maagaard Andreassen 75% og Michael Ledet 39.000,00

Jensen 25 %

Særlig erst. 25.000,00

81 Mogens Vibæk- Nielsen 1.500,00

82a Carsten Staal Thomsen 43.200,00

82b Carsten Staal- Thomsen 4.100,00

83 Mogens Vibæk-Nielsen/Birgitte Vibæk-Nielsen tillige 15.300,00

deling

84 Carsten Staal Thomsen 20.100,00

85 Senius M. Poulsen 1.600,00

86 Peder Tonny Jacobsen 1.800,00

87 Anni Kirsten Andersen 2.200,00

88 Bent Melvej NielsenlBirthe Melvej Nielsen til lige de- 63.300,00 500,00

ling

90 Ole Mikkelsen 2.700,00

91 Thorkild Rohde 1.500,00

92 Landsforeningen Kronisk syge vI Knud Elisiussen 1.500,00

93 Linda MostruplTommy Mostrup til lige deling 1.500,00

94 Finn Inberg 0stergaard 2.300,00

95 Preben Mogensen 5.100,00

96 Thorkild Rohde 52.800,00



17

- --- --
ISærlig erst. 25.000,00

- --- - -- ---
97 Jan Kristiansen 2.600,00

--- --
98 Mogens Trier Jensen 1.500,00

--
100 a Marianne Rasmussen/ Martin Overgaard til lige deling 3-400.00

100 b Dorthe A.D. Johansen 1.500,00
101 Bent Arne Nielsen Nørgaard 2.900,00
102 Erling Greve Kristensen/Maja Lang Handskema- 9.300,00-

ger/Leif Nielsen/Mette Mølgaard Nielsen tillige deling

103 Tage 0sterby 11.700,00
104 Inge H. Frederiksen 81.900,00
106 Claus D. Langvad 2.000,00
107 Arne V. Hansen 1.500,00
108 Poul Erik Nielsen 1.500,00
109 Søren Glavind 1.500,00
110 Jens P. Madsen 1.500,00
112 Niels J. M. Tandrup 11.500,00
113 Vagn Frederiksen 70.900,00
114 Johnny P. Olsson 1.800,00
115 Frits Hede 2.800,00
116 Per Thostrup 37.800,00
117 Vagn Nielsen Godtgørel- 10.000,00

se

121 Dollerup Kirke c/o Karl Møller Poulsen 1.500,00
122 Boet efter Niels Romvig Jensen v/ Birgit Romvig Jen- 1.500,00

sen

I alt 1.648.400,00 50.700,00

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes efter Naturbeskyttelseslovens
§ 39,stk. 3, fra den 11. april 1997 med en årlig rente, der svarer til
Danmarks Nationalbanks diskonto. Tilkendte godtgørelsesbeløb forrentes
ikke.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling i Natur-
klagenævnet tillægges der de lodejere, der har været repræsenteret af
Landbrugets Rådgivningscenter og LandboCenter Midt, i alt 200.000 kr.
(inkl. moms), hvoraf de 95.000 kr. udbetales til Landbrugets Rådgiv-
ningscenter og de 105.000 kr. til LandboCenter Midt.
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Af den samlede erstatning på 1.648.400 kr. med renter, godtgørelse ef-
ter § 39,stk. 2, på 50.700 kr. og omkostningsbeløbet på 200.000 kr.
samt det af fredningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb på 346.069 kr.,
der er udbetalt, udreder staten v/ Miljøministeriet 9/10 og Viborg Amt
l/lO.

Naturklagenævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet, men ikke de
tilkendte godtgørelser og omkostningsbeløb, kan efter Naturbeskyttel-
seslovens § 45 påklages til Taksationskommissionen.

Erstatningsfastsættelsen kan påklages af de ejere, der rettidigt har
påklaget fredningsnævnets erstatningsfastsættelse og som ikke har fået
fuldt medhold i deres klage, og af ejere i forhold til hvem Naturkla-
genævnet har skærpet fredningsbestemmelserne. Erstatningsfastsættelsen
kan endvidere påklages af Miljøministeriet og Viborg Amt.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse er
meddelt den klageberettigede. Klagen skal være· indgivet skriftligt til
Naturklagenævnet, der videresender den til Taksationskommissionen.

Naturklagenævnets formand



~c.

t:KSISl. stier \TæraSelsrel pa Nye suer \ræraSelsrel pa

Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer eks. markvej/sti) (10 kr.lm) nyanlagte stier) (20 kr.lm) Bemærkning Erstatning

7910112524 1 AIS Non Mølle kr 0,00
---

7910112311 2 Vagn K. Kristensen kr 0,00

7910112702 3 Finn Christensen kr 0,00
----

Torben V. Pedersen7910112680 4 kr 0,00---
7910119782 5 Jan Liewes kr 0,00

---
__!9~_0~ 122731

6 Mogens Kornum kr 0,00

7910112699 7 Erik Andersen kr 0,00

~1-0 112729 I 8 Anders Kr. Jensen kr 0,00
--- - ---l-

7910112281 9 Donald Weir kr 0,00
-- --

7910112788 10 Knud og Inge GolI I kr 0,00
-

7910112753 11 Emmy Frederiksen J kr 0,00
---

7910112265 12 Vilhelm Fog kr 0,00
---

7910112834 12 Vilhelm Fog I kr 0,00

- 791011225]1 13 Asta Vibe-Pedersen kr 0,00
-
7910119723 14 John Mortensen kr 0,00

--
7910112818 15 Kaj Gunnar Hyldal kr 0,00

----
7910112877 16 FDF Viborg kr 0,00

---
7910112850 17 Aksel Rosenbæk kr 0,00

- --

7910112893 18 Anders-Aage Kuhr Lajer kr 0,00
----

7910032466 19 Henning Rosenbæk kr 0,00
---

7910032474 20 FDF Frederiksberg kr 0,00
- - ~l1en nYlles mec 1II søbredden efter aftale

7910032520 21 KFUM spejderne Kjellerup 200 med spejderne kr 4.000,00
---

7910032458 22 Poul Sjørup-Nielsen kr 0,00
--- AgneTe Aeroerg1Svena-Ei'iK

Heiberg/Søren Johan

7910032431 23 Heiberg/Marianne Heiberg 800 kr 8.000,00
-- Bo I:lJarne BoysenlRanne

7910112966 26 Boysen kr 0,00
---

7910112931 27 Bo Bjarne Boysen kr 0,00
--

7910052572 28 Poul Bjørn kr 0,00
---



Stier
cKSIS1.stier (Tæroselsrer pa Nye stier (Tæroselsrer pa

Ejendomsnr. lodsejernr . Ejer eks. markvej/sti) (10 kr.lm) nyanlagte stier) (20 kr.lm) Bemærkning Erstatning
---'----

7910010136 29 Jens Mortensen kr 0,00-~- Jens l;nr. MOi1ensen c/o
7910010152 30 Eva K. E. Mortensen kr 0,00--
7910010160 31 Carl Laursen kr 0,00

--
7910010195 32 Inge Larsen kr 0,00

-----
";Vi:l vvelanaer KaallJID'97t:r1K

I

Welander Raabjerg/Erik
østergaard/Svend Erik

7910010187 33 østergaard kr 0,00

-79100~ Preben Vang Nielsen kr 0,00
Harald og Niels J.

7910052521 35 Jørgensen kr 0,00
---

7910010225 36 Preben Vang Nielsen kr 0,00
----

7910010098 37 Jens Frode Iversen kr 0,00~~- JaffiOBTrgme
Johansen/Jørgen

Pedersen/Jette Marie
7910163374 39 Mosegaard kr 0,00~~
7910107350 41 Svend Erik Nørgaard 50 kr 500,00

---- Bente FYl1grarHanSenlPoul
7910090628 43 Hansen kr 0,00

--------
7910010292 44 Ingrid Astrup 100 kr 1.000,00

----
7910107229 45 Jens Ove Nielsen 160 kr 1.600,00-- --
7910107334 46 Jens Johs. Klausen 250 kr 2.500,00

--
7910107237 47 Inger Marie Navntoft kr 0,00

--
7910107253 48 Karen Holm kr 0,00

----
7910107288 49 Børge Peter Frederiksen kr 0,00

~- --
7910107296 50 Jens Bertel Thomsen Vind krO,OO

--
7910107318 51 Villy Hvidbjerg kr 0,00

--- ---
7910107326 52 Knud Krogsgaard Pedersen kr 0,00--
7910107199 53a Peter Hollebeek/lnger Brun kr 0,00--
7910107210 53b Victor Ove Christensen kr 0,00--



Stier
I::KSISLstier \TæroselSret pa Nye stier \TærOSelSret pa

Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer eks. markvej/sti) (10 kr.lm) nyanlagte stier) (20 kr.lm) Bemærkning Erstatning--~
ræraselsrenen OIev flyttet !II markvejen Ifm.

7910046343 54 Grethe Holm 330 30 Fredningsnævnets afgørelse kr 3.900,00~~
7910107172 55 Bendt Christiansen kr 0,00~- Henning vlsoecn
7910107180 56 Christensen kr 0,00

7910107202 57 Jørn Albrechtsen kr 0,00
Knuo Jørgen MunK7KlrSten

7910082366 58 Bohnfeldt Munk 520 kr 10.400,00~~- ule MunKlr-nuo Jørgen
Munk/Morten Boje

7910082439 59 Munk/Stig Munk kr 0,00--~-
7690016198 60 Svend Ivar Andersen kr 0,00

---

7690013814 61 Johannes Svendsen kr 0,00----
Anna Mane Puggard

7690003800 65a Rasmussen krO,OO
~-

Anna Mane Puggard
7690013873 65b Rasmussen kr 0,00

~----
I Anna Mane t'uggara

7690013946 65c Rasmussen kr 0,00
-~

7690013970 66 Skelhøje Borgerforening kr 0,00
-----

7690025669 68 Tronik A/S kr 0,00
----

7910018544 70 Vagner Linde Jensen kr 0,00
---

7690003940 71 Kirsten Odgaard Poulsen kr 0,00

7910052491 72 Herluf Peder Pedersen kr 0,00
---

7910018714 73 Aksel Fredenk Jensen kr 0,00-_.
7910018625 74 Andrea Marie Søe-Larsen kr 0,00

7910018609 75 Aage Ramsing kr 0,00~_._-_.
AP Jensen m.fl. Mlnoelegat

7910018382 76 c/o Viborg Kommune kr 0,00
-~

7910107164 77 Poul G. Jensen kr 0,00

7910018315 78 Jytte Christensen 220 kr 2.200,00~
7910046319 79 Vibeke Olsen 540 170 kr 8.800,00



Stier
I:.KSISI.sIler \TæroselsreI pa I\lye sIler \ræroselsreI pa

Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer eks. markvej/sti) (10 kr.lm) nyanlagte stier) (20 kr.lm) Bemærkning Erstatning
-- L.lne lVIaagaaru

Andreassen/Michael Ledet
7910018447 80 Jensen 100 550 kr 12.000,00

-
7690003959 81 Mogens Vibæk- Nielsen kr 0,00

----- Hans Peler Harpølh/Manon
7910018439 82a Huss 600 kr 6.000,00~~.-.

I7910183634 82b Carsten Staal-Thomsen kr 0,00-- Mogens VlbæK-
I

I Nielsen/Birgitte Vibæk-
7910098432 83 Nielsen 270 kr 2.700,00-- - --
7910018420 84 Carsten Staal Thomsen kr 0,00

7910046491 85 Senius M. Poulsen kr 0,00~-- MetteMørgara I

Hammershøj/Leif Nielsen
I

7910046483 86
~ kr 0,00-~

7910098394 87 Anni Kirsten Andersen kr 0,00---- ljentl\lleIVeJ Nlelsenl8Tffi1e
7910046955 \ 88 Melvej Nielsen 140 kr 1.400,00

-- - t:lsebeln vestrupIJørgen
7910018595 90 Møller kr 0,00

___ o

7910060281 91 Thorkild Rohde kr 0,00
---- -

7910082625 92 Poul Erik Nielsen kr 0,00-. Inaa MostrupIl ommy

7910082579 93 Mostrup kr 0,00~---
7910060257 94 Finn Inberg østergaard kr 0,00

----
7910060273 95 Preben Mogensen kr 0,00

--- Færdselsrelten bleVlly\tertilSkenermoo
7910060303 96 Thorkild Rohde 120 640 staten ifm. Fredningsnævnets afgørelse kr 14.000,00~- -- -
7690003967 97 Jan Kristiansen kr 0,00~--
7910098351 98 Mogens Trier Jensen kr 0,00

-.
Mananne Rasmussen!

7910046432 100 Martin Overgaard kr 0,00
__ o

7910046327 101 Bent Arne Nielsen Nørgaard kr 0,00
I:.rung ~reve

Kristensen/Maja Lang

7910046459 102 Handskemager krO,OO
-

?
'-



Stier
t:KSIS1.stier \TærOSelSret pa I'lIye sner (tærClselSret pa

Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer eks. markvej/sti) (10krJm) nyanlagte stier) (20krJm) Bemærkning Erstatning--7910046475 103 Tage 0sterby kr 0,00
---

7910098386 104 Inge H. Frederiksen 350 300 kr 9.500,00
7910041120 106 Claus D. Langvad kr 0,00
7910082331 107 Arne V. Hansen krO,OO~~
7910172047 108 Poul Erik Nielsen kr 0,00~
7910082668 109 Søren Glavind kr 0,00
7910112508 110 Jens P. Madsen kr 0,00---7910051606 112 Niels J. M. Tandrup kr 0,00

--
7910024633 113 Vagn Frederiksen kr 0,00

--
7910019877 114 Johnny P. Olsson kr 0,00
7910019834 115 Frits Hede kr 0,00

----- -
7910024668 116 Per Thostrup kr 0,00-- uOllerup Kii'kec7ORarl

7910018285 121 Møller Poulsen kr 0,00
122 Niels Romvig Jensen 40 kr 400,00

Alt i alt 4070 2410 O 88900
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25 JULI 2001lY re nlng I

Ager Overdrev Overdrev
I

Nål ryddes Løv ryddesAger
indenfor sø- Indenfor Indenfor Sø- indenfor Eng Indenfo r Eng Indenfor Nåleskov og bliVer til og bliVer til

og fortidsminde Ekslsl. og fortidsminde sø- og fortidsminde Eksisl. der erstanes hede/ hede/
II" åbeskynelse beskyttelseli overdrev åbeskyttelse beskytteises Hede >5ha Hede < 5ha åbeskyttelse beskyttelseli egekrat Bøg/Eg Bøgekrat Løvskov i af løvskov overdrev overdrev

Lodsej Ager (4000 slinie (750 nle (750 (5000 II" s lime (1750 linie (1750 (1000 (5000 Eng (2500 slinle (F50 me (1750 Mose (1000 Have (1500 (5000 (5000 (5000 Nåleskov (O øvng! (5000 (6000 (7000 (7000
Ejendomsnr. emr Ejer kr.lha) kr.lha)V kr.lha)~ kr.lha) kr.lha) ,... kr /hajV kr.lha) l; kr.lhajV kr.lha)6- kr.lha)V kr.lha) 41 kr.lha) (;' kr/ha) t kr.lha)I kr.lha) f.r kr.lha) I' kr/ha) l< kr.lha)" kr/ha)Y kr /ha) ~ kr.lha)V Erstatning i alt Samlet areal

7910112524 l AIS Non Mølle 0,44 0,64 1,5 0,35 1,26 0,36 kr 12 705,00 4,55

7910112311 2 Vagn K. Knstel'lsen I kr 0,00 O

7910112702 Finn Chnstensen 0,25 O,~
,

kr l 325,00 0,653
7910112680 4 Torben V. Pedersen 0,65 0,1 I kr 2 675,00 0,75

7910119782 5 Jan Llewes 0,65 0,03 0,02 kr 2.750,00 0,7

7910112273 6 Mogens Kornum i kr 0,00 O

7910112699 7 Enk Andersen I kr 0,00 O
7910112729 8 Anders Kr. Jel'lS81'1 I krO,OO O
7910112281 9 Donald Welr I kr 0,00 O
7910112788 10 Knud og Inge GolI 0,25 0,02 kr 1.390,00 0,27
7910112753 11 Emmy Fredenksen I kr 0,00 O
7910112265 12 Vilhelm Fog I kr 0,00 O
7910112834 12 Vilhelm Fog 0,27 kr 1 890,00 0,27
7910112257 13 Asta Vibe·Pedersen I kr 0,00 O
7910119723 14 John Mortensen krO,OO O
7910112818 15 Kaj Gunnar Hyldal 0,38 0,51 I 0,1 0,19 kr 5 930,00 1,18
7910112877 16 FDF Viborg I kr 0,00 O
7910112850 17 Aksel Rosenbæk l kr 0,00 O
7910112893 18 Anders-Aage Kuhr LaJer 0,22 0,11 kr 1 650,00 0,33
7910032466 19 Henning Rosenbæk 0,28 0,41 kr 2 740,00 0,69
7910032474 20 FDF Frederiksberg 0,21 I 0,55 0,28 kr 5270,00 1,04
7910032520 21 KFUM spejderne Kjellerup ; krO,OO O
7910032458 22 Poul Slørup-Nlelsen kr 0,00 O

Agnete HelbergltiVena cnK .
Heiberg/Søren Johan

7910032431 23 Heiberg/Mananne Heiberg krO,OO O
Bo BJarne BoysenlHanne

7910112966 26 Boysen 0,36 kr 540,00 0,36
7910112931 27 Bo Bjarne Boysen 8,96 1,85 1,43 0,03 1,43 3,16 0,59 0,26 1,8 1,03 kr 69.560,00 20,54
7910052572 28 Poul Bjørn 0,26 0,55 0,17 kr 2 050,00 0,98
7910010136 29 Jens Mortensen 0,46 0,15 kr 1.210,00 0,61

Jens \,,;nr. Mortensen c/o
7910010152 30 Eva K E Mortensen 4,93 1,03 0,25 0,52 0,46 0,12 0,55 1,76 kr 44 535,00 9,62
7910010160 31 Carl Laursen 0,34 0,44 0,43 0,08 0,31 1,54 1,41 kr 23 790,00 4,55
7910010195 32 Inge Larsen 0,12 0,89 I 0,6 0,2 0,3 kr 7 790,00 2,11

cva vvelanaer
Raabjerg/Erik Welander

Raabjerg/Enk I

7910010187 33 østergaardlSvend Enk 1,84 0,59 2,72 kr 28830,00 5,15
7910010217 34 Preben Vang Nielsen 0,48 0,37 0,57 1,6 kr 17.960,00 3.02

Haraia og NielS J.

7910052521 35 Jørgensen krO,OO O
7910010225 36 Preben Vang Nielsen kr 0,00 O
7910010098 37 Jens Frode Iversen krO,OD O

Jane l::lIrgme iJohansen/Jørgen
Pedersen/Jene Mane I

7910163374 39 Mosegaard
I kr 0,00 O

7910107350 41 Svend Enk Nørgaard 2,76 0,04 0,03 kr 11 390,00 2,83
I tjente t-yugral Hansen/Poul ,

7910090628 43 Hansen kr 0,00 O
7910010292 44 Ingrid Astrup 1,12 kr 4 480,00 1,12
7910107229 45 Jens Ove Nielsen 1,28 I 0,11 kr 5 670,00 1,39
7910107334 46 Jens Johs Klausen 32,61 0,02 0,83 4,3 1,61 kr 161.285,00 39,37
7910107237 47 Inger Mane Navntoft 0,2 kr 300,00 0,2
7910107253 48 Karen Holm 0,05 kr 75,00 0.05
7910107288 49 Børge Peter Fredenksen , 0,34 0,46 kr 510,00 0,8
7910107296 50 Jens Bertel Thomsen Vind I 0,16 0,11 kr 240,00 0,27
7910107318 51 Villy HVIdbjerg

,
0,24 kr 360,00 0,24

7910107326 52 Knud Krogsgaard Pedersen 0,82 kr 1.230,00 0,82
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N f dlY re nlng :

Ager Ager Overdrev Overdrev Nål ryddes Løv ryddes

Indenfor sø- indenfor Indenfor sø- indenfor Eng Indenfor Eng indenfor Nåleskov og bliver Iii og bliver Iii

og fortidsminde Eks,sl og fortidsminde sø- og fortidsminde Ekslsl der erstattes hede/ hede/

åbeskynelse beskynelseli overdrev åbeskyttelse beskytteises Hede> 5ha Hede < 5ha åbesky1lelse beskytteiselI egekrat Bøg/Eg Bøgekrat Løvskov i af løvskov overdrev overdrev

Lodsej Ager (4000 slinle (750 nie (750 (5000 s linie (1750 linie (1750 (1000 (5000 Eng (2500 slinle (1750 nie (1750 Mose (1000 Have (1500 (5000 (5000 (5000 Nåleskov (O ØVrigt (5000 (6000 (7000 (7000
EJendomsnr ernr Ejer kr/ha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr/ha) kr/ha) kr.lha) kr.lha) kr/ha) kr/ha) kr.lha) kr/ha) kr/ha) kr /ha) kr.lha) kr.lha) kr/ha) kr/ha) Erstatning i ah Samlel areal

7910107199 53a Peter Hollebeek/lnger Brun I 0,13 kr 195,00 0,13

7910107210 53b V,clor Ove Christensen 0,42 kr 630,00 0,42

7910046343 54 Grethe Holm 5,17 2,19 0,94 0,17 I 1,1 1,52 kr 48 495,00 11,09

7910107172 55 Bendt ChrIsliansen I 0,18 0,09 kr 720,00 0,27
Henning Visbech

7910107180 56 Christensen 0,27 kr 405,00 0,27

7910107202 57 Jørn Albrechtsen 0,25 0,29 kr 1 825,00 0,54
p\nua Jørgen MunKlP\lrsten

I
7910082366 58 Bohnfeldt Munk 2,79 2,01 1,38 0,79 4,96 1 0,61 kr 64.680,00 13,54

Ule MunKlP\nua Jørgen I

Munk/Morten BOJe I

7910082439 59 Munk/Stig Munk i 0,13 kr 195,00 0,13,
7690016198 60 Svend Ivar Andersen 1,71 0,93 0,56 0,06 kr 13.190,00 3,26

7690013814 61 Johannes Svendsen 2,94 0,96 I 0,94 kr 21.800,00 4,84
Anna Marie t'uggara I7690003800 65a Rasmussen 0,04 I 0,11 0,05 kr 1 100,00 0,2
Anna Mane t'uggard I

7690013873 65b Rasmussen 0,04 0,07 kr 690,00 0,11
Anna Marie Puggara i7690013946 65c Rasmussen 0,02 0,09 0.12 kr 1 390,00 0,23

7690013970 66 Skelhøje Borgerforening 0,8 0,23 0,07 kr 5 500,00 1,1

7690025669 68 TronIk AIS
,

0,01 kr 50,00 0,01

7910018544 70 Vagner Linde Jensen I kr 0,00 °7690003940 71 Kirsten Odgaard Poulsen I kr 0,00 °7910052491 72 Herluf Peder Pedersen kr 0,00 °7910018714 73 Aksel Frederik Jensen krO,OO °7910018625 74 Andrea Marie Søe-Larsen kr 0,00 °7910018609 75 Aage Ramslng
,

0,32 kr 1 600,00 0,32
A P Jensen m.tl Minaelegat

7910018382 76 c/o Viborg Kommune kr 0,00 °7910107164 77 Poul G Jensen 0,52 0,44 0,34 0,42 1,62 0,5 kr 19 190,00 3,84

7910018315 78 Jytte Christensen 1,58 kr 7 900,00 1,58

7910046319 79 Vibeke Olsen 2,72 0,19 3,26 kr 34 650,00 6,17
Line Maagaara

Andreassen/Mlchael Ledet
7910018447 80 Jensen 4,62 0,48 0,37 1,11 kr 26 985,00 6,58

7690003959 81 Mogens Vlbæk- Nielsen 0,13 kr 650,00 0,13 eHans I"'eter Harpøtn/MarlOn
7910018439 82a Huss 4,25 2,37 0,22 1,03 kr 37160,00 7,87

7910183634 82b Carsten Staal-Thomsen I 0,82 kr 4100,00 0,82
Mogens VlbæK- ,

Nielsen/Birgitte Vibæk- I
I

7910098432 83 Nielsen 2,62 0,41 l kr 12.530,00 3,03

7910018420 84 Carsten Slaal Thomsen 0,8 0,46 , 1,96 kr 20 020,00 3,22

7910046491 85 Senlus M Poulsen 0,02 ~ 0,16
,

0,11 0,09 kr 1515,00 0,38
Mette Mølgard

7910046483 86 Hammershøj/Leif Nielsen 0,08 0,33 kr 1 770,00 0,41

7910098394 87 Anni Kirsten Andersen 0,01 0,06 0,26 kr 2.170,00 0,33
tlenl MelVej Nlelsen/tllrtne

7910046955 88 Melvej Nielsen 6,12 2,95 0,55 0,25 0,18 2,97 kr 61 845,00 13,02
~Isebetn vestrupiJørgen I

7910018595 90 Møller 0,53 kr 2 650,00 0,53

7910060281 91 Thorkild Rohde 0,11 0,13 kr 680,00 0,24

79100B2625 92 Poul Erik Nielsen I kr 0,00 °Linda Mostrupil ommy I7910082579 93 Mostrup kr 0,00 °7910060257 94 Finn Inberg østergaard kr 0,00 °7910060273 95 Preben Mogensen kr 0,00 O
7910060303 96 Thorkild Rohde 1,72 3,61 1,49 0,18 0,46 0,18 kr 29 890,00 7,64

7690003967 97 Jan Kristiansen 0,06 0,1 I 1,6 0,09 kr 2 600,00 1,B5

7910098351 98 Mogens Trler Jensen O,OB 0,05 I 0,32 kr 845,00 0,45 eMarianne Hasmussenl
7910046432 100 Martin Overgaard 0,75 0,12 0,35 0,04 kr 4 675,00 1,26



N f dlY re nlng
I

Ager Ager Overdrev Overdrev Nål ryddes Løv ryddes
Indenfor sø- Indenfor indenfor sø- indenfor Eng ind,enfor Eng Indenfor Nåleskov og blIVer til og blIVer til

og fortidsminde Ekslsl. og fortidsminde sø- og fortidsminde Ekslst. der erstattes hedel hedel
åbeskyttelse beskynelsell overdrev åbeskynelse beskynelses Hede,. 5ha Hede < 5ha åbes!<y/telse beskynelsell egekrat Bøg/Eg Bøgekrat Løvskov i af løvskov overdrev overdrev

Lodsej Ager (4000 slime (750 nle (750 (5000 s linie (1750 lime (1750 (1000 (5000 Eng (2500 slime (1750 nle (1750 Mose (1000 Have (1500 (5000 (5000 (5000 Nåleskov (O ØVTlgt (5000 (6000 (7000 (7000
Ejendomsnr. ernr. Ejer kr/ha) kr/ha) kr Iha) kr.lha) kr Iha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr Ihb) kr.lha) kr.lha) kr/ha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) kr.lha) Erstatning I alt Samlet areal

7910046327 101 Bent Arne Nielsen Nørgaard 0,18 0,05 0,16 kr 1750,00 0,39
t:rllng \,:;reve

KTlstensen/Maja Lang
7910046459 102 Handskemager 0,83 0,29 0,66 kr 9 205,00 1,78

7910046475 103 Tage 0sterby 0,52 I 0,47 1,19 kr 11.635,00 2,18

7910098386 104 Inge H. Fredenksen 0,83 0,42 I 7,03 kr 54.630,00 8,28
7910041120 106 Claus D. Langvad I kr 0,00 O
7910082331 107 Arne V. Hansen ! 0,45 kr 450,00 0,45
7910172047 108 Poul ETIk Nielsen \ 0,09 kr 135,00 0,09
7910082668 109 Søren Glavind I 0,21 kr 315,00 0,21,
7910112508 110 Jens P. Madsen J kr 0,00 °7910051606 112 Niels J M Tandrup 0,72 1,27 ! 0,13 0,19 kr 11.410,00 2,31
7910024633 113 Vagn Frederiksen 0,51 0,18 I 0,13 12,23 1,1 kr 70 880,00 14,15
7910019877 114 Johnny P. Olsson

J 0,35 kr 1.750,00 0,35
7910019834 115 Frrts Hede 0,55 kr 2 750,00 0,55
7910024668 116 Per Thostrup I 7,55 kr 37750,00 7,55

UOllerup I\lrke c/o I\an I
7910018285 121 Møller Poulsen kr 0,00 O

Alt I alt 0,1 1,85 30,78 o 0,03 1,85 4,05 6,65

I

I1,Ot
I
I

o 13,29 8,16 34,13 12,55 0,03 0,59 0,55 2,9 30,7 3,25 1057080 238,56



,.,

Arealer med tid!. Gødningsforbud/ -begrænsning
Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer Areal Erstatning
7690003967 97 Jan Kristiansen kr 0,00
7910098351 98 Mogens Trier Jensen kr 0,00
7910046432 100 Marianne Rasmussen/ Martin Overgaard kr 0,00
7910046327 101 Bent Arne Nielsen Nørgaard kr 0,00

Erling Greve Kristensen/Maja Lang
7910046459 102 Handskemager kr 0,00
7910046475 103 Tage Østerby kr 0,00
7910098386 104 Inge H. Frederiksen kr 0,00
7910041120 106 Claus D. Langvad kr 0,00
7910082331 107 Arne V. Hansen kr 0,00
7910172047 108 Poul Erik Nielsen kr 0,00
7910082668 109 Søren Glavind kr 0,00
7910112508 110 Jens P. Madsen kr 0,00
7910051606 112 Niels J. M. Tandrup kr 0,00
7910024633 113 Vagn Frederiksen kr 0,00
7910019877 114 Johnny P. Olsson kr 0,00
7910019834 115 Frits Hede kr 0,00
7910024668 116 Per Thostrup kr 0,00
7910018285 121 Dollerup Kirke c/o Karl Møller Poulsen kr 0,00

Alt i alt 11,75 11750
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Arealer med tid!. Gødningsforbud/ -begrænsning
Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer Areal Erstatning
7910112524 1 AIS Non Mølle kr 0,00
7910112311 2 Vagn K. Kristensen kr 0,00
7910112702 3 Finn Christensen 1,34 kr 1.340,00
7910112680 4 Torben V. Pedersen kr 0,00
7910119782 5 Jan Liewes kr 0,00
7910112273 6 Mogens Kornum kr 0,00
7910112699 7 Erik Andersen kr 0,00
7910112729 8 Anders Kr. Jensen kr 0,00
7910112281 9 Donald Weir kr 0,00
7910112788 10 Knud og Inge GolI kr 0,00
7910112753 -

kr 0,0011 Emmy Frederiksen
7910112265 12 Vilhelm Fog I

kr 0,00
7910112834 12 Vilhelm Fog kr 0,00
7910112257 13 Asta Vibe-Pedersen kr 0,00
7910119723 14 John Mortensen kr 0,00
7910112818 15 Kaj Gunnar Hyldal kr 0,00
7910112877 16 FDF Viborg kr 0,00
7910112850 17 Aksel Rosenbæk kr 0,00
7910112893 18 Anders-Aage Kuhr Lajer 2,88 kr 2.880,00
7910032466 19 Henning Rosenbæk kr 0,00
7910032474 20 FDF Frederiksberg kr 0,00
7910032520 21 KFUM spejderne Kjellerup kr 0,00
7910032458 22 Poul Sjørup-Nielsen kr 0,00

Agnete Heiberg/Svend Erik Heiberg/Søren Johan
7910032431 23 Heiberg/Marianne Heiberg kr 0,00
7910112966 26 -- ----

Bo Bjarne Boysen/Hanne Boysen kr 0,00
--7910112931 27 Bo Bjarne Boysen 0,71 kr 710,00

7910052572 28 Poul Bjørn kr 0,00
7910010136 29 Jens Mortensen kr 0,00
7910010152 30 Jens Chr. Mortensen c/o Eva K. E. Mortensen kr 0,00
7910010160 31 Carl Laursen kr 0,00
7910010195 32 Inge Larsen kr 0,00

Eva Welander Raabjerg/Erik Welander
7910010187 33 Raabjerg/Erik 0stergaard/Svend Erik 0stergaard kr 0,00
7910010217 34 _~eben Vang Nielsen kr 0,00
7910052521 35 Harald og Niels J. Jørgensen kr 0,00
7910010225 36 Preben Vang Nielsen kr 0,00

7910010098 37 Jens Frode Iversen kr 0,00--
Jane Birgitte Johansen/Jørgen PedersenIJette

7910163374 39 Marie Mosegaard kr 0,00
7910107350

1
41 " , Svend Erik Nørgaard kr 0,00

7910090628 43 Bente Fyllgraf HansenIPoul Hansen 1 kr 0,00-- ------
kr 0,007910010292 44 Ingrid Astrup

1------ ---------~---
I7910107229 45 Jens Ove Nielsen kr 0,00

7910107334 46 --------- --~~-
kr 0,00Jens Johs. Klausen------- - - - ------~-- -----7910107237 47 ___ ~____ Jnger ~_~~~~~avntoft kr 0,00

~-'--7910107253 48 Karen Holm kr 0,00
7910107288, ---------r- - ------------- I

---- - l __49___ L_ __ _ ___B_ø!g_ePeter_~r~d~i~~~n ___________~_________~r_9~~_



Arealer med tid!. Gødningsforbud/ -begrænsning
Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer Areal Erstatning
7910107296 50 Jens Bertel Thomsen Vind kr 0,00
7910107318 51 Villy Hvidbjerg kr 0,00
7910107326 52 Knud Krogsgaard Pedersen kr 0,00
7910107199 53a Peter Hollebeek/lnger Brun kr 0,00
7910107210 53b Victor Ove Christensen kr 0,00
7910046343 54 Grethe Holm 0,64 kr 640,00
7910107172 55 Bendt Christiansen kr 0,00
7910107180 56 Henning Visbech Christensen kr 0,00
7910107202 57 Jørn Albrechtsen kr 0,00
7910082366 58 Knud Jørgen Munk/Kirsten Bohnfeldt Munk 2,02 kr 2.020,00

Ole Munk/Knud Jørgen Munk/Morten Boje
7910082439 59 Munk/Stig Munk kr 0,00
7690016198 60 Svend Ivar A~dersen 0,76 kr 760,00
7690013814 61 Johannes Svendsen 2,96 kr 2.960,00
7690003800 65a Anna Marie Puggård Rasmussen kr 0,00
7690013873 65b Anna Marie Puggård Rasmussen kr 0,00
7690013946 65c Anna Marie Puggård Rasmussen kr 0,00
7690013970 66 Skel høje Borgerforening kr 0,00
7690025669 68 Tronik AIS kr 0,00
7910018544 70 Vagner Linde Jensen kr 0,00
7690003940 71 Kirsten Odgaard Poulsen kr 0,00
7910052491 72 o Herluf Peder Pedersen kr 0,00
7910018714 73 Aksel Frederik Jensen kr 0,00
7910018625 74 Andrea Marie Søe-Larsen kr 0,00
7910018609 75 Aage Ramsing kr 0,00

7910018382 76 A P Jensen m.fl. Mindelegat c/o Viborg Kommune kr 0,00
7910107164 77 Poul G. Jensen kr 0,00
7910018315 78 Jytte Christensen kr 0,00
7910046319 79 Vibeke Olsen kr 0,00

7910018447 80 Line Maagaard Andreassen/Michael Ledet Jensen kr 0,00
7690003959 81 Mogens Vibæk- Nielsen kr 0,00
7910018439 82a Hans Peter Harpøth/Marion Huss kr 0,00
7910183634 82b -Carsten Staal- Thomsen kr 0,00
7910098432 83 Mogens Vibæk-Nielsen/Birgitte Vibæk-Nielsen kr 0,00
7910018420 84 Carsten Staal Thomsen kr 0,00
7910046491 85 Senius M. Poulsen kr 0,00
7910046483 86 Mette Mølgård Hammershøj/Leif Nielsen kr 0,00
7910098394 87 Anni Kirsten Andersen kr 0,00
7910046955 88 Bent Melvej Nielsen/Birthe Melvej Nielsen 0,44 kr 440,00
7910018595 90 Elsebeth Vestrup/Jørgen Møller I kr 0,00--~-------
7910060281 91 Thorkild Rohde kr 0,00
7910082625 92 Poul Erik Nielsen kr 0,00
7910082579 93 Linda MostruplTommy Mostrup kr 0,00

------
7910060257 94 Finn Inberg 0stergaard kr 0,00
7910060273 95 Preben Mogensen kr 0,00
!~~Q.060303 _~ __ L_______o. _______ ~~o~~~d_~~~e:te kr 0,00-
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Eksist. fredning
v l.- v v (.;/ v Nåleskov der r Nål ryddes og bliver Løv ryddes og bliver til

Eksist. overdrev Eksist. hede Eksist. eng (100O Mose (1000 Eksist. egekrat Bøg/Eg (5000 erstattes af løvskov til hede/ overdrev hede/ overdrev (7000 Elle- og birkeskov (5000
EJendomsnr. Lodsejernr. Ejer (1000 kr.lha) (1ooOkr.Iha) kr.lha kr.lha) (5000 kr.lha) kr.lha) (6000 kr.lha) (7000 kr.lha) pr kr.lha) v kr Jha) V Erstatning i alt Areal-
7910112524 1 AIS Non Mølle 0,68 0,37 kr 2.530,00 1,05

7910112311 2 Vagn K. Kristensen 1,54 kr7.700,OO 1,54

7910112702 3 Finn Christensen 0,69 0,1 kr 790,00 0,79

7910112680 4 Torben V. Pedersen 0,09 kr 90,00 0,09

7910119782 5 Jan Liewes 0,47 0,84 0,14 0,18 kr 2.350,00 1,63

7910112273 6 Mogens Kornum kr 0,00 °7910112699 7 Erik Andersen 0,1 0,36 0,83 kr 4.610,00 1,29

7910112729 8 Anders Kr. Jensen
I

0,22 0,9 kr 1.120,00 1,12

7910112281 9 Donald Weir 0,1 0,6
I

0,34 kr 3.080,00 1,04I

7910112788 10 Knud og Inge GolI 0,99 2,57 2,04 l 1,63 0,6 kr 29.370,00 7,83

7910112753 11 Emmy Frederiksen 0,07 kr 490,00 0,07

7910112265 12 Vilhelm Fog 0,04 0,23 0,27 I 0,04 kr 1.900,00 0,58

7910112834 12 Vilhelm Fog 0,17 0,48 1,57 1,37 0,79 kr 22.250,00 4,38

7910112257 13 Asta Vibe-Pedersen 0,15 kr 750,00 0,15

7910119723 14 John Mortensen 0,06 kr 300,00 0,06

7910112818 15 Kaj Gunnar Hyldal 0,99 1,18 0,22 I 0,56 kr 7.190,00 2,95

7910112877 16 FDF Viborg 0,28 0,27 2,52 I 0,36 kr 15.670,00 3,43

7910112850 17 Aksel Rosenbæk 0,56
I 0,43 0,23 kr 5.180,00 1,22

7910112893 18 Anders-Aage Kuhr Lajer 9,57 0,25 0,31 1,69 \ 0,55 kr 22.430,00 12,37I

7910032466 19 Henning Rosenbæk 2,58 0,16 0,4 0,36 0,42 \ 2,36 0,83 kr 25.570,00 7,11

7910032474 20 FDF Frederiksberg 0,83 0,46 0,78 6,51 \ 0,74 kr 39.060,00 9,32

7910032520 21 KFUM spejderne KJellerup 0,27 0,04 0,55 3,21 1,95 kr 28.610,00 6,02

7910032458 22 Poul Sjørup-Nielsen 0,04 0,08 0,19 0,95 kr 6.770,00 1,26
Agnete HeiberglSvend Erik

Heiberg/Søren Johan
7910032431 23 HeiberglMarianne Heiberg 0,91 0,71 1,41

I
7,28 kr 39.430,00 10,31

Bo Bjarne Boysen/ Hanne
7910112966 26 Boysen I kr 0,00 °7910112931 27 Bo Bjarne Boysen 0,71 l kr 710,00 0,71

7910052572 28 Poul Bjørn 0,41 kr 2.050,00 0,41

7910010136 29 Jens Mortensen \ kr 0,00 °Jens Chr. Mortensen c/o Eva K.
\7910010152 30 E. Mortensen 0,28 0,76 0,78 \ 0,85 0,2 0,11 kr 11.160,00 2,98

7910010160 31 Carl Laursen kr 0,00 °7910010195 32 Inge Larsen 3,13 1,19 0,06 I 6,86 0,46 0,64 kr 45.920,00 12,34
Eva Welander RaabjerglErik

I
Welander RaabJerglErik I
0stergaardlSvend Erik I

\

7910010187 33 0stergaard 4,55 8,77 0,52 1,61 kr 21.890,00 15,45
7910010217 34 Preben Vang Nielsen 3,59 4,3 0,43

I kr 8.320,00 8,32

7910052521 35 Harald og Niels J. Jørgensen 0,07 0,27 0,48 kr 820,00 0,82

7910010225 36 Preben Vang Nielsen 0,55 3,01 0,18 1,96 kr 17.460,00 5,7
7910010098 37 Jens Frode Iversen 0,4 0,2 kr 1.400,00 0,6

Jane Birgitte Johansen/Jørgen
Pedersen/Jette Marie

7910163374 39 Mosegaard 0,21 0,12 kr 810,00 0,33
7910107350 41 Svend Erik Nørgaard 1,36 1,01 0,5 kr 4.870,00 2,87

Bente Fyllgraf Hansen/Poul
7910090628 43 Hansen 1,32 kr 1.320.00 1,32

7910010292 44 Ingnd Astrup 3,2 0,46 1,17 kr 4.830,00 4,83

7910107229 45 Jens Ove Nielsen 2,12 0,79 2,07 kr 4.980,00 4,98



l
Eksist. fredning

Nåleskov der Nål ryddes og bliver Løv ryddes og bliver til
Eksist. overdrev Eksist. hede Eksist. eng (1000 Mose (1000 Eksist. egekrat Bøg/Eg (5000 erstattes af løvskov til hede/ overdrev hede/ overdrev (7000 Elle- og birkeskov (5000

Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer (1000 kr.lha) (1OOOkr.Iha) kr./ha kr.lha) (5000 kr.lha) l kr.lha) (6000 kr .!ha) (7000 kr.lha) kr.lha) kr.lha) Erstatning i alt Areal

7910107334 46 Jens Johs. Klausen 3 0,26 4,35 kr 7.610,00 7,61

7910107237 47 Inger Marie Navntoft kr 0.00 O

7910107253 48 Karen Holm kr 0,00 O

7910107288 49 Børge Peter Frederiksen kr 0,00 O

7910107296 50 Jens Bertel Thomsen Vind kr 0,00 O

7910107318 51 Villy HVIdbjerg kr 0,00 O

7910107326 52 Knud Krogsgaard Pedersen kr 0,00 O

7910107199 53a Peter Hollebeek/lnger Brun kr 0,00 O

7910107210 53b Victor Ove Christensen I kr 0,00 O

7910046343 54 Grethe Holm I kr 0,00 O

7910107172 55 Bendt Christiansen kr 0,00 O

7910107180 56 Henning Visbech Chnstensen \ kr 0,00 O

7910107202 57 Jørn Albrechtsen
I

kr 0,00 O
Knud Jørgen Munk/Kirsten

7910082366 58 Bohnfeldt Munk kr 0,00 O
Ole Munk/Knud Jørgen IMunk/Morten Boje Munk/Stig

7910082439 59 Munk kr 0,00 O

7690016198 60 Svend Ivar Andersen I kr 0,00 O

7690013814 61 Johannes Svendsen kr 0,00 O
Anna Marie Puggård I

7690003800 65a Rasmussen I kr 0,00 O
Anna Marie Puggård l

7690013873 65b Rasmussen kr 0,00 O
Anna Mane Puggård I

7690013946 6SC Rasmussen kr 0,00 O

7690013970 66 Skelhøje Borgerforenmg kr 0,00 O

7690025669 68 TronikNS kr 0,00 O

7910018544 70 Vagner Linde Jensen 0,41 kr 410,00 0,41

7690003940 71 Kirsten Odgaard Poulsen 0,36 / kr 360,00 0,36

7910052491 72 Herluf Peder Pedersen 0,21 I kr 210,00 0,21

7910018714 73 Aksel Frederik Jensen
l

kr 0,00 O

7910018625 74 Andrea Marie Søe-Larsen \ kr 0,00 O

7910018609 75 Aage Ramsing I kr 0,00 O
A P Jensen m.fl. Mindelegat c/o I

I

7910018382 76 Viborg Kommune I kr 0,00 O

7910107164 77 Poul G. Jensen I kr 0,00 O

7910018315 78 Jytte Chnstensen I kr 0,00 O

7910046319 79 Vibeke Olsen 0,11 I 0,39 0,21 kr 3.530,00 0,71
Line Maagaard I

AndreassenlMlchael Ledet I

Jensen
l

7910018447 80 kr 0,00 O

7690003959 81 Mogens Vibæk- Nielsen kr 0,00 O
Hans Peter Harpøth/Marion

7910018439 82a Huss kr 0,00 O

7910183634 82b Carsten Staal-Thomsen kr 0,00 O
Mogens Vlbæk-NielsenlBirgJtte

7910098432 83 Vibæk-Nielsen kr 0,00 O
7910018420 84 Carsten Staal Thomsen kr 0,00 O

7910046491 85 Senius M. Poulsen kr 0,00 O
Mette Mølgård

7910046483 86 Hammershøj/Leif Nielsen kr 0,00 O



Eksist. fredning
Nåleskov der Nål ryddes og bliver Løv ryddes og bliver til

Ekslst. overdrev Eksist. hede Eksist. eng (1000 Mose (1000 Eksist. egekrat Bøg/Eg (5000 erstattes af løvskov til hede/ overdrev hede/ overdrev (7000 Elle- og birkeskov (5000
Ejendomsnr. Lodsejernr. Ejer (1000 krJha) (1000krJha) krJha krJha) (5000 krJha) krJha) (6000 krJha) (7000 krJha) krJha) kr Jha) Erstatning i alt Areal

7910098394 87 Anni Kirsten Andersen kr 0,00 O
Bent Melvej Nielsen/Birthe I

7910046955 88 Melvej Nielsen I kr 0,00 O

7910018595 90 Elsebeth Vestrup/Jørgen Møller I krO,DO O
7910060281 91 Thorkild Rohde kr 0,00 O
7910082625 92 Poul Erik Nielsen I kr 0,00 O
7910082579 93 linda MostrupfT ommy Mostrup kr 0,00 O
7910060257 94 Finn Inberg østergaard 0,46 kr2.300,OO 0,46

7910060273 95 Preben Mogensen 1,01 kr 5.050,00 1,01

7910060303 96 Thorkild Rohde 4,11 0,11 0,27 0,87 kr 8.840,00 5,36

7690003967 97 Jan Kristiansen kr 0,00 O
7910098351 98 Mogens Trier Jensen 0,06 0,15 kr 210,00 0,21

Marianne Rasmussen/ Martin
7910046432 100 Overgaard I kr 0,00 O
7910046327 101 Bent Arne Nielsen Nørgaard 0,08 0,06 0,19 kr 1.090,00 0,33

Erling Greve Kristensen/Maja
7910046459 102 Lang Handskemager kr 0,00 O
7910046475 103 T age 0sterby

,
kr 0,00 O

7910098386 104 Inge H. Frederiksen 0,68 0,09 0,23 I 3,3 0,03 kr 17.710,00 4,33

7910041120 106 Claus D. Langvad 1,96 kr 1.960,00 1,96

7910082331 107 Arne V. Hansen kr 0,00 O

7910172047 108 Poul Erik Nielsen kr 0,00 O

7910082668 109 Søren Glavind I kr 0,00 O
7910112508 110 Jens P. Madsen I kr 0,00 O
7910051606 112 Niels J. M. Tandrup i kr 0,00 O
7910024633 113 Vagn Frederiksen I kr 0,00 O
7910019877 114 Johnny P. Olsson kr 0,00 O

7910019834 115 Frits Hede kr 0,00 O

7910024668 116 Per Thostrup kr 0,00 O
Dollerup Kirke c/o Karl Møller

7910018285 121 Poulsen I kr 0,00 O

Alt i alt 47,79 25,59 3,9 18,94 21,73 23,33 8,03 7,2 2,18 1,54 443060 160,23



FREDNINGSNÆVNET>



I

Kendelse af
11. april 1997

om
fredning af

Hald sø området

Fredningsnævnet for Viborg amt



Med skrivelse af 20. marts 1992 fra Viborg amt fremsendes forslag af 12. marts 1992 til fredning af
Hald sø-området til fredningsnævnet for den sydlige del af Viborg amt.

Fredningssagen rejstes på vegne af Viborg amt, Viborg kommune, Skov- og Naturstyrelsen og
Danmarks Naturfredningsforening.

I forbindelse med ikrafttræden af lov om naturbeskyttelse overførtes sagen i juli 1992 til behandling
ved det nyetablerede fredningsnævn for Viborg amt.

Fredningsforslaget indeholder følgende redegørelse for sagens forhistorie:

Allerede i 1909 blev der taget skridt til at sikre egeskoven ved Hald Ege, idet staten opkøbte og fredlyste 108 ha af den
under Hald Hovedgård hørende egeskov på initiativ af overførster dr. P.E. Muller.

e Den eksisterende fredning af Hald sø-området blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening i begyndelsen af 1930'
erne. Kendelsen blev afsagt den 27. juli 1939 af fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds. En tiIlægskendelse, der
inkluderer de lave engarealer ved sydenden af søen, blev afsagt den 30. juni 1941. De to kendelser blev med mindre
ændringer stadfæstet af overfredningsnævnet den 5. februar 1942. Herved blev størstedelen af området omkring Hald
sø fredet.

Senere fulgte mange tiIlægskendelser i området; men af nye områder er kun "Birkemosen" ved Herningvejens ud-
munding i Vejlevejen blevet fredet.

Generelt kan man sige, at der i de øvrige tillægskendelser dispenseres fra den oprindelige fredning til større eller mindre
ændringer.

Herudover findes en række ældre deklarationer med fredningsmæssigt indhold pålagt arealer i området, f.eks. Enebær-
dalen.

Dollerup Kirkes umiddelbare omgivelser blev desuden sikret i 1951 med en såkaldt "Provst Exner" - fredning.

I 1963 blev 5 mindre arealer med hulveje i Mostgårdbækdalen fredet i forbindelse med sikring af en række Hærvejs-
spor.

Med årene har de mange ændringer i forhold til den oprindelige kendelse medført en vis "uoverskuelighed" forbin-
delse med den daglige administration af fredningen.

Den eksisterende fredning sammenholdt med den generelle lovgivning for det åbne land er ikke tilstrækkelig til at sikre
varetagelsen af de store fredningsinteresser - som lokalt, regionalt, nationalt og internationalt knytter sig til området.
Det gælder såvel frilufts- som beskyttelsesinteresser.

Siden den eksisterende fredning blev gennemført, har staten overtaget store arealer i området, blandt andet Hald Hoved-
gård. Af hensyn til varetagelsen af de fredningsmæssige interesser i området ønskes udarbejdet ensartede regler for
både de privat- og statsejede arealer.

Formålet med at rejse en ny fredningssag for Hald sø-området angives til dels at revidere/ændre bestemmelserne for
den eksisterende fredning, dels at foreslå udvidelser.

Baggrunden herfor er følgende overvejelser:
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A. Landskab/geologi.

Landskabet omkring Hald sø er primært udformet under og efter sidste istid, som resultat af isens og smeltevandets
virke. Som følge af områdets placering i forhold til hovedopholdslinien under sidste istid, har det en særdeles kompleks
dannelseshistorie. Området har derfor ikke blot almindelig geologisk interesse, men nar også stor betydning som
forskningsområde. Af samme årsag er Hald sø-området som ekskursionsmål af både national og international betyd-
ning.

På grund af områdets status i regionplanen sammenholdt med råstoflovgivningen er den direkte trussel mod landskabet
- nemlig råstof gravning - ikke aktuel.

En anden - mere indirekte - "trussel" mod områdets meget store landskabsgeologiske værdier - specielt som
ekskursionsmål- er massive tilplantninger, hvorved terrænformerne tilsløres.

Den eksisterende fredning rummer bestemmelser om, at træfrie arealer ved fredningstidspunktet i 1939 ikke må tilplan-
tes. Fredningen ønskes udvidet således, at muligheden for at forhindre tilplantning, inel. juletræer og pyntegrønt-
produktion, også omfatter hele afløbsdalkomplekset sydvest for Hald sø, herunder Skeldalen samt Gelbækdalen og dens
fortsættelse nord om Dollerup Kirke (i det følgende kaldet: "Røverdalen"). Samtidig ønskes der mulighed for at afvikle
en række nåletræsplantninger ved omdriftsalder, hvorefter arealer ønskes friholdt for tilplantning. Dette gælder også
Skeldalen, Røverdalen og Gelbækdalen.

Endelig ønskes landbrugsarealerne syd for omfartsvej en ved Stanghede by friholdt for beplantning for at sikre udsigten
fra vejen ud over heden.

Siden fredningen i 1939 har specielt arealerne øst og syd for søen undergået en stærk tilgroning. Det er i forbindelse
med fredningen hensigten at genskabe et mere åbent landskab, således at det igen skulle blive muligt at erkende de
forskellige terrænformer. Samtidig ønskes fredningen udvidet flere steder på østsiden med henblik på en senere
afvikling af nåletræsplantninger.

Indenfor hele tunneldalskomplekset omkring Hald sø optræder der en række delelementer i landskabet, som anses for at
være særlig interessante, fordi de hver især repræsenterer en fase i landskabets dannelse.

På overgangen mellem Stanghede og Hald sø optræder nogle smukt udformede smeltevandsterrasser afgrænset ved
markante erosionsskrænter fra det højereliggende istidslandskab. Arealerne er i dag pålagt fredskovspligt og fremtræder
overvejende nåletræsbevokset. Det er hensigten at afvikle nåletræet og erstatte det med en blandet ege- og bøge-
bevoksning. På længere sigt skal der udvikles et højstammet skovbillede, hvor det vil være muligt at erkende terrasse-
dannelsen.

Ved sydenden af Hald sø findes et meget markant "kløftlandskab" kaldet Dol1erup Bakker. Området er geologisk
interessant ved, at en del af erosionsdalene har karakter af "hængende" dale, d.v.s. at dalene munder ud i et niveau (ca.
kote 35 m), som ligger væsentligt højere end den nuværende søoverflade (ca. kote 9 m). Dette vidner om, at disse dale
er dannet i en tidligere fase, hvor det daværende vandspejl i søen lå i det højere niveau.

Kapeldalen på østsiden af Hald sø er et smukt eksempel på en erosionsdal, der udmunder ved nuværende søoverflade.

For både Dollerup Bakker og Kapeldalen gælder, at en trærydning vil være påkrævet af hensyn til en direkte
landskabsgeologisk oplevelse. Rydningen af de to områder ønskes foretaget i de første år efter fredningens
ikrafttræden. I øvrigt foreslås nåletræsplantninger, som ønskes ryddet, først afviklet ved omdriftsalder, beplantningens
opløsning eller senest år 2030.
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B. Naturhistorie.

I Hald sø-området findes mange af de i Danmark forekommende naturtyper, hvorved områdets biologiske indhold
bliver meget varieret. Mange af naturtyperne er imidlertid truede, bl.a. af tilgroning. Derfor er en bevarelse af de
resterende dele samt genskabelse af nye vigtig.

Af særlig interesse er egeskoven ved Hald Ege, som anses for at være en af de få naturlige egeskove/egekrat i
Danmark.

Desuden må bøgeskoven på Inderøen fremhæves som een af de vestligst voksende naturlige bøgeskove i Danmark.

Skovene har meget stor værdi som levesteder for insekter og larver, hvoraf enkelte - på landsplan - kun kendes på disse
lokaliteter. Herudover fmdes egekrat i området, hvoraf Sønderkrat vest for Hald Ege er det største. Efter at
løvskovsandelen i Danmark har været jævnt faldende i mange år, er det vigtigt at bevare de resterende, hvor specielt
egekrattene har en særlig tilknytning til de tidligere hedeegne i Midt- og Vestjylland.

Den sydligste del af egeskoven øst for Hald Ege, Store- og Lille Traneskov , Troldeslugten og Inderø er i dag fredet.
Ved fredningen ønskes muligheden for dels at revidere de eksisterende bestemmelser for de fredede skovarealer, dels at
udvide fredningen til også at omfatte de øvrige værdifulde skovområder i Hald sø-området.

Det for 100 år siden karakteristiske hedelandskab syd for Viborg er i dag stort set kun repræsenteret i Hald sø-området.

Af større hedepartier findes Stanghede og Ravnsbjerg, som begge er beliggende indenfor den eksisterende fredning.

Dollerup Bakker (syd og øst for søen) samt Vranum Bakker var ved fredningstidspunktet i 1939 altovervejende dækket
af hede. Som omtalt ovenfor er de mange steder under stærk tilgroning; men med den omtalte rydning vil arealerne
fremover igen kunne fremstå med overvejende hedekarakter.

Det må i denne forbindelse fremhæves, at det ikke er hensigten at genskabe et træløst landskab. Et spredt islæt af bl.a.
ene, ege eller skovfyr, som er karakteristisk for Stanghede og Ravnsbjerg, vil kun øge den landskabelige variation uden
at stride mod den overordnede målsætning.

Derudover ønskes hedepartierne ved Bodil Stoffers Bakke og i den vestlige ende af Egedalen inddraget under
fredningen med henblik på at sikre muligheden for at kunne pleje arealerne, som er under stærk tilgroning.

Hald sø-området er ligeledes rigt repræsenteret med en lang række "våde" naturtyper.

Søen er med en dybde på ca. 34 m Danmarks næstdybeste. På grund af dybden og den tidligere meget rene vandkvalitet
har søen tidligere rummet en enestående bundfauna, bl.a. dansemyggelarven Chironimus anthracinus. I
recipientkvalitetsplanen for Viborg amt er søen målsat som naturvidenskabeligt referenceområde. Denne høje
målsætning ønskes fulgt op af en sikring mod vandstandssænkning samt en regulering af den rekreative benyttelse.

Som tilløb til søen findes en lang række større eller mindre vandløb. I recipientkvalitetsplanen er Bækkelund Bæk,
Gjelbæk, Dollerup Møllebæk, Bisballe Bæk, Kapeldal Bæk og Mostgård Bæk (nedstrøms hovedvej 13) målsat som
Naturvidenskabelige referenceområder. Dollerup Bæk er målsat som gyde- og yngelopvækstvand for laksefisk.

Disse høje målsætninger ønskes fulgt op af en sikring mod uønskede reguleringer, vandindvindinger m.m.

En meget stor del af Hald sø' s vandtilførsel sker fra kilder og væld langs søbredden og i søens bund samt i oplandet
til de større tilløb. Flere af disse væld rummer et meget sjældent og truet dyre- og planteliv. Disse væld har meget stor
forsknings-, undervisningsmæssig og økologisk værdi.
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Der ønskes mulighed for at beskytte disse meget sårbare naturtyper ved pleje (græsning og/eller rydning af
træopvækst).

De lave arealer langs søbredden og vandløbene har mange steder karakter af mose eller eng. Disse naturtyper er
ligeledes ved at være sjældne og er levesteder for flere plantesamfund f.eks. orkideer, som har været i tilbagegang i
mange år.

Ligesom ved vældene er der behov for pleje, f.eks. græsning og/eller rydning aftræopvækst.

c. Naturgenopretning.

Ønsket om at iværksætte naturgenopretning må ses i sammenhæng med, at en lang række tidligere uudnyttede eller
ekstensivt udnyttede arealer i landskabet igennem de senere årtier er inddraget til intensiv landbrugsrnæssig udnyttelse.
Naturtilstanden forringes endvidere som følge af dræning, gødskning og sprøjtning med bekæmpelsesmidler.

Dette er baggrunden for, at driften på en del arealer inden for Hald sø-området ønskes omlagt fra en intensiv dyrkning
med bl.a. gødskning og sprøjtning til en mere ekstensiv form med græsning og med gødsknings- og sprøjtningsforbud.

tit I denne forbindelse kan nævnes, at Viborg amt de sidste 6 år har tilført ilt til Hald sø, som led i en sørestaurering.
Tilførsel af ilt har standset den truende "miljøkatastrofe", som søen hastigt var på vej imod. Der er samtidig sket en
væsentlig forbedring af søens tilstand. For at søens høje målsætning som naturvidenskabeligt referenceområde opnås,
må stort set alle kontrollerbare næringsstoftilførsler bringes til ophør.

I dag ledes al byspildevand uden om søen, og de tidligere dambrug med tilløb til søen er nedlagt. Samtidig skulle alle
ulovlige udledninger fra landbrugsejendomme i oplandet være blevet bragt til ophør. Tilbage resterer det gødnings-
bidrag, der hidrører fra landbrugsdriften i oplandet.

En generel regulering af gødningstilførsien i oplandet må ske via de igangværende ordninger i forbindelse med
miljøfølsomme områder, braklægningsordninger m.m.

Der findes dog en lang række arealer langs søbredden og vandløbene, hvor der på grund af den nære beliggenhed eller
hældning vil være en overhængende risiko for udvaskning/overfladisk afstrømning af næringsstoffer i vandløbene og
søen.

En ændret driftsform med bl.a. gødsknings- og sprøjtningsforbud på disse arealer vil derfor ikke blot øge udbredelsen
af en række truede naturtyper, men også forbedre miljøtilstanden i Hald sø. Dette gælder bl.a. for arealerne i
Gelbækdalen, Skeldalen, Dollerup Bækdalen, langs Bisballe Bæk og i Mostgårdbækdalen.

Sagsrejserne er opmærksomme på, at ønsket om en ændret driftsform på visse arealer vil kunne medføre uheldige
konsekvenser for enkelte ejendommes landbrugsmæssige drift.

Sagsrejserne agter - sideløbende med rejsning af fredningssagen - at undersøge muligheden for at iværksætte en
jordfordeling i området, idet en ændret ejendomsstruktur forhåbentlig kan afhjælpe nogle af de driftsmæssige
konsekvenser.

På tidligere hede- og overdrevsarealer ønskes trærydning af hensyn til både plantevæksten og landskabet.

Andre steder ønskes nåletræsplantninger erstattet med eg.

Det kan i denne forbindelse specielt bemærkes, at det har været overvejet at fremsætte ønske om at afvikle
nåletræsbevoksningerne i Langskoven vest for Hald Ege og på længere sigt konvertere (genskabe) området til egeskov
i lighed med den tilgrænsede Hald Egeskov.
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Viborg amt, Viborg kommune og Skov- og Naturstyrelsen (men ikke Danmarks Naturfredningsforening) har dog
frafaldet ønsket på grund af de forventede økonomiske konsekvenser.

D. Kulturhistorie.

Der findes en række elementer af kulturhistorisk interesse i Hald sø-området. Den væsentligste er Hald Hovedgård med
herregårdslandskabet og de tidligere "Hald' er". I dag er herregårdens jorder ovenfor søskrænten og øst for Lille
Traneskov fredet. Det samme gælder Brathingborg (det første Hald), Niels Bugges Hald (det-andet Hald) og Jørn Friis's
Hald også kaldet Hald Slots Ruin (det tredie Hald). De to pavilloner i haven (rester af det fjerde Hald) samt den
nuværende hovedbygning (det femte Hald) er fredet efter bygningsfredningslovgivningen. Fredningen ønskes udvidet
til at omfatte resten af herregårdens jorder samt parkanlægget.

Af øvrige interessante bygningsanlæg kan fremhæves Dollerup Mølle og Dollemp Kirke, som begge ligger meget
markant i landskabet. Den lille kullede Dollerup Kirke er i dag omgivet af en 25 m bred "Provst Exner" - fredning. For
at sikre kirkens frie beliggenhed i landskabet ønskes fredningen udvidet til at omfatte hele bakken, som kirken ligger
på.

Langt op i middelalderen har Viborg haft en meget central betydning for hele Jylland. Først som et religiøst
samlingssted, senere også som ting-, rettergangs- og kongehyldningssted. For datidens kvægdrifter og krigerskarer var
den jyske højderyg den naturlige hovedfærdselsåre op igennem Jylland, og først i Viborg spredtes vejnettet ud til de
forskellige egne af Nordjylland.
Syd for Viborg kunne man vælge enten at gå øst eller vest om Hald sø. Kun ved vadesteder og i dalsiderne har
vej forløbet været fastlagt. Her har århundreders vogntransport efterladt sig synlige spor som nedskåme hulveje.

På østsiden af Hald sø er 5 mindre hulvejsspor fredet i 1963. Der findes imidlertid flere hulvejsspor i dette område,
ligesom der også findes en række hulvejsspor vest for søen, bl.a. i området syd for Stanghede. Mange af disse
hulvejsspor ligger i dag "hengemt" i massiv tilplantning. For at øge muligheden for at erkende de gamle vej forløb i
landskabet ønskes hulvejene og det omgivende landskab ryddet for trævækst.

E. Rekreative anlæg.

I dag er der meget gode muligheder for at færdes til fods- men også på cykel eller til hest - på de statsejede arealer vest
og nord for søen. På de privatejede arealer har befolkningen lov til at færdes på de i de eksisterende fredningskendelser
udlagte stier samt iøvrigt efter naturfredningslovens generelle bestemmelser.

Det vil imidlertid være af stor betydning for det almene friluftsliv, at der bliver sikret nye stier på nogle af de
privatejede arealer. Stierne skal såvidt muligt følge eksisterende markskel samt mark- og skovveje. Der er ikke forudsat
andre anlægsarbejder end etablering af spange eller broer over vandløb samt evt. hegnsgennemgange. Derudover
forudsættes stierne markeret i terrænet, f.eks. ved opsætning af pæle.

Sagsrejserne har indtil videre besluttet at frafalde forslaget om en offentlig stiforbindelse langs østsiden af Hald sø.
Dette skyldes tilkendegivelser fra mange lodsejere på østsiden af søen om, at man ikke har noget at indvende mod den
nuværende færdsel, der foregår langs østsiden af søen.

Der er idag en lang række mindre parkeringspladser inden for Hald sø-området.

I forbindelse med fredningen af Hærvejssporene ved Mostgårdbækdalen blev der tillagt besøgende ret til at parkere
motorkøretøjer på et areal for enden af GI. Almindvej. Denne parkeringsplads er imidlertid aldrig blevet anlagt; men
forventes nu etableret i forbindelse med fredningen.
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Fredningsnævnet afholdt efter behørig indvarsling offentligt møde vedrørende sagen den 23.
september 1992. I mødet deltog repræsentanter for sagsrejserne, 53 lodsejere og yderligere
repræsentanter for lodsejere, samt forskellige offentlige instanser, foreninger og interesserede
privatpersoner.

Under mødet fremkom forskellige indvendinger mod fredningen og udformningen af forslaget til
fredningsservitut. Disse bemærkninger er sammen med et indlæg af 10: november 1992 fra
Landbrugets Rådgivningseenter indgået i nævnets overvejelser vedrørende fredningsforslaget.

Efterfølgende er foretaget besigtigelse af arealerne og forhandlinger med et stort antal lodsejere.

Fredningsnævnet har herefter besluttet at fremme sagen, idet dog nogle begrænsede arealer og et
mindre antal lodsejere er udtaget af sagen. Vedrørende den endelige afgrænsning henvises til den
vedhæftede lodsejerfortegnelse og kortbilagene til sagen.

e Fredningsnævnet har indført yderligere en kategori arealer under fredningen, nemlig "arealer med
miljøgødskning" og herudover er en del arealer overgået fra en kategori til en anden.

Under sagen er Svend Age Jacobsen, Karup kommune, udtrådt af nævnet på grund af sygdom og
erstattet af P. E. Møller, Karup kommune. Knud Th. Pedersen, Viborg kommune er udmeldt til
færdiggørelse af denne sag uanset hans periode iøvrigt er udløbet.

Fredningsnævnet har ved skrivelser af 26. juli 1995 til 21. september 1995 indkaldt erstatningskrav
fra lodsejerne.

Fredningsnævnet har herefter truffet følgende

Afgørelse

De på de kendelsen tilhørende kortbilag I samt la, b og c (rettelsesbilag) angivne arealer af matr.
nr.

Hald Hgd., Dollerup: lfæ, 19a, 19b, ley, I Is, lø, Ix, 199, lt, 4b, 4a, I Ix, lly, ler, lfy, Igc, 19d,
Igh, 19ø og ly.

Vranum by, Almind: 16c, 16e, 4b, 4k, 4e, 41, 3a, 3m, 3n, 3h, 3i, 31, 3r, 3p, 2k, 21, 2i, 2e, le, 19, Is,
In,2f, Ic, Ir, Iv, Ix, ly, lu, lt og lk.

Almind by, Almind: 5a, 5d, 6a, 6h, 7b, 7f, 7g, 7h og 9f.
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Mostgaard, Almind: 10, 11, 2d, 21, 2e, 2h, 2g, 3, 4, 2a, le, la, le, 7 og 8.

Over Katballe gårde, Lysgaard: 3b, 2b, 2e, 3a og 3e.

Neder Katballe by, Lysgaard: la og 2a.

Knækkeborg, Lysgaard: la, le og 2a.

Lysgaard by, Lysgaard: l6e, 160, 16b, l6n, l6d, l6p, l7a, l7b, 16m, ISe, l5f, l5g, 16r, l6q, l4a og
l4e.

Dollerup by, Dollerup: 3n, 6a, 3m, 3x, 30, 6ar, 60, 6d, 6r, 3i, 3v, 2u, 5bd, 2y, Ih, 1 1,2b, 5as, 6g, 6b,
5eø, 6bs, 5a, 5ap, 5bt, 5r, 5eh, 5el, 3f, 2g, 2m, 2n, 2h, 3p, It, 7i, 7n, 7k, 6ad, 5ek, 4b, 4r, 3e, 3k, 3u,
6q,2 l, 19, 3y, 4z, la, 2i, lk, In, 10, lp, Iv, 1m, 20, 2p, 6p, le, lz, 6ek, 6ø, 6eb, 4e, 4p, 6e, 6bp, 4y,
le, Id og Is.

Over Thestrup by, Lysgaard: lk, 3b, 3h, 4d, 3g, li, le, 1 l, 2a, 2e, 5ea, Sa, 5ag og 5ba.

Neder Testrup by, Lysgaard: la, lø, lae, ly, It, lad, Iu, Is, Ig, Iz, Ik, If, 10, Ir, Iv, Ih, laa, lab,
li, Ix, læ, Id, le og Iq.

Fallesgaarde, Dollerup: 6e, 6k, 7a, 7d og 8e.

Agerskov, Finderup: 4a, 3a, 3e og 3h.

undergives fredning, idet fredningens formål er at :
- sikre områdets fortsatte benyttelse som udflugtsområde for almene rekreative aktiviteter
- udbygge området ved anlæg af stier, parkeringspladser eller andre primitive foranstaltnin-

ger til støtte for udflugtsaktiviteterne
- sikre og synliggøre områdets geologiske værdier
- sikre og pleje området som levested for det naturlige dyre- og planteliv
- beskytte vildtlevende dyr og planter på deres levesteder
- sikre opretholdelsen af de karakteristiske kulturelementer og landskaber gennem drift

og pleje
- sikre muligheden for naturgenopretning på arealer, som udgår af erhvervsmæssig udnyttel-

se

Til opnåelse af formålet undergives arealerne følgende fredningsservitut:

I. Generelle fredningsbestemmelser.

§ 1. Terrænændringer.
Der må ikke ske ændringer af det eksisterende terræn ved udnyttelse af råstoffer, opfyldning,
planering eller andre indgreb.
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§ 2. Bebyggelse.
2.1. Der må ikke opføres ny bebyggelse i området. Nødvendige driftsbygninger på land- og skov-
brugsejendomme samt dambrug kan dog opføres i tilknytning til eksisterende bygninger efter
fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og udseende.
Ligeledes kan fredningsnævnet meddele tilladelse til mindre bygninger såsom toiletbygninger, læ-
skure og lignende.
2.2. Tilbygning til eller væsentlige ombygninger af eksisterende bygninger ~å kun foretages med
fredningsnævnets godkendelse.

§ 3. Tekniske anlæg, skiltning, veje, dyrefarme m.v.
3.1. Yderligere tekniske anlæg m.v. indenfor det fredede område, (såsom master, tårne, vindmøller,
transformerstationer, projektørlys eller andre skæmmende indretninger) må ikke etableres.
3.2. Ny stærkt fremtrædende skiltning ved bestående eller fremtidige erhvervsvirksomheder inden
for området må kun etableres med fredningsnævnets tilladelse.
3.3. Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til nye veje, som er nødvendige for ejendommens land-
eller skovbrugsmæssige drift.
3.4. Arealerne må ikke benyttes til etablering af campingpladser, oplag for campingvogne, dam-
brug, dyrefarme (herunder hjorte- og minkfarme), oplagspladser, skydebaner, motorbaner, losse-
pladser eller andre anlæg af skæmmende karakter.

§ 4. Særlige kulturlevn.
4.1. Kulturlevn, såsom oldticisagre, hærvejsspor og jorddiger, skal bevares.
4.2. Der kan i forbindelse med pleje afkulturlevnene foretages rydninger for at frilægge disse.

II. Arealanvendelse.
§S. Generelt.
5.1. Den fremtidige arealanvendelse er vist på kortbilag 2 samt 2a, b, og c (rettelsesbilag).
I det følgende alene omtalt som kortbilag 2.
5.2. Det er i forbindelse med driften tilladt at opsætte almindelige landbrugshegn og forstmæssigt
nødvendige hegn.
5.3. I de efterfølgende § § 8-13 fastsættes begrænsninger i arealanvendelsen på de forskellige områ-
detyper, samt overgangsbestemmelser for områder, der på fredningstidspunktet ligger i en anden til-
stand end den fremtidigt ønskede, j fr. kortbilag 2.

§ 6. Ager i omdrift.
6.1. Agerjorder må fortsat udnyttes landbrugsmæssigt, herunder med etablering af sædvanlige krea-
turhegn.
6.2. Arealerne må ikke tilplantes, heller ikke med juletræer, pyntegrønt eller andre flerårige træ-
agtige afgrøder.
6.3. Der må ikke etableres nye læhegn. Eksisterende læhegn må udskiftes. I det omfang hegnene er
af nåletræ, skal de ved udskiftning erstattes af løvtræ.
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§ 7. Arealer med miljøgødskning.
7.1. Arealerne må alene udlægges med græs. Udlægningen kan ske efter et år med kornafgrøde.
Arealerne må omlægges hvert femte år.
7.2. Der må højest gødskes med 70 kg. N/ha pr. år. Der må ikke sprøjtes med pesticider, dog
undtaget mellem afgrøder med kom.

§ 8. Enge og moser (inel. Rødel-, Birke- og Pilesumpe). _
8.1. Arealerne må ikke tilplantes, gødskes, sprøjtes med pesticider eller omlægges.
8.2. Enge og moser skal søges plejet gennem afgræsning eller afslåning. Fredningsnævnet kan
meddele tilladelse til vedligeholdelse af eksisterende grøfter og dræn.
8.3. Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til omlægning, når denne i særlige tilfælde er nød-
vendig. Fredningsnævnet kan i denne forbindelse meddele tilladelse til gødskning og kemisk be-
kæmpelse.
804. De på kortbilag 2 viste arealer, som på fredningstidspunlctet indgår i landbrugsrnæssig omdrift
og som i henhold til bilaget skal udgå af omdriften, skal udtages af omdriften senest 2 år efter fred-
ningens ikrafttræden.
8.5. Rødel-, Birke- og Pilesumpe bevares og kan plejes (herunder fjernelse af uønsket trævækst).

§ 9. Overdrev og heder.
9.1. Arealerne må ikke tilplantes, gødskes, omlægges eller sprøjtes med pesticider.
9.2. Arealerne skal søges plejet, f.eks. ved græsning, slåning eller afbrænding. Bevarelse af spredt
trævækst og småholme er tilladt.
9.3. De på kortbilag 2 viste arealer, som ved fredningstidspunktet henligger i skovtilstand, skal
ryddes ved omdriftsalder, ved opløsning eller senest år 2030.
9.4. De på kortbilag 2 viste læhegn skal fjernes senest 5 år efter fredningens ikrafttræden.
9.5. De på kortbilag 2 viste fremtidige overdrevsarealer i Kapeldalen og Dollerup Bakker (syd for
Hald Sø) skal ryddes senest 5 år efter fredningens ikrafttræden.
9.6. De på kortbilag 2 viste fremtidige overdrevsarealer, som ved fredningstidspunktet henligger
som agerjord, m.v., skal udtages af almindelig landbrugsrnæssig drift senest 2 år efter fredningens
ikrafttræden.

§ 10. Vandløb, kilder og søer.
10.1. De på kortbilag 2 viste vandløb, kilder og søer skal henligge i naturtilstand. Fredningsnævnet
kan meddele tilladelse til pleje og vedligeholdelse.
10.2. Der kan ikke meddeles nye tilladelser til indvinding af overfladevand, eller til indvinding af
grundvand indenfor en afstand af 500 m fra de på kortbilag 2 viste vandløb, kilder og søer. Undtaget
herfra er vanding af dyr. Fredningen respekterer de eksisterende vandindvindinger i området. Ved
ændring af disse, skal det tilstræbes, at påvirkningen afvådområderne bliver så lille som mulig.
10.3. Hald Sø's vandspejlskote skal fastholdes i kote 9,13 m DNN.
1004. Gelbækken og Dollerup Bæk skal tilbageføres til "naturtilstand" gennem vedligeholdelse og
eventuel restaurering.

§ 11. Skovarealer- generelt.
11.1. De på kortbilag 2 viste skovarealer henholdsvis
- egeskov/-krat
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- bøgeskov/-krat
- blandet ege- og bøgeskov
- løvskov iøvrigt
skal bevares og plejes (herunder fjernelse af uønsket trævækst såsom selvsået gran og fyr). Det er
tilladt at bevare enkelte træer eller holme af andre træarter end hovedtræarten.
11.2. Arealer, som ved fredningstidspunktet henligger i en anden skovtilstand end de på kortbilag 2
viste, skal ryddes ved normal omdriftsalder, ved bevoksningens opløsning eller senest år 2030.
Sydsiden af Kapeldalen skal dog ryddes og gentilplantes i overensstemmelse med kortbilag 2 senest
5 år efter fredningens ikrafttræden.
11.3. Arealerne skal herefter gentilplantes eller tilsås i overensstemmelse med kortbilag 2.
Tilplantning eller tilsåning er en plejeforanstaltning, og skal ske med egnstilknyttede arter og
provenienser (afstamninger). I forbindelse med gentilplantning er det tilladt at benytte birk, skovfyr,
el eller lærk som ammetræer eller forkulturer.
Ammetræerne/forkulturerne skal fjernes, inden de hæmmer hovedtræartens vækst.

III. Statsskovarealer (driftsplanlægning).
§ 12. Naturskov.
12.1. Følgende afdelinger udlægges med favorisering af eg
- Egeskoven (øst for banen) (afd. 1146, 1149 og 1150).
- Troldeslugten (afd. 1201a og 1202a-b).
12.2. Driften skal ske efter følgende retningslinier:
På arealerne skal egen lades urørt. Jordbearbejdning, kørsel med redskaber i skovbunden samt hugst
- herunder fjernelse af udgåede træer - er ikke tilladt. Dog skal selvsåede uønskede træarter, som
ikke fremmer egen fjernes. Vindfælder og nedfaldne grene må kun fjernes i det omfang, de spærrer
færdslen på veje og stier.

§ 13. Naturskov med sekundær mulighed for såning og plantning.
13.1. For nedennævnte afdelinger gælder generelt, at naturlig foryngelse skal tilstræbes. Dog er
såning eller plantning med direkte afkom af den stedlige hovedtræart tilladt, når naturlig foryngelse
ikke har vist sig mulig. Såning og/eller plantning skal foretages således, at jordbunden såvidt muligt
bevares uforstyrret.
13.2. Følgende afdelinger skal drives med favorisering af eg:
- Egeskoven (vest for banen) (afd. 1131 a-b, 1132a og 1133-1138)
- Store Traneskov (afd. 1126a-c og e, 1127 og 1128)
- Lille Traneskov (afd. 1163)
- Fruerlund (afd. 1171c)
- Non Mølle (afd. 1176c)
- Ugleholm (afd. 1176d)
- GI. Almind (afd. 1318a-b).
For disse afdelinger skal driften desuden ske efter følgende retningslinier:
- Arealerne skal i vid udstrækning forblive urørte. Dog kan skovene Fruerlund, Non Mølle og GI.

Almind afgræsses i sammenhæng med de tilgrænsende overdrev/enge, og en del af GI. Almind
kan benyttes til primitiv lejrplads.

- Nødvendig lysning for fremme af egeopvækst er tilladt.
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- Selvsåede uønskede træarter skal fjernes.
- Jordbearbejdning er udover supplerende såning og/eller plantning ikke tilladt.
- Kørsel med redskaber i skovbunden skal så vidt muligt undgås.
13.3. Følgende afdelinger skal drives med favorisering af bøg:
- Skrænterne på Inderøen.
For disse afdelinger skal driften desuden ske efter følgende retningslinier:
Bevoksningerne på skræntarealerne skal drives med høj omdriftsalder, og m~d bevarelse af et islæt
af udgåede træer.
Ved foryngelse skal langsom afvikling af den gamle bevoksning tilstræbes.
Ved hugst skal der efterlades en vis mængde grentoppe og/eller hele stammer.
Specielt er det på skræntarealeme i afd. 1251, den nordlige del af afd. 1253, afd. 1261 og afd. 1262
kun tilladt ved hugst at fjerne kævler, og det er udover supplerende såning og/eller plantning ikke
tilladt af foretage jordbearbejdning.

§ 14. Skov med særlig geologisk interesse.
For følgende afdelinger:
- Skræntskoven (afd. 1205a-c, 1206-08, 1210-1211 og 1212b)
skal driften tilrettelægges med det formål af kunne iagttage områdets landskabselementer ..
Der tilstræbes et højstammet skovbillede med flere ind- og udsigtskilder.

IV.
§ 15. Pleje.
15.1. Viborg amt foretager pleje på de privatejede arealer. Statsskovdistriktet foretager pleje på de
statsejede arealer.
15.2. For de privatejede arealer udarbejder Viborg amt en plejeplan, hvori de nærmere retningslinier
for arealernes pleje fastlægges. For de statsejede arealer fastlægges den nærmere drift af arealerne i
driftsplanen for Statsskovdistriktet.
15.3. Forinden plejearbejder udføres, skal der gives ejeren af de private arealer mulighed for selv at
udføre plejearbejdet inden for en nærmere angiven frist. Såfremt der opstår uenighed mellem lods-
ejer og Viborg amt om plej ens udførelse, skal sagen forelægges fredningsnævnet til afgørelse.
15.4. Såfremt ejeren af et privat areal afstår fra selv at udføre plejearbejdet, tilfalder de skovede
effekter Viborg amt.

§ 16. Naturgenopretning.
Fredningen er ikke til hinder for, at arealer, der udnyttes til land- eller skovbrug eller anden
erhvervsmæssig anvendelse, kan overgå til en mere ekstensiv drift.

§ 17. Færdsel og ophold samt anlæg i forbindelse hermed.
17.1. Der tilkommer offentligheden ret til færdsel og ophold i henhold til gældende regler.
17.2. Der udlægges nye stier og een parkeringsplads, som vist på kortbilag 2. På privatejede arealer
har Viborg amt ret til afmærkning afstiforløb samt opsætning afkortborde.
17.3. Hald Sø's benyttelse fastsættes i et regulativ, der udarbejdes af Statsskovdistriktet og forelæg-
ges fredningsnævnet til godkendelse.
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e der ryddes 1,76 ha 8.800 kr
tidligere fredet eng
ud af omdrift 2,15 ha 16.125 kr
ager ud af omdrift 0,58 ha 9.280 kr
græs OkgN 1,05--ha 7.875 kr
sti 770 m 15.400 kr
jagttab 3520+ 15340 18.860 kr

i C!lt 92.500 kr

41. Svend Erik Nørgaard tidligere fredet 4,86 ha
Matr. nr. 1 k, 3 b, 3 h nyfredet 2,83 ha
og 4 d Over Testrup nyfredet ager 2,83 ha 5.660 kr

tidl. frd. græs Okg N 0,45 ha 3.375 kr
sti 50 m 500kr

i alt 9.600 kr

e 42. Thomas Pedersen
3 g Over Testrup tidligere fredet 0,80 ha 1.000 kr

43. Bente Fyllgraf og Poul Hansen
1 i Over Testrup tidligere fredet 1,32 ha 1.000 kr

44. Ingrid Astrup og Poul Henehel tidligere fredet 7,46 ha
110g 1 e Over Testrup nyfredet ager 1,03 ha 2.060 kr

tidligere fredet
eng/overdrev
som ikke må gødes 1,03 ha 7.725 kr
stiforløb på privat
fællesvej 100 m 1.000 kr

i alt 10.800 kr

e 45. Jens Ove Nielsen tidligere fredet 5,66 ha
2 e og 2 a Over Testrup nyfredet ager 1,57 ha 3.140 kr

nyfredet egeskov 0,10 ha 500kr
tidligere fredet græs,
der ikke må gødes 2,53 ha 18.975 kr
stiforløb 160 m 1.600 kr

i alt 24.300 kr

46. Jens Johs. K1ausen
Matr. nr. 1 a og 1 ø Neder Testrup

tidligere fredet
nyfredet
nyfredet ager i omdrift
nyfredet skov m.v.
tidl. fredet over-
drev/eng Okg N
ager ud af omdrift

9

9,40 ha
39,35 ha
32,07 ha
7,28 ha

64.140 kr
36.400 kr

1,41 ha
0,82 ha

10.575 kr
13.120 kr



§ 18. Dispensationer.
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 1-17, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

§ 19. Ophævelse af gældende fredningsbestemmelser.
Ved fredningens ikrafttræden ophæves følgende kendelser:

1. Deklaration af 14.7.1928 vedr. matr. nr. 1 e Hald Hovedgård, Dollerup.
2. Deklaration af 1.8.1931 vedr. matr. nr. 1 y Hald Hovedgård, Dollerup.
3. Deklaration af 18.12.1937 vedr. matr. nr. 1 y Hald Hovedgård, Dollerup.
4. Deklaration af 18.12.1937 vedr. matr. nr. 1 ep Hald Hovedgård, Dollerup.
5. Overfredningsnævnets kendelse af 5.2.1942 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
6 Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.5.1942 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
7. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 10.1.1949 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
8. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 18.2.1949 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
9. Deklaration af 26.7.1950 vedr. matr. nr. 1 fæ Hald Hovedgård, Dollerup.
10. Overfredningsnævnets tilægskendelse af 12.1.1956 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
11. Deklaration af25.3.1963 vedr. matr. nr. 1 u, 1 ab og 1ax Hald Hovedgård, Dollerup.
12. Overfredningsnævnets tillægskendelse af~11.2.1964 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
13. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 24.11.1964 vedr. fredning af arealer omkring Hald

Sø.
14. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 10.6.1965 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
15. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 16.6.1969 vedr. forlægning af Viborg-Herning

landevej gennem Hald Egeskov.
16. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.2.1971 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.
17. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 9.11.1971 vedr. fredning af matr. nr.e 14 d og 15 m

Lysgård by, Lysgård.
18. Fredningsnævnets tillægskendelse af 25.10.1974 vedr. matr. nr. 161 Lysgård by, Lysgård.

Thi bestemmes
De foranførte og på vedlagte kort angivne arealer fredes i overensstemmelse med det anførte.

Viborg, den ll. april 1997

Knud S. Lund,
formand

Aage Koeh·Jensen Knud Th. Pedersen P.E. Møller
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stiføring 720x1 Ox
250x20 12.200 kr

i alt 136.500 kr

47. Inger Marie Nauntofte
Matr. nr. 1 ae Neder Testrup nyfredet 0,21 ha 1.000 kr

48. Peter Holm
Matr. nr. 1 y Neder Testrup nyfredet 0,05 ha 1.000 kr

49. Børge Peter Frederiksen
Matr. nr. 1 t Neder Testrup nyfredet 0,75 ha 1.000 kr

50. Jens Vinde

e Matr. nr. lad Neder Testrup nyfredet 0,26 ha 1.000 kr

51. Villy Hvidbjerg
Matr. nr. 1 u Neder Testrup nyfredet 0,20 ha 1.000 kr

52. Knud Krogsgaard Pedersen
Matr. nr. 1 s Neder Testrup nyfredet 0,86 ha 1.000 kr

53 a Tina Baunshøj og Kevin Taylor
Matr. nr. 1 g Neder Testrup nyfredet 0,13 ha 1.000 kr

53 b Ove Christiansen
Matr. nr. 1 z Neder Testrup nyfredet 0,42 ha 1.000 kr

54. Gert Sander Jensen
Matr. nr. 1 k Neder Testrup tidligere fredet 0,28 ha

e 1 h, 1 l, 2 b, 5 as og 6 g Dollerup nyfredet 10,70 ha
ager i omdrift 5,24 ha 10.480 kr
miljøgødskning 0,70 ha 3.500 kr
engOkgN 1,16 ha 8.700 kr
nål som ryddes 1,30 ha 6.500 kr
andet areal 2,30 ha 2.300 kr
sti 3.100 kr
jagttab 4.830 kr

i alt 39.500 kr

55. Bendt Christiansen
Matr. nr. l f og IoNeder Testrup nyfredet 0,24 ha 1.000 kr

56. Henning Visbech Christensen
Matr.nr. 1 r Neder Testrup nyfredet 0,27 ha 1.000 kr
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e 57. Jørn Albrechtsen
Matr. nr. 1 v Neder Testrup nyfredet 0,53 ha 1.000 kr

58. Kirsten Bohnfeldt Munk
Matr. nr. 1 aa, l ab, 1 h nyfredet 14,Oo-ha
Neder Testrup 5 cø og 6 k ager i omdrift 2,53 ha 5.060 kr
Dollerup miljøgødskning 2,54 ha 12.700 kr

skov der ryddes 1,49 ha 7.450 kr
skov der bevares 4,72 ha 23.600 kr
iøvrigt 2,72 ha 2.720 kr
sti beregnet i f.t.
eksist. kirkesti 360 m 3.600 kr
jagttab 2.980 kr

i alt 58.200 kr

e 59. Ole Munk
Matr. nr. 6 bs Dollerup nyfredet 0,13 ha 1.000 kr

60. Svend Ivar Andersen
Matr. nr. li, l x og l æ og nyfredet 3,31 ha
Neder Testrup 5 æ Dollerup heraf ager i

omdrift 1,96 ha 3.920 kr
miljøgødskning 0,58 ha 2.900 kr
eng ugødet 0,55 ha 4.125 kr
overdrev/græs 0,18 ha 1.350 kr
egeskovlkrat 0,04 ha 200kr

i alt 12.500 kr

61. Johannes Svendsen
Matr. nr. 1 d og l e Neder Testrup nyfredet 4,42 ha

heraf løvskov

e der skal bevares 0,53 ha 2.650 kr
miljøgødskning 2,99 ha 14.950 kr
ugødeteng 0,90 ha 6.750 kr

i alt 24.400 kr
62. Karup kommune

63 og 64 udgår

65. Agnes J. Rasmussen
Matr. nr. 5 r Dollerup
5 a og 5 ag Over Testrup

nyfredet
heraf skov
heraf skov der ryddes
rest

0,77 ha
0,14 ha
0,42 ha
0,21 ha

i alt

700kr
2.100 kr

210 kr
3.100 kr
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.' e 66. Skelhøje Borgerforening
Matr. nr. 5 ba Over Testrup og nyfredet 1,14 ha
5 eh Dollerup heraf skov 0,28 ha 1.400 kr

rest 0,86 ha 860kr
-i alt 2.300 kr

67. Udgår

68. Tronik NS
Matr. nr. 5 el Dollerup nyfredet 0,02 ha 1.000 kr

69. Elna Gerda Lauth
Matr. nr. 3 f Dollerup tidligere fredet

ugødet eng 0,52 ha 1.000 kr

70. Vagner Linde Jensen

e Matr. nr. 2 ro og 2 g Dollerup tidligere fredet
ugødet eng 0,40 ha 1.000 kr

71. Kristian R. Poulsen
Matr. nr. 2 n Dollerup tidligere fredet

ugødeteng 0,35 ha 1.000 kr

72. Edith E. Pedersen
Matr. nr. 2 h Dollerup tidligere fredet

ugødet eng 0,21 ha 1.000 kr

73. Aksel Frederik Jensen
Matr. nr. 3 p Dollerup tidl. fredet 0,45 ha 1.000 kr

74. Hans Peter Korsgaard
Matr. nr. 1 t og l fDollerup tidl. fredet 0,19 ha 1.000 kr

e 75. Aage Ramsing erstatning frafaldet

76. A. P. Jensen m. fl. mindelegat
Matr. nr. 7 k Dollerup nyfredet 0,18 ha 1.000 kr

77. Poul G. Jensen
Matr. nr. 6 ad Dollerup nyfredet 3,87 ha

skov der ryddes 1,90 ha 9.500 kr
løv der bevares 0,50 ha 2.500 kr
§ 3 mose 1,15 ha
rest 0,32 ha 320kr
jagttab 3.800+1.150 4.950 kr

i alt 17.300 kr
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e 78. Jytte Christensen
Matr. nr. 5 ek Dollerup nyfredet skov 1,55 ha 7.750 kr

stiføring 2.200kr
i alt 10.000 kr

79. Erik Olesen
Matr. nr. 4 b, 4 r, 3 e, 3 h, tidl. fredet 0,71ha
3 u og 6 q Dollerup nyfredet 6,38 ha

ager i omdrift 2,72 ha 5.440 kr
skov der ryddes 3,18 ha 15.900 kr.
græsareal uden
gødskning 0,33 ha 2.475 kr
jagttab 6.360+250 6.610 kr
stiføring 5.400+3.400 8.800kr

i alt 39.300 kr

e 80. Knud Kr. Jensen
Matr. nr. 2 1og 1 g Dollerup tidligere fredet 0,70 ha

nyfredet 6,57 ha
tidligere fredet
ager i omdrift 0,70 ha
nyfredet ager
i omdrift 4,03 ha 8.060 kr
nyfredet skov 1,22 ha 6.100 kr
nyfredet i øvrigt 1,09 ha 1.090 kr
nyfredet tidligere
i omdrift 0,16 ha 2.560kr
stiføring 6.500kr
gener ved stiføring 5.000 kr

i alt 29.400 kr

e 81. Mogens Vibæk Nielsen
Matr. nr. 3 y Dollerup nyfredet skov 0,14 ha 1.000 kr

82. Carsten Staal Thomsen
Matt. nr. 2 i og 1 a Dollerup nyfredet 8,97 ha

egeskov /krat 0,98 ha 4.900 kr
ager i omdrift 4,55 ha 9.100 kr
græs uden
gødskning 0,50 ha 3.750kr
skov der ryddes 0,90 ha 4.500 kr
overdrev 2,04 ha 2.040 kr
jagttab 1.800+2.040 3.840 kr
stiføring 6.000 kr

i alt 34.200 kr
83. Mogens Vibæk Nielsen

Matt. nr. 1 k Dollerup nyfredet 3,01 ha

e ager 2,65ha 5.300 kr
13



.' e overdrev 0,36 ha 360kr
jagttab 360kr
stiføring 2.700 kr

i alt 8.700 kr
84. Carsten Staal Thomsen

Matr. nr. 1 n og 1 o Dollerup nyfredet 3,16 ha
skov der ryddes 1,96 ha 9.800 kr
overdrev 1,20 ~a 1.200 kr
jagttab 3.920+ 1.200 5.120 kr

i alt 16.200 kr

85. Senius M. Poulsen
Matr. nr. 1 p og 1 v Dollerup nyfredet skov 0,38 ha 1.000 kr

86. Peder Tonny Jacobsen

e Matr. nr. 1 m Dollerup nyfredet skov 0,40 ha 1.000 kr

87. Anni K. Andersen
Matr. nr. 2 o Dollerup nyfredet 0,43 ha

skov der ryddes 0,31 ha 1.550 kr
overdrev 0,12 ha 120 kr

i alt 1.700 kr

88. Aksel Wiirtz
Matr. nr. 2 p, 6 P og 1 e Dollerup nyfredet 13,14 ha

ager iomdrift 5,13 ha 10.260 kr
ager til græs med
miljøgødskning 0,47 ha 2.350 kr
skov 0,20 ha 1.000 kr
skov der ryddes 3,56 ha 17.800 kr
græs uden gødskning 3,33 ha 24.975 kr
mose § 3 0,44 ha
jagttab 7,120+440 7.560 kr
stiføring 1.400 kr

i alt 65.400 kr

89. Viborg kommune

90. Ole Mikkelsen
Matr. nr. 6 ø Dollerup nyfredet 0,60 ha

overdrev 1.000 kr

91. Sonja og Jørgen Bødker
Matr. nr. 6 cb Dollerup nyfredet 0,21 ha 1.000 kr

92. Landsforeningen Kronisk Sygee Matr. nr. 1 ø Hald Hgd. tidligere fredet 0,45 ha 1.000 kr
14
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93. Linda og Tommy Mostrup

Matr. nr. 1 x Hald Hgd. tidligere fredet 0,19 ha 1.000 kr

94. Ingeborg H.A. Nielsen
Matr. nr. 1 gg Hald Hgd. tidligere fredet 0,54 ha 1.000 kr

95. Preben Mogensen
Matr. nr. 1 t Hald Hgd. tidligere fredet 1,29 ha 1.000 kr

96. Thorkild Rohde
Matr. nr. 4 b Hald Hgd. tidligere fredet 6,76 ha
4 c, 4 p, 6 bp og 6 c Dollerup nyfredet 7,64 ha

overdrev/græs °kg N
tidl. fredet 3,99 ha 29.925 kr
ager i omdrift
nyfredet 1,90 ha 3.800 kr
græs uden gødskning 3,45 ha 25.875 kr
skov nyfredet 0,72 ha 3.600 kr
mose § 3 1,57 ha
jagttab 1.570 kr
stiføring 7.800 kr

i alt 72.600 kr

97. Jan Kristiansen
Matr. nr. 4 y Dollerup tidligere fredet 0,41 ha

nyfredet (§ 3) 1,44 ha
jagttab 1.500 kr

98. Mogens Jensen
Matr. nr. 1 c og 1 s Dollerup tidligere fredet 0,22 ha

e nyfredet (§3) 0,45 ha 1.000 kr

99. Kristian L.P. Aarestrup
Matr. nr. 1 d Dollerup nyfredet (§3) 0,24 ha

stiforløb 260 ID 2.600 kr

100. Dorthe A. D. Johansen
Matr. nr. 3 n og 6 a Dollerup
Ejendommen er afhændet til
Marianne Rasmussen og
Martin Overgaard, men ifølge skri-
svelse af3.2.1997 fra advokat
H. Amt tilfalder erstatningen
sælgeren

nyfredet
heraf nål som ryddes
rest

1,26 ha
0,09 ha
1,17 ha
i alt

450kr
1.170 kr
1.700 kr
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e 10l. Albert H. OIsen
Matr. nr. 3 ID og 3 x Dollerup tidligere fredet

overdrev/græs 0,33 ha 2.475 la
nyfredet skov 0,10 ha 500 la

i alt 3.000 la

102. Leif Nielsen
Matr. nr. 3 o og 6 ar Dollerup nyfredet 1,754a

skov der ryddes 0,54 ha 2.700 la
overdrev/græs 0,91 ha 6.825 la
øvrigt areal 0,30 ha 300 la
jagttab 1.080 la

i alt 11.000 la

103. Tage Østerby

e Matr. nr. 6 o Dollerup nyfredet 2,23 ha
skov der ryddes 1,37 ha 6.850 la
overdrev/græs 0,56 ha 4.200 la
rest 0,30 ha 300 la
jagttab 2.740 la

i alt 14.100 la

104. Inge H. Frederiksen
Matr. nr. 6 d, 6 r, 3 i og 3 v tidligere fredet 4,33 ha
Dollerup nyfredet 8,17 ha

ager i omdrift 0,75 ha 1.500 la
ager udgået
afomdrift 0,11 ha 1.760 la
skov der ryddes 6,48 ha 32.400 la
nyfredet
overdrev/græs 0,83 ha 6.225 la
jagttab 12.960+1.850 14.810 la
stiforløb 4.000+4.500 8.500 la

i alt 65.200 la

105. Niels Herman Kristiansen
Matr. nr. 6 a Fallesgårde nyfredet 26,80 ha

hede 19,59 ha 19.590 la
hede § 16 6,84 ha 3.420 la
ager ud af omdrift 0,37 ha 5.920 la
jagttab 26.430 la
stiføring 4.800 la
stiudlæg 10.600 la

ialt 58.000 la

106. Claus D. Langvad
Matr. nr. 6 k, 7 a, 7 d og 8 c tidligere fredet 1,96 hae Fallesgårde nyfredet 28,42 ha
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e heraf ager i omdrift 20,35 ha 40.700 la
ager i omdrift § 16 5,59 ha 5.590 la
hedeareal 2,48 ha 2.480 la
jagttab 4.420 la
stiføring 4.800 la

i alt 58.000 la

l 07. Arne V. Hansen
Matr. nr. 4 a Hald Hgd. nyfredet (§3) 0,45 ha 1.000 la

108. Anne Marie Andersen
Matr. nr. lIx og 1 ly Hald Hgd. tidligere fredet 0,23 ha

nyfredet 0,11 ha 1.000 la

109. Søren Glavind

e Matr. nr. ler og 1 fg Hald Hgd. tidligere fredet 0,20 ha
nyfredet 0,48 ha 1.000 la

110. Jens P. Madsen
Matr. nr. 1 qa og l gd Hald Hgd. tidligere fredet

skov 1,87 ha 1.000 la

111. Viborg amt

112. Niels J. M. Tandrup
Matr. nr. 1y Hald Hgd. nyfredet

heraf § 3 mose
skov der ryddes
hede
jagttab

2,94 ha
0,69 ha
0,21 ha
2,04 ha

1.050 la
2.040 la
3.150 la
6.300 laialt

113. Vagn Frederiksen
Matr. nr. 4 a Agerskov nyfredet

heraf nål konverteret
agerskovlkrat
græs/overdrev

15,41 ha
1,18 ha

13,58 ha
0,54 ha

ialt

5.900 la
67.900 la
4.050 la

77.900 la

114. Johnny P. Olsson
Matr. nr. 3 e Agerskov nyfredet egeskov 0,40 ha 2.000 la

115. Frits Hede

e Matr. nr. 3 k Agerskov nyfredet egeskov 0,56 ha 2.800 la
17
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116. Per Thostrup

Matr. nr. 3 a Agerskov nyfredet egeskov 7,77 ha 38.900 la

117-119. Udgår.

120. Staten

121. Dollerup Menighedsråd
Matr. nr. 2 u Dollerup

122. Niels Romvig Jensen
Matr. nr. 5 bd Dollerup stiføring 1.000 la

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3, fra den 11. april
1997 med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Viborg den 11. april 1997

Knud S. Lund,
formand

Aage Koch-Jensen Knud Th. Pedersen P.E. Møller
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REG. NR. 'l-C1 eS Cb . o o

Kendelse af 11. april 1997 fra Fredningsnævnet for Viborg amt om erstatning i anledning af
fredning af Hald Sø-området.

Ved kendelse afsagt samtidig hermed har fredningsnævnet truffet afgørelse om fredning af arealer i
Hald Sø området.

Arealerne er for en dels vedkommende privat ejede og for en dels vedkommende statsejede eller ejet
af Viborg Amt, Viborg kommune og Karup kommune. En meget stor del ~f arealerne er tidligere
fredet ved kendelser fra Overfredningsnævnet og Fredningsnævnet. For de nævnte arealer er de
tidligere kendelser ophævet samtidig med afsigelsen af kendelsen af dags dato.

For de ca 100 private lodsejere skal der ydes fuldstændig erstatning for de yderligere bindinger, der
er pålagt ejendommene med fredningskendelsen.

Fredningsnævnet har indkaldt eventuelle erstatningskrav fra lodsejerne i juli til september
1995. I forbindelse med at Landbrugets Rådgivningscenter skulle udarbejde en meget stor del af
erstatningskravene delvist i samarbejde med skovdyrkerforeningen Midtjylland er de sidste
erstatningskrav indgået sidst i november 1996. Enkelte lodsejere har frafaldet erstatning.

Landbrugets Rådgivningscenter, der repræsenterer 42 lodsejere med ialt 46 ejendomme i
fredningen, har i samarbejde med skovrider Bengt Kvitzau, Skovdyrkerforeningen, Midtjylland,
fremsat erstatningskrav for lodsejerne på grundlag af forskellige takster for de jord- og
beplantningstyper der indgår i fredningen, hvortil kommer konkrete yderligere erstatninger for
enkeltejendomme.

Der kræves en grundtakst på 1.500,00 kr. pr. ha. agerjord i omdrift, hertil kommer et tillæg på
4000,00 kr. pr. ha. for beplantningsforbud på ejendomme hvor produktion af juletræer og
pyntegrønt vil være en konkret mulighed, men hvor der ikke er taget tiltag til denne produktion. På
tilsvarende arealer, hvor tilplantning er påbegyndt, eller hvor muligheden for tilplantning skønnes at
have væsentlig betydning for ejendommens handelsværdi, kræves en erstatning på 20.250,00 kr pr.
ha.

For landbrugsarealer med vedvarende græs, som ikke længere må gødskes eller alene må gødskes
med 70 kg. N pr. år og for arealer der skal udgå af omdrift, kræves en erstatning på fra 15.000,00 kr.
til 33.000,00 kr. pr. ha.

For skovarealer, der skal afdrives inden år 2030, kræves en erstatning på fra 10.964,00 kr. til
32.877,00 kr. pr. ha. beregnet ud fra, hvornår afdriften vil fmde sted. For nåleskovsarealer, der skal
konverteres til løvskov, kræves tilsvarende beløb og for løvskovsarealer, der ikke længere må
konverteres til nåleskov, kræves 4.000,00 kr. pr. ha.

For overdrevsarealer er der krævet 4.000,00 kr. pr. ha. for manglende tilplantningsmulighed i det
omfang tilplantning ville være en reel mulighed.

Herudover er der i et vist omfang krævet beløb for forringet jagtmæssig værdi beregnet ud fra en
takst på 100,00 og 200,00 kr. pr. ha. pr. år og kapitaliseret til henholdsvis 2.500,00 kr. og 5.000,00
kr. pr. ha.
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_ Skov- og Naturstyrelsen har kommenteret fornævnte krav og har herunder først og fremmest henvist
til de takster Naturklagenævnet har anvendt i forbindelse med Rørbæk Sø-fredningen. Herudover er
anført, at erstatning for manglende mulighed for tilplantning for arealer, hvor tilplantning er særlig
nærliggende, bør erstattes med et beløb på 3.000-4.000 kr. pr. ha. inklusive grundbeløb. For arealer
der har været drevet med græs og fortsat skal drives med græs, men uden gødskning indstilles en
erstatning på 800,00 kr. pr. ha. For omdriftsarealer, der udgår af omdrift og fremover ikke må
gødskes, indstilles en erstatning på 25.000,00-30.000,00 kr. pr. ha. For mistede jagtindtægter
anføres, at 100 kr. pr. ha. pr. år ved konvertering forekommer for højt, hvorimod 200,00 kr. pr. ha.
pr. år ved konvertering til overdrev forekommer rimeligt.

Fredningsnævnet lægger til grund, at værditabet for de enkelte ejendomme må beregnes med
udgangspunkt i en grundtakst per hektar med diverse tillæg.

For en del af de ejendomme, der var omfattet af tidligere fredninger er der ikke pålagt yderligere
bindinger, hvilket også er tilfældet for ejendomme, der i deres helhed er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttelsesloven trådte først i kraft otte dage efter
bekendtgørelsen af fredningsforslaget, den 1. juli 1992, men var allerede vedtaget den 3. januar
1992. Med baggrund heri finder fredningsnævnet ikke grundlag for ved erstatningsfastsættelsen at
skelne mellem arealer omfattede af § 3 og arealer omfattede af den tidligere naturfredningslovs §
43. For ejendomme, der på grundlag af meget beskedent areal ville få en erstatning på under
1.000,00 kr., fastsættes en minimumserstatning på 1.000,00 kr.

Naturklagenævnet har den 27. september 1996 truffet afgørelse om erstatning i forbindelse med
fredningen af Rørbæk Sø. I denne sag er der mange arealer i kategorier, der er identiske med
kategorierne i herværende sag og fredningsnævnet har besluttet i disse kategorier at lægge de
samme erstatningstakster til grund. Disse kategorier er for arealerne uden for den hidtidige fredning:

Arealer i omdrift alle med forbud mod tilplantning
Arealer, der skal bevares som egeskov, bøgeskov eller løvskov iøvrigt
Arealer med nåleskov, der skal afvikles
For eksisterende stier betales
For nye stier betales
Fald ijagtudbyttet erstattes for overdrev, hede, mose og eng i forbindelse
med plejebestemmelserne med
og for arealer, hvor nåleskov skal afvikles, med yderligere

De følgende kategorier er ikke omhandlede i Rørbæk Sø-fredningen og
for disse kategorier har fredningsnævnet fastsat følgende takster:
Ager i omdrift, der udgår af omdriften og fremover skal henligge som
overdrev uden gødskning
Ager i omdrift, der udgår af omdriften og fremover skal henligge som
eng uden gødskning
Hidtil gødede græsarealer, som fremover alene må tilføres 70 kg Nlha/år
Hidtil gødede græs- og engarealer, som fremover ikke må gødskes
Nåleskov som erstattes af løvskov
Løvskov som ryddes
For § 3 mose ydes ingen erstatning.
For øvrige nyfredede arealer

2

2.000 krlha
5.000 krlha
5.000 krlha

10 kr/lbm
20 kr/lbm

1.000 krlha
1.000 krlha

16.000 krlha

7.500 krlha
5.000 krlha
7.500 krlha
5.000 krlha
5.000 krlha

1.000 krlha



eFor arealer omfattet af § 16 halv takst

For arealer inden for de hidtidige fredninger, hvor nåleskov skal afvikles
eller erstattes med løvskov betales
hertil kommer for afviklede arealer formindsket jagtudbytte
For ager i omdrift, der fremover alene må tilføres 70 kg N/ha/år
For ager i omdrift, der fremover skal henligge som overdrev
For stiføringer betales samme beløb pr. løbende meter som for arealer
udenfor den hidtidige fredning.
Ud over de takstmæssige erstatningsbeløb tager nævnet stilling til kon-
krete krav i forbindelse med behandlingen af de enkelte ejendomme.

Vedrørende de enkelte lodsejere anføres:

1. AIS Non Mølle
Matr. nr. 1 fæ, l ga, 19b Hald Hgd.
og 16 c Vranum tidligere fredet

nyfredet
heraf § 3

§ 16

2,08 ha
7,30 ha
1,21 ha
2,04 ha
4,05 ha

ialt
iøvrigt

2. Vagn K. Eriksen
Matr. nr. 16 a, 16 e Vranum er tidligere fredet
Ejendommen ses ikke pålagt yderligere
restriktioner af betydning for driften

1,54 ha

3. Finn Christensen
Matr. nr. 4 b og 4 k Vranum tidligere fredet

nyfredet
heraf § 16
iøvrigt

Lodsejeren har den 28. oktober 1992 oplyst, at ejen-
dommen gennem de senere år ikke har været i omdrift
men ligget i vedvarende græs. Arealet må nu alene gød-
skes med 70 kg NI ha/år

0,79 ha
0,74 ha
0,41 ha
0,33 ha

5.000 kr/ha
2.000 kr/ha
5.000 kr/ha

16.000 kr/ha

1.020 kr
4.050 kr
5.100 kr

1.000 kr

7.700 kr

4. Torben V. Pedersen
Matr. nr. 4 l og 4 c Vranum tidligere fredet 2,19 ha

nyfredet 0,82 ha
heraf § 16 0,08 ha 1.600 kr

5. Ib og Svend Kloster
Matr. nr. 3 a og 3 m Vranum tidligere fredet 4,48 ha

nyfredet 0,65 ha 1.300 kr

e
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e Af det tidligere fredede er maksimum 1/4 ha gammel rødgrankultur, der ryddes 1.250 ler
i alt 2.600 ler

6.~ogensJ(ornurn
~atr. nr. 3 n Vranum tidligere fredet 0,23-ha 1.000 ler

7. Erik Andersen
~atr. nr. 3 h, 3 i og 3 l Vranum tidligere fredet 2,12 ha 1.000 ler

8. Anders }(r. Jensen
~atr. nr. 3 r Vranum tidligere fredet 1,30 ha 1.000 ler

9. Donald Weir
~atr. nr. 3 p Vranum tidligere fredet 1,22 ha

heraf ryddes 0,33 ha 1.667 ler

e jagttab herpå 667 ler
ialt 2.400 ler

10. Knud og Inge GoD
~atr. nr. 2 k og 2 l Vranum tidligere fredet 7,83 ha

ny:fredet 0,29 ha 290 ler
nyfredet jagttab 290 ler
tidligere fredet der
ryddes 1,90 ha 9.000 ler
jagttab ryddede arealer 3.800 ler

ia1t 13.400 ler

11. Emmy Frederiksen
~atr. nr. 2 i Vranum tidligere fredet 0,27 ha 1.000 ler

12. Vilhelm Fog
Matr. nr. 2 e, 1 s, 1 e og 1 g Vranum tidligere fredet

nyfredet (ryddes)
jagttab
tidligere fredet der ryddes/
konv.

5,45 ha
1,06 ha 5.300 ler

2.120 ler

2,00 ha 10.000 ler
ialt 17.500 ler

Efter det oplyste er den tidligere ret til at bygge et større hus udnyttet ved genopførelse efter brand.

13. Asta Vibe-Frederiksen
1 n og 2 fVranum tidligere fredet 0,14 ha 1.000 ler

14. John og Ida Mortensen
Matr. nr. 1 r og 1 c Vranum tidligere fredet

nyfredet
4

1,74 ha
0,07 ha 1.000 ler



15. Kaj Gunnar Hy1dahl
1 x, 1 v og 1 y Vranum tidligere fredet 2,95 ha

nyfredet 1,19 ha
heraf skov ryddes O,l9ila 950kr
rest § 3 1,00 ha 1.000 kr
jagrtab 1.300 kr
af det tidligere
fredede ryddes 0,46 ha 2.300 kr

ialt 5.600 kr
Der ses ingen grundlag for erstatning for bygningsrestriktioner.

16. F.D.F. Viborg
Matr. nr. 1 u Vranum tidligere fredet 2,95 ha

e heraf ryddes 0,21 ha 1.100kr

17. Aksel Rosenbæk
Matr. nr. 1 t og 1 k Vranum tidligere fredet 1,22 ha

heraf ryddes 1,03 ha 5.150kr
nyfredet 0,96 ha
heraf ryddes 0,90 ha 4.500 kr
jagttab 3.900 kr

ialt 13.600 kr

18. Anders Aage Laier
Matr. nr. 5 d og 5 a Almind tidligere fredet 14,93 ha

nyfredet 3,44 ha
af det tidligere fre-
dede areal ryddes 0,40 ha 2.000 kr
hidtillandbrugsmæs-
sigt anvendt miljø-
gødskning 3,12 ha 15.600 kr
af det nyfredede ryd-
deslkonv. 2,98 ha 15.000 kr
nyfredet med græs-
binding Okg N 0,41 ha 3.075 kr
jagrtab 5.960+460+800 7.220 kr

i alt 39.900 kr

19. Henning Rosenbæk
Matr. nr. 6 a og 6 hAlmind tidligere fredet 7,11 ha
10 og 11 Mostgaard nyfredet 1,54 ha

tidligere fredet som
ryddeslkonverteres 3,42 ha 17.040 kr
græs OkgN 1,00 ha 7.500 kr
nyfredet 0,73 ha 3.650 kr

5



e nyfredet græs-
binding O kg N 0,20 ha 1.500 kr
jagttab 2.180 kr

i alt 31.900 kr

20. F.D.F. Frederiksberg v/Jørgen Friis,
Rødovre tidligere fredet 9,69 ha
Matr. nr. 7 g, 7 h, 7 b og 7 f Alrnind heraf nål som erst.

med løvskov 0,87 ha 4.350 kr
nyfredet 0,89 ha
heraf nål 0,21 ha 1.050 kr
samlet areal som
udgår af omdrift 0,60 ha 9.600 kr
nyfredet løvskov 0,44 ha 440kr

i alt 15.500 kr

e
21. K.F.D.M. spejderne Kjellerup

v/ Birthe Urskov. tidligere fredet 6,02 ha
Matr.nr. 9 f Almind nål som konver-

teres til løv 2,22 ha 11.100 kr
stiføring 2.000 kr

i alt 13.100 kr

22. Gunnar Sørensen
Matr. nr. 2 d og 2 l Mostgaard tidligere fredet 1,24 ha 1.000 kr

nål som erst. med løver plantet i
strid med tidligere kendelse

23. Agnete Heiberg m.fl. Charlottenlund

e Matr. nr. 2 c, 2 h, 2 g , 3 og 4 tidligere fredet 10,41 ha
Mostgård og 3 b Over Katballe erstatning for 800 m lø-

bende sti 8.000 kr

24. Staten

25. Udgår af fredningen.

26. Anna Christensen nyfredet 0,36 ha 1.000 kr
Matr. nr. 1 a Mostgaard
Erstatningskrav for almindelig værdiforringelse. Nævnet
skønner ingen reel værdiforringelse (skovbeskyttelseslinie)

27. Hanne og Bo Boysen
Matr. nr. l a og l e Almind tidligere fredet 0,71 ha

nyfredet 21,25 ha

e heraf ager i omdrift 8,32 ha 16.640 kr
6



e ager i omdrift § 18 2,69 ha 2.690 kr
nåleskov som ryddes 0,98 ha 4.900 kr
miljøgødskning 0,77 ha 3.850 kr
græsbinding Okg N 1,50 ha 11.250 ler
jagttab 1.960 kr

i alt 41.300 kr

28. Poul Bjørn
Matr. nr. 7 og 8 Mostgaard tidligere fredet 0,66 ha
l a Neder Katballe nyfredet 0,98 ha

heraf § 3 mose 0,62 ha
skov 0,36 ha

i alt 1.800 kr

29. Jens Mortensen

e Matr. nr. 2 a Neder Katballe nyfredet 0,68 ha
§ 3 mose 0,48 ha 1.000 kr

30. Henning Mortensen
Matr. nr. l a Knækkeborg tidligere fredet 4,87 ha

nyfredet 9,21 ha
engOkgN 1,50 ha 11.250 kr
overdrev 1,1 ha 1.100 kr
nyfredet ager
i omdrift 4,93 ha 9.860 kr
skov der ryddes 1,76 ha 8.800 kr
skov der konv. 0,55 ha 2.750 kr
jagttab 3.520+1630 5.150 kr

i alt 39.000 kr

31. Carl Laursen

e Matr. nr. l e Knækkeborg nyfredet 4,93 ha
heraf nål som ryd-
deslkonverteres 1,46 ha 7.300 kr
areal i omdrift 0,40 ha 800kr
egeskov 1,52 ha 7.600 kr
hede § 3 0,65 ha 650kr
overdrev/græs 0,23 ha 1.725kr
eng! § 3 mose 0,40 ha
øvrigt areal 0,27 ha 270kr
jagttab 2.720+ 1.750 4.470 kr

i alt 22.900 kr

32. Inge Larsen, Viborg
Matr. nr. 2 b og 2 c Over Katballe tidligere fredet 13,69 ha
16 o og 16 c Lysgaard nyfred 4,34 ha

skov ryddes indenfor

e tidligere fredning 0,55 ha 2.750 kr
7



"
skov ryddes/konvert.
i nyfredet 0,53 ha
egeskovlkrat 0,74 ha
øvrigt nyfredet 3,07 ha
jagttab 0,87x2000+1,10xlOOO -

ialt

2.650 kr
3.700 kr
3.070 kr
2.840 kr

15.100 kr

0,42 ha nål konverteres til løvskov i tidligere fredning. Plantet i strid med tidJigere fredning
erstattes ikke.

33. Erik 0stergaard m.fl.
Matr. nr. 3 e og 3 a Over Katballe
16 n og 16 b Lysg~d

34. Vilhelm Jacobi
Matr. nr 16 p, 16 d, 17 b og 17 a
Lysgaard

35. Harald og Niels J. Jørgensen
Matr. nr. 16 m Lysgaard

Erstatning frafaldet

tidligere fredet
nyfredet
skov der ryddes
tidligere fredet der
ryddes 0,14 ha
jagttab 2,50x2000+0,56xlOOO

8,31 ha
3,12 ha
2,36 ha 11.800 kr

700kr
5.560 kr

i alt 18.100 kr

tidligere fredet 0,82 ha 1.000 kr

36. Vilhelm Jacobi
Matr. nr. 15 g og 15 f Lysgaard tidligere fredet 7,37 ha

nåleskov som ryddes 0,94 ha 4.700 kr
jagttab 0,94x2000 1.880 kr

ialt 6.600 krflt 0,80 ha nåleskov som ryddes er plantet i strid med tidligere fredning - ingen erstatning.

37. Jens Iversen
Matr. nr. 16 r Lysgaard
2 y Dollerup

38. Udgår

39. Mikael og Helle Kristensen
Matr. nr. 16 q Lysgaard

40. Thorkild 0rgaard
Matr. nr. 14 a og 14 c Lysgaard

tidligere fredet 0,59 ha

tidligere fredet 0,13 ha

tidligere fredet
nyfredet
heraf ager i
omdrift
heraf overdrev
tidl. fredet nål

8

22,76 ha
8,34 ha

7,74 ha
0,60 ha

1.000 kr

1.000 kr

15.480 kr
600kr
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 30. marts 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:• Sag nr. VaF 10/94

Ansøgning om tilladelse til udvidelse at eksisterende driftsbyg-
ninger på matr. nr. 1 a Mostgård, Almind, omfattet af verserende
fredning af Hald sø-området.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 15. november 1992 fra Hanne og Bo Boysen.

•
Det fremgår bl.a. af de foreslåede fredningsbestemmelser, at der
ikke må opføres ny bebyggelse i området. Dog kan fredningsnævnet
meddele tilladelse til nødvendige driftsbygninger på land- og
skovbrugsejendomme, når disse opføres i tilknytning til eksiste-
rende bygninger.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte med-
lem, Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem,
Jørn Kristensen, Viborg.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslavens § 50, stk. l, til den ansøgte tilbygning .

• ~IBSN \'1.\\/I~-oO\S3;
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tt Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

• Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

VdS~<f';f:3rsr;~~:Jh2d bekr23fteS.
FradniI1Jsn~vr.8t for Vicorg amt, den

.3 O ~.lMt1:)94

G~?/:~VL
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

.. C'/- f' ..

Den 20. januar 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
stien på den nedlagte jernbanelinie fra Egeskovvej i Hald Ege til
Bækkelund.

Mødt var medlemmerne, amtsrådsvalgt medlem Aage Koch-Jensen,
Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen.

• Der foretoges :

Sag nr. VaF 30/94

Ansøgning om tilladelse til etablering af belysning langs stien
på strækningen fra Egeskovvej i Hald Ege til Bækkelund omfattet
af verserende fredning for Hald Sø-området.

Der fremlagdes:

Skrivelse af 18. november 1994 fra Viborg Amt, forvaltningen for
miljø og teknik.

ti For Viborg amtskommune mødte Michael Dickensan.

Der foretages besigtigelse.

Efter telefonisk drøftelse med formanden meddelte frednings-
nævnet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation
fra forslaget til fredning af Hald Sø til belysning af den
omhandlede sti som redegjort i skrivelsen af 18. november 1994.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på

.a-.iljominist.eriet
~kov- ']'!Ndurstyrelsen

J.nr. SN , 2.. \ \ / \ 7:J ~ 0 O \ \2) ~
Akt. nr. l Lf



tt hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede .

• En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

-4 Knud S. Lund,TI formand.

(?~jut'4/~/f.- /
• () ~d?

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viboi"g amt, den

2 6 JAN. 1595
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 20. september 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 30/95

Ansøgning om tilladelse til oprensning af Mostgård Bæk omfattet
af verserende fredningspåstand for Hald sø området.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 25. august 1995 fra Viborg amt, Naturfor-
valtningskontoret, med bilag.

2. Skrivelse af 6. september 1995 fra Skov- og Naturstyrelsen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Knud
Pedersen, Viborg.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold
til naturfredningslovens § 50, stk. 1, til den ansøgte oprensning
af Mostgaard Bæk.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

",--.\2\\/\'2>- c>o\8'
--''',1. nr. 2.C>
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

( Knud S. Lund,
formand.

t)f~,-
// '7(~
'I• lld2Kr:;t~nsrfg~;gh~dbekr~fteS.

t;eUnlf1gS:lC2VfiGt for Vjbo~gamt. den
2 O SEP.1995
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" Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 12. april 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 17/96

Ansøgning om tilladelse til tilbygning på ejendommen matr. nr.
3e Agerskov, Finderup, omfattet af verserende fredningssag for
Hald sø-området. (Lb. nr. 114).

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 21. marts 1996 fra Viborg amt, Kulturforvalt-
ningskontoret, med bilag.

-- Formanden bemærkede, at det af den verserende fredningssag vedrø-
rende denne ejendom fremgår, at fredningsnævnet har besluttet
kun at lade egekrattet indgå i fredningen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jørn
Kristensen, Viborg.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af
tilbygning til ejendommen som ansøgt.

eMiljø· og Energiministeriet
Skov· og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - l :L\ \ I \~ . \-:)O OlcBII.
Akt. nr. \



Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

\

••tt Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

lJdskriftens rigtighed bekræftes.

7y!" 76 . ~rr-44Xf'/~



Modtaget J
Skov- og Naturstyri'!!:3en

() 7 OKT ig~Jr

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 27. september 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem i Viborg kommune Jørn Kristensen,
Viborg, og Knud Pedersen, Viborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 39/96

Forespørgsel om tilladelse til opsætning af hegn omkring en del af matr. nr. 1 ey, Hald Hgd.,
Dollerup, omfattet af fredningsforslag vedrørende Hald sø området.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 23. august 1996 fra Viborg kommune, social- og sundhedsforvaltningen, med bilag.

For "Egekrogen" mødte Chr. Jacobsen.

For Viborg kommune mødte Svend Svendsen og Knud Kristensen.

For Viborg amt, Naturforvaltningkontoret, mødte Michael Dickenson.

e Der foretoges besigtigelse.

Det oplystes, at størrelsen af arealet, hvorom der ønskes opsat hegn/plankeværk, ikke er endeligt
fastlagt. Hegnet bliver maksimum 1,2 m højt og skal være i en jordfarve (grønt eller brunt). I den
ene ende skal der være en platform i niveau med bygningerne. Omkring platformen skal der være et
rækværk. Mange af de store træer ude ved vejen skal fældes, da de er ved at gå ud. Der ønskes en ny
beplantning op mod hegnet.

Sagen drøftedes.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l, til det ansøgte på vilkår

~t hegnet/plankeværket maksimum bliver 1,2 m højt og

.mø- og Ener!!,iminiRteriet
Sr..OV- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 ';111(;5- DCC Co ,(
Akt. nr. _
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at hegnets/plankeværkets udformning, farve, endelige placering og plantevalg op til hegnet!
plankeværket skal ske efter nærmere aftale med Viborg amt, Naturforvaltningskontoret.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke

udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

•
iJdskriffens rigtighed bekræftes.
:lI
~c. 7'6

•



MocJtageti
Skov- og Naturstyrelsel'l

2 lf SEP, 1997

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 19. september1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 20/97

Ansøgning om tilladelse til bygningsmæssige ændringer på matr. nr.3D, Vranum by, Almind.

Der fremlagdes:

Skrivelse af 27. juli 1997 fra Mogens Kornum, med bilag.

2 Skrivelse af 22. august 1997 fra Danmarks N aturnedningsforening.

For Viborg amt, NaturforvaltniDgskontoret, mødte Michael Dickenson.

Lodsejeren og dennes ægtefælle Hanne Komum var mødt.

Ejeren oplyste, at træbygningen ønskes erstattet af en bjælkehytte i samme størrelsesorden og med en
placering som den eksisterende bygning. Taget bliver med tagpap.

Der foretoges besigtigelse.

Sagen drøftedes, hvorefter fredningsnævnet meddelte tilladelse til udskiftning af den eksisterende
træhytte med en bjælkehytte som ansøgt på betingelse af,

at hytten males i en mørk jordfarve.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
and~t den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN1996-/-3//-//3_ 00"6 Bff;-
Akt. nr. / •
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen Slutt~et.

~

Mød 1'r,vet.
• \ l

ud S. Lund,
formand.

Ud~!{riftensrigtighed be~:æftes.
Frednit,gsli85Vl1S1 for VIDorg amt, dene 2 2 SEP.1997



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 19 september 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 21/97

Ansøgning om tilladelse til anlæggelse af kunstig sø på ejendommen matr. nr. 5 as, Dollerup
by, Dollerup, omfattet af Hald sø fredningen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 1. august 1997 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

2. Skrivelse af 19. august 1997 fra Danmarks Naturfredningsforening.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Michael E. Dickenson.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Viborg kommune, mødte Hans 0lgaard.

Lodsejeren var mødt ved ægtefællen Gert Jensen.

Ifølge fredningsbestemmelserne må der ikke ske ændringer i det eksisterende terræn.

Gert Jensen oplyste, at baggrunden for at etablere en sø er at berige naturen.

Hans Ølgaard udtalte, at Danmarks Naturfredningsforening ikke kan indstille, at der gives
dispensation til etablering af den ansøgte sø. Der henvises til skrivelsen af 19. august 1997 fra
Danmarks Naturfredningsforening (bilag 2)

.:)
Der foretoges besigtigelse.

Det konstateredes, at der er en del vand i det område dæmningen ønskes anlagt.

Sagen drøftedes

Miljø- og Energiministp-ri.et
Skov- og Naturst'yrelsen
J.nr. SN1996-/-6 11/13- OCJe'b
Akt. nr. ,j /
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Fredningsnævnet udtaler:

Det omhandlede areal hvor der ønskes etableret sø, har en karakter af mose/eng med afvanding til
Gjelbækkens start. Nævnet finder det ikke forsvarligt i forhold til fredningen at tillade den ønskede
terrænændring, der muligt kan ændre forholdene omkring Gjelbækkens øvre løb. Fredningsnævnet
meddeler derfor afslag på den ønskede dispensation.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

Sagen sluttet.

f\Wdet hæVe;\t.
\

~

'l'

\: I. II
~~ .'·u~,
formand.



Skov- og Naturstyrelsen
Landskabskontoret

Den 17. juni 1997
J.nr. SN
Ref. IJO

Naturklagenævnet
Bent Jacobsen

Kendelse af 11. april 1997 - om fredning af Hald sø området

Ved en gennemgang af paragraf 19 i kendelsen - ophævelse af gældende
fredningsbestemmelser er jeg stødt på kendelser der ikke er ophævet.

Jeg vedlægger kopi af indholdsfortegnelsen for fredningen, hvor jeg
har markeret hvilke kendelser der mangler at blive ophævet.

Endvidere vedlægger jeg kopi af forsiden af2 kendelser fra henholds~is
1939 og 1941 som ikke er nævnt i kendelsen.

Med venlig hilsen

Ingelise Johansen

•
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HALD Sø
791 VIBORG 1215 III NØ 695 ha

INDHOLDSFORTEGNELSE
~Kendelse af 5/2 1942 (Ofn - 390/39) om stadfæstelse med æmdringer

af
O - Kendelse af 27/7 1939 (nævn - 854/39) og
u - Kendelse (tillæg) af 30/6 1941 (nævn - 854/39) om fredning, land=

skab, naturvidenskab, status quo, bevarelse af lyng, bevarelse af
løvtræer, delvis forbud mod bebyggelse, delvis plejebestemmelser,
off. færdsel af stier og delv.is i skove.

~Kendelse (tillæg) af 12/5 1942 (Ofn - 390/39) om påtaleret for
Danmarks Naturfredningsforening •

~ Kendelse (tillæg) af 11/2 1964 (Ofn 390/39) om stadfæstelse af
- Kendelse af 22/10 1962 (nævn) om dispensation fra fredningen og

om suppl. fredning, kildevældsområder.
~- Kendelse af 24/11 1964 (Ofn - 390/39) om supplerende fredning

(stadfæstelse af nævnskendelse af 23/4 1964).
~- Kendelse af 9/11 1971 (Ofn -390/39) om stadfæstelse af

- Kendelse af 12/8 1970 (nævn) om afvisning af suppl. fredning,
udvidelse af off. adgang (citeret fuldt uf i ofn k. af 9/11 1971)

*- Kendelse (tillæg) af 10/1 1949 (Ofn - 390/39) om tilladelse til
anlæg af ve j. - O P HÆ:V I:.T ($e \\1\(:2.~. -\0,,""1'. 5 \ clQ.. 2)

'~ Kendelse (~illæg) af 18/2 1949 (Ofn-390/39) om tilladelse til be=
vareIse af ulovligt opført staldbygning og om krav om slørende

.beplantning.
, - Kendelse (tillæg) af 25/4 1949 (Ofn - 390/39) om tilladelse til

I fredmførelse af højspændingsledning.
v~Kendelse (tillæg) ag 12/1 1956 (Ofn 390/39) om tilladelse til

anlæg af parkeringsplads.
,-:.::j - Kendelse (tillæg) af 10/6 1965 (Ofn - 390/39) om ænd±ing af fred=
'--' ningsbest. ved skovbrug.
~- Kendelse af 25/10 1974 (nævn - 36/74) om tilladelse til tilbyg=

ning (tilladelse bortfaldet ved afg. af 3/5 1983).
- Kendelse (tillæg) af 5/11 1976 (Ofn - 390/39) om tilladelse til

anlæg af idrætsanlæg.
- Afgørelse af 3/5 1983 (nævn - 14/83) om tilladelse til opførelse

af carport.
Se også REG. NR.: 053 7~.Ooc> O~7

_ Oversigtskort med tekst. . ~-...f2DcJ ~:AA" ol,o( •• 2-

*" e: a~h~~;.\v. ()\" ~\\.1~:J.c~\ \~lL-LC) S((~\'i_
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INDHOLDSFORTEGNELSE

- Afgørelse af 10/6 1~85 (nævn - 21/85) -tilladelse til
opstilling af iltningsanlæg.

- Afgørelse af 26/8 1985 (nævn - 46/85) - tilladelse til
nedlæggelse af dambrug og retablering af området og
til plejeforanstaltninger.

~--_-- Afgørelse af 18/11 1985 (nævn 13/85) - afslag på
ønske om till. til omlægning af markareal.

~ Kendelse af 16/6 1969 (ofn - 390/39) om godkendelse af
linieføring for amtsvej. Ophævelse af kendelse af 10/1
1949 ~ ændring af

- Kendelse af 8/12 1967 (nævn) om godkendelse af liniefø-
ring for amtsvej.

~, - Afgørelse af 21/9 1987 (nævn - 62/87) - tilladelse til
? indretning af arboret (i skovafdeling 518).

- Afgørelse af 11/10 1988(nævn - 30/88) - tilladelse til
overdækning ved kiosk m.v.
Afgørelse af 7/3 1991 (nævn - 3/91) - afslag til udskift-

•
ning af rækværk på to broer.

__ - A1-~~veLx- a.{ (;-/\0 i~e, \ (01-lII. - 3'30/30) - S1Gl&-:::
f'æs1e lsQ.. a.t ;L~O' a.i· "7/3, \ CJ9 I.

---- Afgørelse af 28/11-1991 (nævn 52/91) - tilladelse til
etablering af borestad (matrnr. 1fu) .

----'~ - Afgørelse af 7/4 1992 (nævn - 12/92) - tilladelse til til-
bygning til spejdernytte.

----~~- Afgørelse af 13/4 1992 (nævn - 50/91) - godkendelse af pro-
jekt til renovering af vejbroer - jfr. ofn-afg. af 15.10.91.

- Afgørelseaf 13/4-94(nævn3/94)- till. til graverfaciliter.

_ Afgørelse af 25. august 1994 (nævn 8/93 - afslag på an-
søgning om indretning af kælder.

- Afgørelse af 1.3.1995 (nævn 5/95) - tilladelse til arealover-
førstb og at det overførte areal udgår af fredningen.

Se også REG. NR.:
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afsagt den 30. Juni' 1941 af

( Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds

i

Sagen angaaende Fredning af Arealer omkring

Hald Sø.
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§ 18. Dispensationer.
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 1-17, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50.

§ 19. Ophævelse af gældende fredningsbestemmelser.
Ved fredningens ikrafttræden ophæves følgende kendelser:

1. Deklaration af 14.7.1928 vedr. matr. nr. 1 e Hald Hovedgård, DollerupX
2. Deklaration af 1.8.1931 vedr. matr. nr. 1 y Hald Hovedgård, Dollerup. k"
3. Deklaration af 18.12.1937 vedr. matr. nr. 1 y Hald Hovedgård, Dollerup. ,>"

4. Deklaration af 18.12.1937 vedr. matr. nr. 1 ep Hald Hovedgård, Dollerup.~
5. Overfredningsnævnets kendelse af5.2.l942 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø. O~~Io. 00
6 Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.5 .1942 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.a lo~ \o. 00
7. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 10.1.1949 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø. ()b"lø. O"
8. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 18.2.1949 vedr. fredning af arealer omkring Hald SØ.ob~~ o~
9. Deklaration af 26.7.1950 vedr. matr. nr. 1 fæ Hald Hovedgård, Dollerup. 1.:1\ \ • O ()
10. Overfredningsnævnets tilægskendelse af 12.1.1956 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø. OkP'tb· Cl:)

11. Deklaration af 25.3 .1963 vedr. matr. nr. 1 u, 1 ab og 1ax Hald Hovedgård, Dollerup. '"/.. '
12. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 11.2.1964 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.O lo~ (, • en
13. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 24.11.1964 vedr. fredning af arealer omkring Hald O ~"llø .0'0

Sø.
14. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 10.6.1965 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø. Cl b') b.00
15. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 16.6.1969 vedr. forlægning afViborg-Heming O~4~ O

landevej gennem Hald Egeskov. O
16. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 12.2.1971 vedr. fredning af arealer omkring Hald Sø.:t,
17. Overfredningsnævnets tillægskendelse af 9.11.1971 vedr. fredning afmatr. nr.e 14 d og 15 m C,)1o~1o O()

Lysgård by, Lysgård.
18. Fredningsnævnets tillægskendelse af 25.10.1974 vedr. matr. nr. 161 Lysgård by, Lysgård.oG'" b .(jO

Thi bestemmes
De foranførte og på vedlagte kort angivne arealer fredes i overensstemmelse med det anførte.

Viborg, den 11. april 1997

Knud S. Lund,
formand

Aage Koeh-Jensen Knud Th. Pedersen P.E. Møller

13
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HALD Sø
791 VIBORG 1215 III NØ 695 ha

INDHOLDSFORTEGNELSE
..J- Kendelse

af
O - Kendelse
v - Kendelse

af 5/2 1942 (Ofn - 390/39) om stadfæstelse med æmdringer

af 27/7 1939 (nævn - 854/39) og
(tillæg) af 30/6 1941 (nævn - 854/39) om fredning, land=

lyng, bevarelse af
plejebestemmelser,

o

skab, naturvidenskab, status quo, bevarelse af
løvtræer, delvis forbud mod bebyggelse, delvis
off. færdsel af stier og delvis i skove.

~ Kendelse (tillæg) af 12/5 1942 (Ofn - 390/39) om påtaleret for
Danmarks Naturfredningsforening.

J- Kendelse (tillæg) af 11/2 1964 (Ofn 390/39) om stadfæstelse af
-~~pdels~ af 22/10 1962 (nævn) om dispensation fra fredningen og

om suppl. fredning, kildevældsområder.
\iKendelse af 24/11 1964 (Ofn - 390/39) om supplerende fredning

(stadfæstelse af nævnskendelse af 23/4 1964).-~
\f Kendelse af 9/11 1971 (Ofn -390/39) om stadfæstelse af

~ - Kendelse af 12/8 1970 (nævn) om afvisning af suppl. fredning,
~ \}udvidelse af'off. adgang (citeret fuldt uf i ofn k. af 9/11 1971)
~ . e,. L'':>'1'1I2~C\''

~ .~ ~ Kentlelse (tillæg) af 10/1 1949 (O~n - 390/39) ~m tilladelse til
~ anlæg af vej. - OPHÆVE.T (~e \II\&~.-\ov--t. s\cle.. 2)

~ o ~Kendelse (~illæg) af 18/2 1949 (Ofn-390/39) om tilladelse til be=
~tt~ varelse af ulovligt opført staldbygning og om krav om slørende
~"'~~ ;-Y beplantning.
~c -~. - Kendelse (tillæg) af 25/4 1949 (Ofn - 390/39) om tilladelse til

~' fredmførelse af højspændingsledning •.
~ c ~Kendelse (tillæg) ag 12/1 1956 (Ofn 390/39) om tilladelse til
- r,~c::-. anlæg af parkeringsplads.
~ ~-() 1JKendelse (tillæg) af 10/6 1965 (Ofn - 390/39) om ændxing af fred=
I ~ ningsbest. ved skovbrug.
~ ~ \IKendelse af 25/10 1974 (nævn - 36/74) om tilladelse til tilbyg=

c;; ning (tilladelse bortfaldet ved afg. af 3/5 1983).
J) t----, - .Kendelse (tillæg) af 5/11 1976 (Ofn - 390/39) om tilladelse til
VI <.00 ~ anlæg af idrætsanlæg.

,- Afgørelse af 3/5 1983 (nævn - 14/83) om tilladelse til opførelse
af carport.

Se også REG. NR.: O 53 7~. o 00 01%
' ......~.J;7 (' l ' o_ Oversigtskort med tekst. ~'-tx;.:;,(.......-..Al •• I:..
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HALD Sø

I N D H O L D S Fa R T E G N E L S E

- Afgørelse af 10/6 1985 (nævn - 21/85) -tilladelse til
opstilling af iltningsanlæg.

- Afgørelse af 26/8 1985 (nævn - 4~/85) - tilladelse til
nedlæggelse af dambrug og retablering af området og
til plejeforanstaltninger.

- Afgørelse af 18/11 1985 (nævn - 13/85) - afslag på
ønske om till. til omlægning af markareal.

\IKendelse af 16/6 1969 (ofn - 390/39) om godkendelse af
linieføring for amtsvej. Ophævelse af kendelse af 10/1
1949 ~ ændring af

- Kendelse af 8/12 1967 (nævn) om godkendelse af liniefø-
ring for amtsvej.

~ - Afgørelse af 21/9 1987 (nævn - 62/87) - tilladelse til
? indretning af arboret (i skovafdeling 518).

~ - Afgørelse af 11/10 1988(nævn - 30/88) - tilladelse til
overdækning ved kiosk m.v.

---~ - Afgørelse af 7/3 1991 (nævn - 3/91) - afslag til udskift-
ning af rækværk på to broer.

- A~~~veLk. ~+ ls/\O i~C1 \ (0-t-LA - 3'3o/3C3) - s1act-.:
fæste.lsQ. ~t <;L~o' a1' 7/3 \0,9 I .

--- Afgørelse af 28/11-1991 (nævn 52/91) - tilladelse til'tt etablering af borestad (matrnr. 1fu).
----~ - Afgørelse af 7/4 1992 (nævn - 12/92) - tilladelse til til-

bygning til spejderhytte.
-- -' Afgørelse af 13/4 1992 (nævn - 50/91) - godkendelse af pro-

jekt til renovering af vejbroer - jfr. ofn-afg. af 15.10.91.
- Afgørelseaf 13/4-94 (nævn3/94)- till. til graverfaciliter.

_ Afgørelse af 25. august 1994 (nævn 8/93 - afslag på an-
søgning om indretning af kælder.

- Afgørelse af 1.3.1995 (nævn 5/95) - tilladelse til arealover-
førstt og at det overførte areal udgår af fredningen.

Se også REG. NR.:



NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15. 1360KøbenhavnK

11/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nhl@nkn.dk

16. december 1998
J.nr.: 97-111/760-0001
bej

Delafgørelse
i sagen om fredning af arealer omkring Hald Sø.

Erhvervelse af del af ejendommen matr. nr. 14c, Lysgård By, Lysgård.

Skov- og Naturstyrelsen har indstillet til Naturklagenævnet, at der som
led i fredningen af arealer omkring Hald Sø træffes beslutning om, at
staten erhverver ca. 20-ha af ovennævnte ejendom til en pris af 640.000
kr. svarende til ca. 32.000 kr. pr. ha. Prisen svarer til, hvad ejeren
af ejendommen Torkild 0rgård Kristensen (lbnr. 40) har forlangt for at
sælge arealet i fri handel til staten.

Skov- og Naturstyrelsen har anbefalet erhvervelsen som led i fredningen,
idet arealet er meget centralt beliggende i dalstrøget syd for Hald Sø
og mod nord grænser op til arealer, som staten i forvejen ejer.

Arealet er stærkt kuperet og ikke særligt anvendeligt til almindelig
landbrugsdrift. Arealet rummer store landskabelige værdier, overdrevs-
og engarealer samt to store væld, som udgør starten på Bisballe Bæk, der
er et vigtigt forskningsområde. Dele af arealet er i almindelig land-
brugsdrift medens størstedelen af arealet er træbevokset.

Naturklagenævnets afgørelse.

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 13 medlemmer
( Lars Busck, Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, J.J.Bolvig,
Aage Brusgaard, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Jens Stef-
fensen og Svend Taanquist) .

Et flertal på 9 medlemmer skal udtale:

mailto:nhl@nkn.dk


2

Det tiltrædes, at staten ved Miljø-og Energiministeriet, Skov- og Natur-
styrelsen som led i fredningssagen erhverver det omhandlede areal af
ejendommen matr.nr. l4c, Lysgård By, Lysgård, at erstatningen for afstå-
elsen af arealet fastsættes til 640.000 kr. og at afståelsen af arealet
sker med l. januar 1999 som skæringsdag, fra hvilken dato erstatningen
forrentes med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks dis-
konto, indtil udbetaling af erstatningen finder sted.

Mindretallet (Aage Brusgaard), der tidligere har stemt for at ophæve
fredningen af arealer omkring Hald Sø, stemmer som følge heraf imod, at
staten overtager arealet.

Ved afståelsen bortfalder alle rettigheder til eller over det afståede
og det påhviler Skov- og Naturstyrelsen at sørge for udstykning el~er
arealoverførsel og afholde de udgifter, der er forbundet hermed, jf. na-
turbeskyttelseslovens § 41, stk. 3.

Af erstatningen for afståelsen udreder staten 9/10 og Viborg Amt 1110,
jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 5.

På Naturklagenævnets vegne

~iL-r%~~
Bent Jaefis'~n
Viceformand

,
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 22. januar 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt besigtigelse på nedennævnte ejendom ..

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Harry
HjalteIin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 52/98

Ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende bolig på matr. Nr. Ix Hald Hovedgaard,
omfattet af Hald sø fredningen.

Der fremlagdes:

l. Ansøgning af 10. December 1998.
2. Brev af 6. Januar 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen.
3. Brev af 15. Januar 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening.
4. Telefonnotat af 18. Januar 1999.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte E. Lyngsie Jakobsen.

EjerenTommy Mostrup var mødt.

E. Lyngsie Jakobsen anførte, at idet ejendommen er beliggende i et fredet område, bør tilladelse
ikke gives af principielle grunde. Ejeren har i øvrigt tidligere fået tilladelse til udvidelse af sin bolig.

Ejeren anførte, at tilbygning til huset ikke strider imod fredningens formål. Særligt bør bemærkes
at huset ikke kan ses hverken fra vejen eller stort set andre steder i området.

Formanden konstaterede, at ansøgerens ejendom i kortbilaget til fredningen SIn helhed er
registreret under betegnelsen "bebyggelse og have".

Efter en telefonisk drøftelse med det kommunalvalgte medlem, Jørn Kristensen, Viborg, meddelte
nævnet tilladelse til tilbygning til eksisterende bolig i overensstemmelse med tegninger og
projektbeskrivelse i ansøgning af 15. November 1998, idet den ansøgte tilbygning ikke findes at
stride imod fredningen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.



"

-- Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fred ningsnævnet
for Viborg amt

Den 13. august 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg am: møde ved Naturskolen i Hald.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, "\ iborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 31/99

Ansøgning om tilladelse til opstilling af en teepee på Naturskolens lejrplads vest for Hald
Hgd., samt etablering af en musikalsk skuJpturpark i o Illrådet ved Naturskolen. Området er
omfattet af fredningen af HaId sø området.

Der fremlagdes:

l. Ansøgning om en Musikskulpturpark, af 7. juli 1999.

For Viborg amt, Abent Land Kontoret, mødte Lars-Bo Chri ;tensen.

For Fussingø Statsskovdistrikt mødte skovrider Jens Bjerr'lgaard Christensen og skovfoged Steen
Borre Rasmussen.

Fredningsnævnet besigtigede området. Teepee var opstillet.

Fredningsnævnet gav tilladelse til opstilling afteepee på.de iansøgningen nævnte vilkår.

Fredningsnævnet besluttede, at der ikke kan gives tilladeh e til etablering af en musikskulpturpark
på det foreliggende grundlag.

Nævnet vil dog ikke afvise, at en godkendelse kan finde st«:d på et konkretiseret grundlag. Herunder
skal nærmere redegøres for, hvorfor musikskulpturparke1 netop ønskes etableret indenfor det
fredede område.

Tilladelsen til opstilling afteepee bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er
meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden føl~ende år.

MgøreIsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 in jbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og .brskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.,

/



.,

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

formand.

UdskfiftenS rifjtighed bekræfteS.
Fredningsnævnet for Viborg amt, dAl"I

1 6 AUG.1999

C? /I/CftF~tdft/
,I



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 27. juli 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:
(

Sag nr. VaF 8/2000

Ansøgning om tilladelse til anlæggelse af cykelsti og tunnel mellem Egeskovvej i Hald Ege og
Hald Hovedgård •

Der fremlagdes:•
l. Skrivelse af 10. juli 2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til anlæg af
cykelsti/tunnel under Herningvej som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløb~af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

uå . u ,
fmd.

Udskrlftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, dan

27 JULI 2000G,/cr~~



REliNIt 10!O~OO

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 8. december 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 4212000

Ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamilieshus på matr. nr. 1 v og 1 P DoDerup by,
Dollerup, omfattet af Hald sø fredningen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af22. l 1.2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Fra Danmarks Naturfredningsforening mødte Hans ØUgaard.

For lodsejeren mødte naboen Leif Nielsen.

Formanden gennemgik sagen i fornødent omfang.

Leif Nielsen foreviste området og oplyste, at ejeren ønsker det nye hus opført 4 m længere inde i
skrænten end eksisterende fundament til udhus. Husgavl vil på det højeste sted være 8 m over
terræn.

Hans ØDgaard anførte på vegne af Danmarks Naturfredningsforening, at foreningen ikke finder
det ønskeligt med så store ejendomme i det fredede område. Videre finder foreningen det
betænkeligt, at der skal graves i skrænten. Samlet kan Danmarks Naturfredningsforening ikke
tilslutte sig projektet.

Nævnet meddelte tilladelse til, at det projekterede hus opføres, dog således at gulvhøjde bliver
maksimalt l m over gulv ibestående stuehus, og at huset ikke opføres længere inde i skrænten end
de eksisterende fundamenter til udhuse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

• ClclJ Iu lY nIlt/j/J. Y'l1:Jt
fls-"



Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, don

11 DEC. L~GJG(j~~l

,
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 16. juli 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lun<L Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 19/2001

Ansøgning om tJlIadelse til tilbygning til beboelseshus beliggende på matr. nr. 3 n og 6 a Dol-
lerup by, Donerup, omfattet af fredningen af Hald sø området.

Der fremlagdes:

1. Brev af21. maj 2001 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Formanden bemærkede, at det kommunalvalgte medlem, Jørn Kristensen, Viborg, har foretaget be-
sigtigelse.

Efter en drøftelse med det amtsrådsvajgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og ovenstående kom-
munalvalgte medlem, meddelte fredningsnævnet tilladelse til tilbygning til beboelseshus, som an-
søgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandte andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturkIagenævnet.

UdSkrittens rigtig ed bekræftes .
Fredningsnævne for Viborg amt. den•
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Sag nr. VaF 34/2001

Den 29. oktober 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Ansøgning om tilladelse til etablering af 3 midlertidige bømehavepladser i skoven ved Hald
_, Ege omfattet af Hald sø-fredningen.

Der frernlagdes:

1. Brev af 16. oktober 2001 fra Skov- og Naturstyreisen, Fussingø Statsskovdistrikt, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til de 3 mid-
lertidige børnehavepladser i skoven ved Hald Ege som ansøgt.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

~
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

e 2 9 OKT. 2001
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• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29. oktober 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 35/2001

Ansøgning om tilladelse til etablering af supplerende ridesti ved Hald Ege og Hald Hoved-e gård, omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

l. Brev af 16.10.200 l fra Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg meddelte fredningsnævnet tilladelse til ridesti
som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

00
fmdudskriftens rigtighed bokræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt, den

29 OKT, 2001

~ de~-?~~~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 9. november 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjal-
telin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 37/2001

Ansøgning om tilladelse til anlæggelse af "Bystævne" på ejendommen matr. nr. 2 p DoUerupel by, DoUerup, omfattet af fredningen for Hald sø.

Der fremlagdes:

1. Brevaf22. oktober 2001 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Sagen blev drøftet mellem Knud S. Lund og Harry Hjaltelin dags dato. Efter en telefonisk drøftelse
med det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, dags dato, godkendtes projektet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-e ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

n S. Lun,
fme1dskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt, den

e 12 NOV. 2001ey~~
.1.. (Ø/II1rJ: ;J. (/f) / ~ 1/l.11/)-
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 7. december 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Sag nr. VaF 45/2001

Der foretoges:

Ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende hulvej mellem Bisballevej 42 og Hald Sø
_ omfattet af Hald Sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af3.l2.2001 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af
hulvej som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

(
Mød~~;~ævet~

\;' ; I \ '
\ \ ·.V 1}',JI
'KOO~S.-Lun~
~f!ftens rigtighedbekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

10 DEC. 2001
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 7. december 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 40/200 l

Ansøgning om tilladelse til opførelse af et 2S m2 redskabsskur på et idrætsareal på matr. nr.
(.' tis Hald Hgd., DoUerup, (ved Hald Ege Skole), omfattet af Hald Se-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af l3 .11.200 1 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse
af redskabsskur som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

• Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
~Mød~hæv~:

\l \'\ \'
. Lunet,

fmdJdskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 6. december 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 34/2002

Ansøgning om tilladelse til ændring af stiforløb over ejendommen matr. nr. 8 a, GL Almind
by, Almind, omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af25.9.2002 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til ændring
af stiforløb som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
ti Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~E~
find. \
Udskriftens rigbgnea bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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c;?d~aUt aJ'd n.



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 7. marts 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg kommune.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 10/2003

Byggesag vedrørende etablering af driftsbygninger på matr. nr. 6 c DoUerup by, Dollerup,
fremsendt af Viborg kommune med henblik på udtalelse fra Fredningsnævnet. Området er
omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af21.2.2003 fra Viborg amt, Teknik og Miljø, med bilag.

Ejerne, Lisa Menander og Kai Hansen, var mødt.
For Viborg kommune mødte Thomas Skræp Sørensen.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Viborg kommune, mødte Vagn Dissing.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, oplyste, at de ikke havde bemærkninger til det
ansøgte.

•
Fredningsnævnet gav tilladelse til opførelse af driftsbygninger på matr. nr. 6 c, Dollerup by, Dolle-
rup, som ansøgt .

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse afklagen til Naturklagenævnet.

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

o 1Oo} -I Zit/J) -Golf
(J



Udskriftens rigtighed beKræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

, En tilladelse må ikk~ udnyttes før udløbet af kh\gefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

OMødno~vet. ~

~
find.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25. august 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 30 /2003

Ansøgning om midlertidig dispensation til læskur til heste på ejendommen matr. nr. 6 c Dol-
• lerup by, Dollerup, omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 6.8.2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til midler-
tidig læskur til heste som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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

• En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

Møde~~~ve\")

W
find.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

Skov..og Naturstyre}sen ,
,J.n·r. SN 20010 !~ tf/l -.,- (JO )
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 12.december 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 4112003

Ansøgning om tilladelse til etablering af bådebro ved Hald sø ved matr. nr. mo Hald Hgd.,
Dollerup.

Der fremlagdes:

1. Brev af 24. november 2003 fra Skov- og NaturstyreIsen, Fussingø Statsskovdistrikt, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af
bådebro som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturk1agenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturk1agenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende k1ageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af k1agefristen. Er k1age iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Wd,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

12 DEC. 2003c?~~r-



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 9. februar 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 37/2003

Ansøgning om tilladelse til ændring af placering af læhus på matr. nr. 6c Dollerup by, Dol-
lerup, omfattet af Hald sø-fredningen, jf. VaF 30/2003 og VaF 10/2003.

Der fremlagdes:

l. Brev af22. september 2003 fra Viborg kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til den ændrede
placering af læhuset som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturk1agenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende k1ageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

\~I V l~ -OOl \



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25.5.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 17/2004

Ansøgning om tilladelse til opførelse af lade/maskinhus på matr. nr. 1 g Dollerup by, Dol-
lerup, omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af24.3.2004 fra Viborg kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalbestyrelsesvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
opførelse af lade/maskinhus som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, ·hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturk1agenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
• Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturk1agenævnet.

Det er en betingelse for Naturk1agenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget k1agen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

http://www.nkn.dk.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.rødetf)r~t.,
~
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

27 MAJ 2004

•
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Modtaget i
Skov·· 00' 1\JAtuTstyrelsen

•.. ,; illNf 200',
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Den 7.6.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 2112004

Ansøgning om tilladelse til etablering af læskure i forbindelse med afgræsning af dele af Skel-e dalen, Dollerup, omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 6.6.2004 fra Fussingø Statsskovdistrikt.

Formanden oplyste, at han har været på ejendommen med skovfogden, der har redegjort for
læskurenes placering og udformning.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalbestyrelsesvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse
til etableringen af læskurene som beskrevet og forevist.

Såfremt græsningen ophører skallæskurene fjernes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år .• Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

http://www.nkn.dk.


En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Møde hævet.

rll l
t I A

Knu
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- 7 JUNI 2004

•



FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMT ir 97923622
Skovgade30

7700 Thisted
Fax: 97 92 36 73

Fussingø Statsskovdistrikt
Tingtofte
Vasevej 7
8900 Randers

Modtaget i
Skov- Ol! \h: iurstyrelsen

Thisted, den 7.6.2004
Vores j.nr. VaF 2012004

Vedr.: Salgsplads ved Skytteholm ved Hald sø

Det fremgår af ansøgningen, at den omhandlede salgsplads køres til og fra stedet med placering på
parkeringspladsen hver dag.

I det omfang, at der alene er tale om en vogn med karakter nærmest som en campingvogn uden
voldsomme farver og reklamer og som fjernes hver aften, er det min opfattelse, at fredningsnævnets
tilladelse i henhold til fredningen ikke er fornøden.

Jeg har derfor henlagt sagen.

Med venlig hilsen

~d,
fmd.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 .. )~l\ Il~- .:n7 )
Akt. nr. Lt '1 -.....:Bi4
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Modtaget i
Skov- og Naturstyre1sen

Den 2. august 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3112004

Ansøgning om dispensation til opførelse af enfamiliehus på matr. nr. 1 p Dollerup by, Dol-
lerup, beliggende indenfor Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af21.6.2004 fra Viborg kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalrådsvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til op-
førelse af enfamiliehus som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,e Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-

Skov-ogNaturst~elsen
J.nr, SN 2001 • r2J \ I P,,:> - ;):) )}

--...... '"'Ril.Akt, nr. 'i\o -''"\



nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

mJKriuil S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- 2 AUG. 2004



.. l'EiNl 790'

SCANNET
otJ

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. december 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted. Det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg,
havde meldt forfald.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 56/2004

_ Ansøgning om tilladelse til terrænændring på ejendommen matr. nr. 6 c Dollerup by, Dolle-
rup, omfattet af Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 15.11.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Brev af7.12.2004 fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Viborg kommune.
3. Faxet brev af21.12.2004 fra Lise Menander og Kaj Hansen, Viborg.

Lodsejerne Lisa Menander og Kaj Hansen var mødt.
For Viborg amt, mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte E. Lyngsie Jacobsen.
For Viborg kommune mødte Gert Nielsen.

Der foretoges besigtigelse, og lodsejerne redegjorde for arbejdet. Der er ifølge lodsejerne ikke sket
nogen ændring af områdets fremtoning i landskabet, idet eksisterende materiale på ridebanen er ud-e skiftet således, at der først er tilført 22 m3 stabilgrus og ovenpå dette 22 m3 stenmel, der skal give
den fornødne overflade på ridebanen. Ridebanen vil komme til at fremstå med græs, således som
arealet fremstod tidligere.

Ifølge lodsejerne er baggrunden for banen, at de har brug for en bane til træning af islandsheste,
som de arbejder meget med, og behovet er blevet accentueret efter, at en tidligere ridebane på
Ravnsbjergvej er nedlagt.

E. Lyngsie Jacobsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening principielt finder ridebanen
uheldig, og sådanne bør ikke etableres i det fredede område.

Ebbe Vang-Pedersen bemærkede, at man skal passe på de fredede områder.

Sagen udsat for drøftelse med det kommunalvalgte medlem

ko"-.")2..\ tI ) ~ - :::J~ 1)

Sr
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Mødet fortsat den 30.12.2004

Formanden tilstede.

Sagen har nu været drøftet i det samlede nævn. Det udtales, at den omhandlede ejendom er en
landbrugsejendom, der drives med islandsheste. Der er til driften behov for at kunne anvende en
ridebane som den omhandlede. Det fremgår af oplysningerne, at ridebanen vil komme til at fremstå
i terrænet som tidligere. Fredningsnævnet finder med baggrund i foranstående vedrørende det
driftsmæssige, at kunne godkende etableringen af ridebanen.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

fmd.
Udskriften ngtlgnea oeKræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- 3 JAN. 2005

http://www.nkn.dk.
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SCANNET.
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt
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Den 21. marts 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 11/2005

•
Ansøgning om tilladelse til etablering af kreaturpassage over Mostgård Bæk ved matr. nr. 2 c
Over Katballe Gde., Lysgård og 2 h Mostgård, Almind, omfattet af Hald sø-fredningen •

Der fremlagdes:

1. Brev af21.1.2005 fra Viborg amt, Miljø og Teknik.
2. E-mail af21.3.2005 fra Viborg amt, Miljø og Teknik.

Formanden godkendte i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4, tilladelse til etablering af kreatur-
passage som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

http://www.nkn.dk.


En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

W,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

21 MRS. 2005

&?ø"~~•
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 1. juli 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 24/2005

e Ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende bebyggelse på matr. nr. lr Ndr.
Thestmp, Lysgård, omfattet af Hald sø fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 18.4.2005 fra Viborg kommune med bilag.

Lodsejeren var mødt.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Viborg kommune mødte Gert Nielsen.

Lodsejeren foreviste byggestedet og oplyste, at hele bygningen vil blive pudset og lysmalet, samt
at taget vil være med tagsten som det bestående hus.

Fredningsnævnet godkendte projektet som ansøgt.

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

http://www.nkn.dk.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

rdTIrtt~ei
~,
fmd.

•
UdskrIftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- ~ JULI 2005
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den l. juli 2005 afholdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 23/2005

Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning og nybygning på matr. nr. tf Ndr.
Thestrup, Lysgård, omfattet af Hald sø fredningen.

Der fremlagdes:

l. Brev af20.3.2005 fra Viborg kommune med bilag.
2. Udtalelse af 3.7.2005 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Begge lodsejere var mødt.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Viborg kommune mødte Gert Nielsen.

Der foretoges besigtigelse.

Lodsejeren oplyste, at huset bliver malet cremefarvet svarende til de tre øverste af2 hold foreviste
brædder på huset.

e Fredningsnævnet godkendte projektet som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.-

http://www.nkn.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

QIDe find.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

...4 JULI 2005
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 28.11.2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 40/2005

Ansøgning om tilladelse til udstykning af matr. nr. 7 a DolIerup by, DolIerup, omfattet aftit Hald sø-fredningen.

Der fremlagdes:

l.Brev af 12.10.2005 fra Viborg Landinspektørkontor med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, meddelte Fredningsnævnet tilladelse til udstykning
af matr. nr. 7 a Dollerup by, Dollerup, som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

a Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
• Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

::<Ou I - J Lll / J 3 - O O l J
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http://www.nkn.dk.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~drtfA·
~,
find.

Udskr!ftens rigt/gned btikræ'fies.
Fredmngsnævnet for Viborg amt, den
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2 g JUHI 2006• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt
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Den 26.06.2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på Domffierk~~toret i Thisted.~·

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 15/2006

• Ansøgning fra ejeren - Matr.nr. 3n og 6a Dollerup By, Dollerup om tilladelse til at opføre 3
udendørs hestebokse. - Adr. Røverdal16, Dollerup.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning med bilag
2. Skrivelse fra E. Lyngsie Jakobsen - 02.06.2006

Formanden bemærkede, at nævnet har foretaget besigtigelse på stedet i forbindelse med foretagelse
af anden sag.
Det konstateredes herunder ud fra terrænformer og skovagtig bevoksning i området, at placeringen
afhesteboksene som ansøgt, forekommer særdeles hensigtsmæssig.
Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til hestebokse som ansøgt med bemærkning, at
boksene skal males i en mørk jordfarve.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

r'

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

http://www.nkn.dk.
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

c( Knud S. LlUld,
fmd.

Q~3[>/~~
(J ~ .

•
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 24. November 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejen-
dom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 36/2006

Ansøgning vedr. nedlæggelse af driftsbygning og etablering af vandværk ved Most MøDebæk.
Matr.nr. 2q, Mostgård, Almind.

Der fremlagdes:
Ansøgning af 30.10.06 fra Fussingø Statsskovdistrikt.
E-mail af26.1O.06 fra D.N. lokalkomiteen for Viborg.

For Viborg Amt mødte Ebbe Vang Petersen.
For Skov og Naturstyreisen Fussingø Statsskovdistrikt mødte Kim Egefjord.

Efter besigtigelse meddelte nævnet tilladelse til nedrivning af laden og opførelse af mindre vand-
værksbygning i sortmalet træ og med tagpaptækning på det eksisterende fundament syd for
vandløbet, således som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr.på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

S-rv':;y-n 1- oao"7-1
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Gebyret tilbagebetales, hvis De :farhelt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
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22 JUNI 2007
J.nr. NKN-121-00040
Jkw
MOdtaget i

Skov- og Naturstyrelsen

13 JULI 2007

Afgørelse
i sagen om opførelse af 3 udendørs hestebokse på en ejendom indenfor

Hald Sø fredningen i Viborg Kommune, Viborg Amt.

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den 26. juni 2006 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 meddelt dispensation til opførelse af en bygning med 3
hestebokse indenfor fredningen af Hald Sø på matr.nr. 6a Dollerup by,
Dollerup beliggende Røverdal 16, Dollerup. Afgørelsen er påklaget til
Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkommiteen i
Viborg.

Ansøger ønsker at opføre en hestestald til 3 heste på sin ejendom. Ejen-
dommen er på ca. 15.000 m2 og er ikke noteret som landbrugsejendom. He-
steboksene opføres som et skur med dimensionerne 10x3 m og placeres i en
afstand af ca. 30 m fra ejendommens eksisterende bebyggelse, der består
af stuehus, værksted og en lade. Hesteboksen placeres i tilknytning til
et eksisterende brændeskur på matr.nr. 6a. Ejendommens beboelse og to
yderligere småhuse ligger på matr.nr. 3n.

Fredningens formål er bl.a. at bevare og forbedre de naturhistoriske,
naturvidenskabelige og landskabelige værdier som området rummer, herun-
der navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier.

Efter fredningens § 5 "Bebyggelse mv.", er fredningen ikke til hinder
for opstilling af nødvendige læskure til kreaturer, heste, får, geder og
grise m.v .. Dog kræves fredningsnævnets godkendelse af udformning og
placering. ,'i

Efter § 12 kan fredningsnævnet meddele dispensation fra bestemmelserne i
§ 5, når det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
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Fredningsnævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at placeringen af heste-
boksene forekommer hensigtsmæssig på grund af terrænfor.merne og den
skovagtige bevoksning i området. Det er stillet som vilkår, at boksene
males i en mørkebrun jordfarve.

Ansøger har påbegyndt byggeriet, idet der ved en fejl ikke blev givet
meddelelse om, at afgørelsen var påklaget. Der er endvidere meddelt byg-
getilladelse fra Viborg Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening anfører bl.a. i sin klage, at der er ta-
le om to ejendommen - henholdsvis matr.nr. 3n og 6a - der ikke er samno-
teret eller noteret som landbrug. Det omhandlede hestehold på ejendommen
er hobbybetonet og foreningen finder, at en tilladelse til læsku-
ret/stalden ville have en uheldig præcedensvirkning indenfor Hald Sø
fredningen, hvor der findes mange mindre ejendomme med hestehold. For-
eningen fremføre r herudover en række forhold vedr. kommunens og fred-
ningsnævnets behandling af sagen, herunder at der ikke er meddelt land-
zonetilladelse til det omhandlede byggeri. Foreningen anfører endvidere,
at man finder det ansøgte strider mod fredningens formål.

Ansøger har om klagen anført, at hesteboksene ønskes opført for at kunne
overholde de øgede krav i dyreværnsloven om læ til bl.a. heste. Hestene
afgræsser områder ved Dollerup Sø. Det oplyses, at ejendommen alene mod-
tager en samlet afregning for ejendomsskat og opfattes som værende en
samlet ejendom. Der vil kunne ske en matrikulær samskrivning af de to
parceller, således at de i fremtiden kun udgør en ejendom.

Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget området uden deltagelse af
sagens parter.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Det er Naturklagenævnets vurdering, at det ansøgte ikke strider mod
fredningens formål.
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Efter fredningens § 5 kan der opføres nødvendige læskure til bl.a. he-
ste. Det er dog ikke Naturklagenævnets vurdering, at det omhandlede læ-
skur falder indenfor bestemmelserne i § 5, hvorfor der kræves dispensa-
tion hertil.

Den ansøgte stald/læs kur ligger landskabeligt set i rimelig tilknytning
til ejendommens bebyggelse i øvrigt, ligesom bebyggelsen med de valgte
farver vil fremtræde dæmpet i landskabet. Ejendommens størrelse set i
relation til hesteholdet er efter Naturklagenævnets vurdering af en så-
dan størrelsesorden, at skuret, når der henses til den bygningsnære pla-
cering, vil kunne accepteres.

Naturklagenævnet finder på denne baggrund ikke anledning til at tilside-
sætte fredningsnævnets landskabelige vurdering af, at der kan dispense-
res til det ansøgte.

Naturklagenævnet har bemærket, som anført af Danmarks Naturfredningsfor-
ening, at bebyggelsen er opført på en særskilt parcel - set i forhold
til ejendommens beboelse - og vil kunne afhændes til anden side med den
derpå liggende bebyggelse.

Nævnet finder derfor, at der som vilkår for opførelsen af sku-
ret/hesteboksene skal ske en sammenlægning af de to ejendomme (som an-
ført af ansøger selv).

Med tilføjelse af dette vilkår stadfæstes Fredningsnævnet for Viborg
Amts afgørelse af 26. juni 2006.

Det bemærkes at Naturklagenævnet herved ikke har taget stilling til,
hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse efter planloven.

F1Øf!/;tt
Viceformand

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



































































































FREDNINGSNÆVNET FOR MIDT JYLLAND, VESTLIG DEL 

Kai Hansen 
Korsvej en 11 
8800 Viborg 

Herning, 10. april 2014 
FRD 47/2013 

Kai Hansen, Korsvejen 11, 8800 Viborg, ansøger om tilladelse til at bibeholde to opførte 
småbygninger på ejendommen, Korsvejen 11, 8800 Viborg. - Hald Sø fredningen. 

Efter en besigtigelse den 3. april 2014, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 
for Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, skal 
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at det store sorte skur 
bevares, da dette ikke er i strid med fredningens formål, men nævnet kan ikke give tilladelse 
til det lyse fåreskur, da dette er i strid med fredningens formål. 

Når nævnet skal behandle en ansøgning om tilladelse til en bygning, der allerede er opført -
en retlig lovliggørelse - skal nævnet behandle ansøgningen, som om bygningen ikke var op
ført. Hvis nævnet ikke ville have givet tilladelse til opførelse af bygningen, hvis der forinden 
var søgt om tilladelse, skal nævnet heller ikke efterfølgende give tilladelsen. 

Nævnet bemærker, at hvis ansøgeren havde søgt om tilladelse til at opføre de to skure, inden 
de var opført, ville nævnet have givet tilladelse til det store sorte skur, men nævnet ville have 
givet afslag til det lyse fåreskur, og derfor kan nævnet heller ikke efterfølgende give tilladelse 
til skuret. 

Begrundelsen for, at det store sorte skur kan bevares er, at der ved driften af landbruget er be
hov for pladsen til hø. Der er også lagt vægt på, at bygningen er placeret meget lavt i landska
bet. Det ville have skæmmet landskabet, hvis den var blevet placeret tæt på de eksisterende 
bygninger, der ligger væsentligt højere i landskabet. 

Nævnet har ved afgørelsen om det lyse f"areskur lagt vægt på, at skuret er placeret meget mar
kant og tydeligt i landskabet i stor afstand fra de eksisterende bygninger. Det skæmmer derfor 
de landskabelige værdier. Der er også lagt vægt på, al <ler er mulighed for alternative place
ringer tæt på den eksisterende bygningsmasse. Derfor er opførelsen af det lyse fåreskur i strid 
med fredningens formål. 

Den pågældende ejendom ligger i nærheden af det internationale beskyttelsesområde "Hald 
Ege, Stanghede og Dollerup Bakker". Nævnet har forelagt sagen for Naturstyrelsen, der den 
17. februar 2014 har vurderet, at ingen af bygningerne vil påvirke udpegningsgrundlaget. 
Nævnet er enigt i denne vurdering. 

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING 
Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 99 68 60 21 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 



FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jf. § 87 inden 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Deres klage bedes sendt til Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, så vidt muligt elek
tronisk på midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbe
taler et gebyr på 500 kr. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har mod
taget klagen fra Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del. De skal benytte denne opkræv
ning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kon
tanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er mod
taget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, af
vises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljø
klagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
I) 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 efterkommel
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, til
bagebetales gebyret dog ikke. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
l) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt

tilpasninger, 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 afgø

relse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilba
gebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke 
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som 
lovgivningen måtte kræve. 

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING 
Haraldsgade 28, 7 400 Herning 

Tlf. 99 68 60 21 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 
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Herning, 21. august 2014 
FRD 3/2014  

Viborg kommune 
Prinsens Allé 5 
8800 Viborg 
 
 
 
 
 
Viborg kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, ansøger om tilladelse til at udvide idrætsfa-
ciliteterne på Hald Ege Skole. – Hald Sø fredningen. 

 
Efter en besigtigelse den 14. august 2014, hvori foruden fredningsnævnet deltog Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttel-
seslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være 
i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der er behov for en udvidelse af hallen og faciliteterne i 
forbindelse med hallen for at imødekomme tidssvarende krav, og de ansøgte placeringer er 
eneste mulighed for at udvide, så de nye bygninger placeres i tilslutning til de eksisterende 
bygninger.  
 
Nævnet har også lagt vægt på, at Naturstyrelsen i et brev til fredningsnævnet den 19. juni 
2014 har vurderet, at der ved den indgåede aftale om nyplantning af stilkeg på et areal på 1 
ha. som kompensation for fældningen af egetræer ved hallen samlet sker en forbedring af be-
varingsstatus for skovnaturtypen 9190. Denne skovnaturtype indgår i udpegningsgrundlaget 
og de langsigtede bevaringsmålsætninger for Natura 2000-området, hvor fældningen skal ske. 
Byggeprojektet har derfor ingen væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området eller i forhold til habitatdirektivet bilag IV arter. Fredningsnævnet er enig i 
denne vurdering. 
 
Endelig har fredningsnævnet lagt vægt på, at den del af skrænten ved sportspladsen, der fæl-
des og bebygges, kun har en begrænset værdi som natur.  
 
Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jf. § 87 inden 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Deres klage bedes sendt til Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del, så vidt muligt elektro-
nisk på midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbeta-
ler et gebyr på 500 kr. 
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modta-
get klagen fra Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del. De skal benytte denne opkrævning 

 
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 99 68 60 21 - E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 
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ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Beta-
les 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 efterkommel-
se af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, til-
bagebetales 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 projekt-

tilpasninger, 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 afgø-

relse i sagen. 
 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilba-
gebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke 
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som 
lovgivningen måtte kræve. 
 

Med venlig hilsen 
 

Henrik S. Stamp 
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Heming, 6. november 2014
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Peter Hollebeck
Thestrupvej 7

8800 Viborg

Peter Hollebeck. Thestrupvej 7, 8800 Viborg, ansoger om tilladelse til at opstille et leskur til

isleender heste p& ejendommen. - Hald So fredningen.

nisk p6 midtir-llandvest@fredninqsnaevn.dk

Der er en betingelse for Natur- og Miljoklagenevnets behandling al Deres klage. aI De indbeta-

ler et geb)'r pi 500 kr.

RETTEN I Hf RNING, 2. AFDELING
Haraldsgade 28, 7400 Herning

Tlf.99 68 60 2l - E-mail: m idtiyllandvest@fredningsnaev n'dk

Efter en besigtigelse den 31. oktober 2014, hvori foruden fredningsnevnet deltog represen-

ranter for Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsridet og ansogeren.

skal nevnet i medfor af Naturbeskyttelseslovens $ 50 meddele tilladelse til det ansogte, da

dette ikke er i strid med fredningens formAl, og da et laskur er nodvendigt til de heste' der al'-

grasser engen.

Fredningsnevnet godkender siledes placering neden for skrEnten mellem de slore treer af el

leskur fi ca. 4 x-4 merer og med en hojde ph 2 til 2'A meter. Skuret opfores i tre. der stir
ubehandlel eller holdes i naturfarver. Taget bekledes med torv al gres.

Ansogeren palegges at tjeme skuret, nar del ikke lengere er nodvendigt til hestene.

Nevnet har ved afgorelsen lagt vEgt p6, at efter indholdet af fredningskendelsen skal tiednin-

gen ikke vere til hinder for, at der med fredningsnevnets godkendelse af udformning og pla-

cering kan opfores nodvendige lzeskure til blandt andet heste.

Den pAgeldende ejendom tigger i det intemationale beskytelsesomrAde "Hald Ege. Stanghe-

ae og Dotterup Bakker", EF Habital nr. 35. Naevnet har forelagt sagen lor Naturstyrelsen. der

ikke inden besigtigelsen har svaret.

Fredningsnevnet har dog fundet, at et lille leskur til heste med en placering pi engen noget

fta beklen ikke har nogen vesenttig negativ betydning for udpegningsgrundlaget, der er

baklampret, damflagermus og odder.

Afgorelsen kan efter lov om Naturbesk),ttelse. .A 78, stk. 3, jL $ 87 inden 4 uger tia den dag. at'-

gorelsen er meddelt, piklages til Natur- og Miljoklagenevnet.

Deres klage bedes sendr til Fredningsnevnet for Midtjylland, vestlig del. sd vidt muligt elektro-
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De modtager en opkrevning pi gebyret fra Natur- og Miljoklagenevnet, nar ne'net har modta-
gel klagen fra Fredningsnavnet for Midtjylland, vestlig del. Di skal benytte denne opkrevning
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljoklagenevnet modtager ikke check eller konranrer.
Natur- og Mi ljoklageneevner pibegynder behandlingen af klagen, ndr gebyrer er modtaget. Beta-
Ies gebyret ikke pa den anviste m6de og inden for den fastsane rrist pa i+ dage, afvisis klagen
fra behandling. vejledning om gebyrbetalingen kan findes p6 Narur- og Miljoklugenern.r,
hjemmeside.

Cebyret tilbagebetales, hvis
l) klagesagen forer til, at den peklagede afgorelse endres eller opheeves,
2) klageren lAr helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afuises som folge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljoklagenaevnets kompetence. Dit bemaerkes, ar
hvis den eneste endring afden pAklagede afgorelse er lorlengelse af frist tbr efterkommet-
se af algorelse som lolge afden tid, der er medgaet til at behandle sagen i klagenavner, til-
bagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljoklagenrvnet kan ogse beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
I ) der er indledt lorhandlinger med afgorelsens adressat ogleller forsteinslansen om projekt-

tilpasninger. og disse forhandlinger forer til, at klager trakker sin klage tilbage, eller
2) klager i ovrigt trekker sin klage tilbage, for Natur- og Miljoklagenevnet har rrufler afgo-

relse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke. hvis nsevnel vurderer, at der er forhold. der taler imod ar rilba-
Sebelale gebyret, f.eks. hvis klagen trakkes tilbage meget senl, herunder etier ar klager har hati
et algorelsesudkast i partshoring.

En tilladelse mi ikJ<e udnl'ttes, for klagefristen er udlabet. Er klage ivarksar, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemeerkes, at ansogeren ikke herved er fritaget for at ssge eventuelle andre tilladelser, som
lovgivningen mitte kaeve.

Med lig hilsen

He S. Stamp

RETTEN I HERNING,2, AFDELING
Haraldsgade 28, 7{00 Herning

Tlf.99 68 60 2l - E-mail: midtjyllandvest@fred ningsnaevn.d k
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AFGØRELSE 

i sag om bibeholdelse af en stald i Viborg Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 11. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig dels afgørelse af 10. 

april 2014 om afslag til bibeholdelse af en stald på matr.nr. 6c m.fl. Dollerup By, Dollerup, beliggen-

de Korsvejen 11, Viborg 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 formanden på nævnets vegne, jf. § 9 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 

Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig del har ved afgørelse af 10. april 2014 meddelt dels afslag 

til bibeholdelse af en åben stald på 61 m2 og dels meddelt dispensation til bibeholdelse af et maskin-

hus/hølager på ca. 100 m2. 

 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer for så vidt angår det 

meddelte afslag til bibeholdelse af stalden. 

 

Klager har navnlig anført, at der ikke findes egnede alternative placeringer navnlig på grund af de 

terrænmæssige forhold på ejendommen, lovgivningen om dyrehold samt hensynet til den visuelle 

påvirkning af den nærliggende kirke.  

 

Sagens oplysninger 

Ejendommen, der er en ca. 14,5 ha stor landbrugsejendom, ligger i landzone ved landsbyen Dollerup 

sydvest for Viborg og er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 om fredning af 

Hald Sø-området i Viborg og Karup Kommuner, Viborg Amt. Endvidere er ejendommen beliggende i 

Natura 2000-område nr. 35 – Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. Endelig er ejendommen 

omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje.  

 

Formålet med fredningen er navnlig at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og 

landskabellige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets 

geologiske værdier, ligesom fredningen skal sikre bevarelse og forbedring af de kulturhistoriske og 

rekreative værdier samt regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.  

 

Det følger af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand. Der  

må således ikke foretages terrænændringer, og der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, 

boder, jagthytter eller lignende. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets 

godkendelse af størrelse, udformning og placering kan opføres nødvendige driftsbygninger i tilslut-

ning til eksisterende bygninger på land- og skovbrugsejendomme. Fredningen er heller ikke til hinder 

for opstilling af nødvendige læskure til kreaturer, heste, får, geder, grise mv. Dog kræves fredning s-

nævnets godkendelse af udformning og placering.  

 

På ejendommen er der ifølge Naturstyrelsen i BBR registreret 5 bygninger bestående af et stuehus 

på 158 m2 opført i 1890, en driftsbygning/værksted på 50 m2 opført i 1890 og en kørelade på 80 m2, 

der i 2002 er bygget sammen med denne driftsbygning, en driftsbygning (stald, maskinhus, garage) 

på 66 m2 opført i 2006 (opmålt på luftfoto til ca. 170 m2) samt et udhus på 49 m2 opført i 2006.  

 

Der er nu - uden fredningsnævnets godkendelse – yderligere opført dels en åben stald på ca. 61 m2 i 

en afstand af ca. 100 meter fra ejendommens eksisterende bebyggelse, og dels et maski n-

hus/hølager på ca. 100 m2 i en afstand af ca. 50 meter fra ejendommens eksisterende bebyggelse.   

 

Ejendommens ejer har ansøgt fredningsnævnet om lovliggørende dispensation og har vedrørende 

den opførte stald bl.a. anført, at stalden af dyrevelfærdsmæssige- og etiske grunde er opført som en 

isoleringsstald i forbindelse med et udbrud af klovsyge i ejendommens fårebestand i 2012, hvor 

fårene ikke måtte betræde ejendommens marker eller stalde i 4½ måned. Endvidere har ejeren 

oplyst, at det på ejendommen er tinglyst, at alt græs skal afgræsses, hvilket enten heste eller får er 

en forudsætning for at opfylde. Endvidere er det et krav efter lovgivningen om dyrehold, at der skal 
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være adgang til læskure og tørt strøleje, samt at det skal være højt beliggende med tilstrækkelig 

afvanding af dyrenes leje og med mulighed for at køre foder og strøelse ud til dyrene.  

 

Ejeren finder, at han er sat i en situation, der er uløseligt forbundet med tilladelse og dispensation 

fra lovgivningen, og at fredningsbestemmelserne krav til bakkerne i dag ikke kan opfyldes, hvis de 

nye regler om dyrevelfærd, der ikke var kendt på fredningstidspunktet, skal overholdes. Der henvises 

i den forbindelse til, at det i forbindelse med tidligere besøg fra fredningsnævnet har været muligt i 

fællesskab at løse de forhold, der har været på ejendommen. Ejeren har således efter ønske fra 

fredningsnævnet fjernet et 35 år gammelt hønsehus, der gennem tiden har skæmmet udsigten fra 

kirken, og at fredningsnævnet i den forbindelse udtalte, at alt hvad der kunne ses fra kirken ikke ville 

blive godkendt. Dette var bl.a. årsagen til, at stalden ikke blev opført ved ridebanen eller ved huset, 

hvor den ville kunne ses fra kirken. 

 

Vedrørende det opførte maskinhus/hølager, der er placeret i forbindelse med bakken og ridebanen, 

har ejeren oplyst, at begrundelsen for den valgte placering ligeledes er valgt af hensyn til lovgivnin-

gen om dyrehold og af dyreetiske hensyn samt, at hø og halm af brandtekniske årsager ikke må 

opbevares i tilknytning til beboelseshuset.  

 

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.    

      

Fredningsnævnet har den 3. april 2014 afholdt besigtigelse på ejendommen med deltagelse af eje n-

dommens ejer, Viborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  

 

Fredningsnævnet har meddelt lovliggørende tilladelse til det opførte maskinhus/hølager, idet nævnet 

har vurderet, at der ved driften af landbruget er behov for opbevaringsplads til hø, ligesom der er 

lagt vægt på, at bygningen er placeret meget lavt i landskabet i forhold til en placering tæt på eksi-

sterende bygninger, der ville ligge væsentligt højere i landskabet og dermed mere skæmmende.  

 

Fredningsnævnet finder derimod, at den opførte stald er placeret meget markant og tydeligt i land-

skabet i stor afstand til de eksisterende bygninger på ejendommen, hvilket nævnet finder skæmmer 

de landskabelige værdier og dermed i strid med fredningens formål. Endelig er der lagt vægt på, at 

der er mulighed for alternative placeringer tæt på den eksisterende bygningsmasse.  

 

Klager har navnlig anført, at staldens nuværende placering er det eneste sted med stabilt grusunder-

lag med mulighed for afvanding af lejet og udkørsel af foder, frisk halm og vand, hvilket er krav, der 

er stillet efter lovgivningen om dyrehold. Man skal enten helt ned i bunden af grunden eller helt op 

på modsatte side af bakkerne for at se bygningen. Hertil kommer, at denne placering er uden for 

kirkens synsfelt. Endvidere er får eller heste en nødvendighed for at opfylde krav om afgræsning , og 

bakkerne er ikke egnet til anden form for afgræsning. Klager er indstillet på dels at male stalden sort 

og dels at fjerne et opsat foderstativ. Såfremt stalden skal fjernes, vil to foderhuse blive nødvendige 

for fodring, idet hestene fodres i stalden i dag. Endelig vil stalden kunne deles op i to mindre byg-

ninger og placeres efter hinanden, hvilket synsmæssigt vil virke mindre.    
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Med hensyn til alternative placeringer anfører klager, at de alle vil kunne ses fra kirken og henviser i 

den forbindelse til fredningsnævnets tidligere udtalelser om, at alt, der kan ses fra kirken, vil få 

afslag, hvilket tidligere har resulteret i, at klager har måttet fjerne et læskur. 

 

Endvidere er flere af de alternative placeringsmuligheder – ud over hensynet til kirken – uegnede til 

hestehold på grund af afvandingsforholdene på ejendommen. Marken foran huset kan således hver-

ken i fugtige perioder eller om vinteren anvendes, idet jorden bliver rent ler, hvor hestene synker 40 -

50 cm ned og træder vandet med op. Arealet bag huset er bakket og ikke anvendeligt til tørt leje, 

idet vandet løber ned ad bakkerne og i perioder danner en hel sø.   

 

Fredningsnævnet har på Natur- og Miljøklagenævnets foranledning nærmere redegjort for frednings-

nævnets vurdering af muligheden for alternative placeringer. Fredningsnævnet har oplyst, at den 

daværende formand for nævnet ikke længere er tilknyttet fredningsnævnet, hvorfor nævnets jurid i-

ske sekretær, der var til stede ved besigtigelsen, har udarbejdet redegørelsen.  

 

Der henvises i redegørelsen til, at nævnet ved besigtigelsen fandt, at stalden fremtrådte meget 

markant og tydelig i landskabet og derfor skæmmede de landskabelige værdier. Nævnets medlem-

mer mente umiddelbart, at der var alternative placeringer. Blandt andet pegede nævnets medlemmer 

på en placering umiddelbart vest for de eksisterende bygninger, ligesom nævnet fandt, at en place-

ring nord for de eksisterende bygninger mellem træerne ville være væsentlig bedre end den nuvæ-

rende placering. Fredningsnævnet har ikke foretaget noget for nærmere at undersøge om lovgiv-

ningsmæssige forhold udelukker andre placeringer. Ansøger fremhævede den nuværende placering 

som optimal i forhold til jordbundsforholdende, men fredningsnævnet tillagde, efter nævnets juridi-

ske sekretærs opfattelse, ikke dette nogen betydning, ligesom nævnets medlemmer ikke fandt, at 

eventuelle meromkostninger på grund af jord- eller terrænforholdene var til hinder for en placering, 

som ikke var så skæmmende for landskabet som den nuværende.   

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Indledningsvist bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet alene realitetsbehandler den påklagede 

del af fredningsnævnets afgørelse, der vedrører det meddelte afslag til bibeholdelse af stalden.  

 

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.  

 

Det fremgår af fredningskendelsen, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, og 

at der er forbud mod ny bebyggelse, herunder skure, og terrænændringer. Fredningen er dog ikke til 

hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og placering kan 

opføres nødvendige driftsbygninger i tilslutning til eksisterende bygninger på land - og skovbrugs-

ejendomme eller opstilles nødvendige læskure til kreaturer, heste, får, geder, grise mv.  

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse vurderet, at den opførte stald er placeret meget markant og 

tydeligt i landskabet i stor afstand til de eksisterende bygninger på ejendommen, hvilket nævnet 

finder skæmmer de landskabelige værdier og dermed i strid med fredningens formål. Endelig er der 

lagt vægt på, at der er mulighed for alternative placeringer tæt på den eksisterende bygningsmasse.  
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Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den opførte stald kan virke forstyrrende for og ændre oplevel-

sen af det fredede landskab i strid med de fredningsmæssige interesser. Hertil kommer, at det, efter 

det af fredningsnævnet oplyste, ikke kan udelukkes, at der kan findes og godkendes alternative 

placeringer på ejendommen. Endelig er det indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en 

uønsket præcedensvirkning.  

 

På denne baggrund og efter en samlet vurdering stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet hermed 

Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig dels afgørelse af 10. april 2014 om afslag til bibeholdelse  

af en stald.  

  

 

 

 

 

 

Line Theil Elikofer 

Ankechef 
/ 

Mette Hemmingsen  

Fuldmægtig 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig del, FRD 47/2013, midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 Kai Hansen og Lise Menander, 3b@fibermail.dk 

 Naturstyrelsen, att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk, mesim@nst.dk 

 Viborg Kommune, viborg@viborg.dk vdb@viborg.dk   

mailto:midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk
mailto:3b@fibermail.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:mesim@nst.dk
mailto:viborg@viborg.dk
mailto:vdb@viborg.dk
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Haraldsgade 28, 7400 Herning 
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Herning, 25. august 2016 

                                                                                                                                                  FN-MJV-16-2016         

Viborg kommune 

ammr@viborg.dk 

Dollerup Beboerforening 

kjeld@flammild.dk 

 

 

 

Viborg kommune ansøger på vegne Dollerup Beboerforening om dispensation til opførelse af 

en hævet terrasse på ejendommen matr. nr. 1 a, Hald Hgd., Dollerup, Ravnsbjergvej 65A, 

8800 Viborg. – Hald Sø fredningen. 

 

Efter en besigtigelse den 18. august 2016, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Vi-

borg kommune, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, skal nævnet 

i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i 

strid med fredningens formål.  

 

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at det ansøgte i form af en terrasse på det til ek-

sisterende byggeri forbedrer de rekreative værdier, der er knyttet til forsamlingshuset. Det an-

søgte påvirker ikke de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, der er 

knyttet til området. Der henvises til, at terrassen afskærmes mod vejen og i øvrigt er afskær-

met af skov til de øvrige sider. 

 

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup 

Bakker. Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har den 30. juni 2016 vurderet, at det ansøgte ikke 

kan påvirke Natura 2000 området i væsentlig grad som følge af, at der ikke er naturtyper fra 

udpegningsgrundlaget med en udbredelse sammenfaldende med det ansøgte. Derfor kan det 

ansøgte ikke beskadige eller ødelægge plantearter eller yngle- elle rasteområder for de dyrear-

ter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Fredningsnævnet er enig i denne vurdering. 

 

Tilladelsen gives på vilkår, at terrassen og afskærmningen mod landevejen udføres som an-

søgt og i materialer og farver, der falder naturligt ind i området samt, at anvisninger fra Vi-

borg kommune efterkommes. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagepor-

talen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen 

til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

mailto:ammr@viborg.dk
mailto:kjeld@flammild.dk
http://www.nmkn.dk/
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Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-

fet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljø-

klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-

gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 

eller helligdag, forlænges klagefristen 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 na-

tur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-

sentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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 

klagenævnet, 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 projekttil-

pasninger, 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 afgø-

relse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-

bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 

haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

Tilladelsen 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 tilladelsen bort-

falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Joy Winter 
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Herning, 1. februar 2017 
                                                                                                                                                  FN-MJV-33-2016         
Pia Dahl Madsen 
piadahl.m@hotmail.com 
 

 
 

Pia Dahl Madsen, Thestrupvej 9, 8800 Viborg, ansøger om tilladelse til at opføre en ny bolig 
med garage og udhus på ejendommen Thestrupvej 9, 8800 Viborg. – Hald Sø fredningen. 
 
Ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 blev arealer omkring Hald Sø fredet. Ho-
vedformålet med fredningen er at ”… bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenska-
belige og landskabelige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synlig-
gøre områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative 
værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.”.  
 
Fra Pia Dahl Madsen er modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive eksisterende byg-
ninger og opføre en ny bolig med garage og udhus. Den ny bolig består af et hus i et plan på 
ca. 125 m², en garage, som ifølge de senest fremsendte tegninger er på ca. 33 m² og et udhus 
på ca. 32 m². 

 
Ansøgningen er også forelagt Viborg kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Der er 
ikke fremkommet indsigelser fra hverken kommunen eller DN. 
 
Sagen er behandlet af fredningsnævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen 
for Fredningsnævn. 
 
Jeg skal hermed på fredningsnævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 medde-
le tilladelse til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt 
vægt på, at der ikke sker en væsentlig udvidelse af bygningsmassen, hvorfor nye bygninger til 
erstatning af de gamle, der nedrives, ikke påvirker de landskabelige værdier i området, hvor 
der i øvrigt også er spredte bebyggelser og dyrkede marker. 
 
Området er omfattet af Natura 2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 
 
Ansøgningen har derfor været forelagt Naturstyrelsen, SVANA, der har meddelt, at der ikke 
er registreret naturtyper fra udpegningsgrundlaget på stedet. Det ansøgte kan derfor ikke på-
virke udpegningsgrundlaget negativt i væsentlig grad eller målsætningen for Natura 2000 om-
rådet. Det er også vurderingen, at det ansøgte ikke kan påvirke raste- eller yngleområder for 
bilag IV arter. 
 
Fredningsnævnet er enig i denne vurdering. 
 
Som vilkår for ansøgningen stiller fredningsnævnet krav om, at anvisninger fra Viborg kom-
mune skal efterkommes. 
 

mailto:Piadahl.m@hotmail.com
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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 klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via 
Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjem-
meside 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 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 

miljø, og  
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentli-

ge, 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 or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Fi-
nansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i 
forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.    
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.    
  
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.   
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis   
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekt-
tilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller   
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet af-
gørelse i sagen.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring.  
  
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.  
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.  
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Bredahl 
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                                                                                                                 Herning, 28. juni 2017 

                                                                                                                              FN-MJV-21-2017 

Raunstrup IF og Viborg Ingeniørerne 

fbj@linatech.dk 

ebl@vibing.dk 

 

 

 

Raunstrup IF og Viborg Ingeniørerne ansøger om dispensation til at opsætte banebelysning på 

stadion ved Hald Ege Skole. – Hald Sø fredningen. 

 

Ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2001 blev Hald Sø og arealer om søen i Viborg kom-

mune fredet. Formålet med fredning er blandt andet ”… bevare og forbedre de naturhistoriske, 

naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og 

synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative 

værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.”  

I § 6 om ”Veje og tekniske anlæg m.v.” er følgende: ”Der må ikke etableres andre faste konstruktio-

ner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anbringes … eller master. Der må heller ikke etableres lys-

anlæg, bortset fra sædvanlig belysning i tilknytning til beboelses- og driftsbygninger ” Et areal ved 

Hald Ege Skole er markeret som sportsplads og er også indrettet som et stadion.  

 

Fra Viborg Ingeniørerne er modtaget en ansøgning om etablering af banebelysning på sportspladsen 

bestående af 6 master på hver 12 meters højde med projektører i toppen. 

 

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Frednings-

nævn. 

 

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til 

det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål.  

 

Jeg har lagt vægt på, at masterne omkring sportsanlægget, der er omkranset af skov, ikke påvirker 

de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, der er knyttet til området omkring 

Hald Sø. Det vil heller ikke skade værdierne, at lysanlægget anvendes, når der i mørkt og usigtbart 

vejr er sportsaktiviteter.   

 

Jeg har også ved afgørelsen lagt vægt på, at lysanlægget forbedrer offentlighedens muligheder for at 

udnytte de rekreative værdier, der er knyttet til sportspladsen.  

 

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker.  

Jeg har vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget negativt i væsentlig grad, li-

gesom det ansøgte ikke kan påvirke yngle- elle rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV. Nævnet henviser til de vurderinger, Naturstyrelsen har foretaget i andre 

sager i området, hvor der også er etableret mindre indgreb i naturen. På den baggrund har jeg fundet 

det forsvarligt ikke at indhente en konkret vurdering i denne sag. 

mailto:fbj@linatech.dk
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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, 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                 Herning, 26. september 2017   
                                                                                                                                   FN-MJV-31-2017 
Naturstyrelsen 
sbr@nst.dk 
 
 
 
 
Naturstyrelsen, Vasevej 7, 8920 Randers NV, ansøger om midlertidig opstilling af vinterbadersauna 
ved badepladsen Skytteholm, Hald Sø, matr. nr. 1 gt, Hald Hovedgård, Dollerup. – Hald Sø frednin-
gen. 
 
Efter en besigtigelse den 18. september 2017, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for 
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, Naturstyrelsen, skal nævnet i 
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i 
strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at det ansøgte i form af en midlertidig opstilling 
af en vinterbadersauna i vinterhalvåret i en 5-årig periode ved parkeringspladsen tæt på den 
eksisterende toiletbygning ikke påvirker de landskabelige værdier i nævneværdig grad. Der er 
her også lagt vægt på, at bygningen som følge af sin form, materialer og farver ikke virker 
skæmmende på området. 
 
Opstillingen forbedrer offentlighedens udnyttelse af de rekreative værdier, der er knyttet til 
Hald Sø og især til badestranden ved parkeringspladsen.  
 
Det ansøgte er beliggende i Natura 2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bak-
ker. Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har den 28. august 2017 vurderet, at opstillingen af 
saunaen i vinterhalvåret ikke kan påvirke målsætningen eller udpegningsgrundlaget negativt i 
væsentlig grad for Natura 2000 området.  
 
Fredningsnævnet er enig i denne vurdering. 
 
Tilladelsen gives på vilkår, at brugerne af saunaen efterkommer anvisninger fra Naturstyrelsen 
af enhver art.  
 
Saunaen må placeres som vist på vedhæftede kortbilag. 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
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.  

mailto:sbr@nst.dk
http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 
 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 17. november 2017  
FN-MJV-40-2017

Energi Viborg
iben@energiviborg.dk

Viborg kommune ansøger på vegne Energi Viborg om dispensation til renovering af pumpestation 
ved Hald Sø, matr. nr. 1 gt, Hald Hgd., Dollerup, ca. 50 m nordøst for Niels Bugges Kro, Ravnsb-
jergvej 69, 8800 Viborg. – Hald Sø Fredningen.

Ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002blev Hald Sø og arealer om søen fredet. Formå-
let med fredningen er beskrevet således: ”… bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenska-
belige og landskabelige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre 
områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.” 

Fredningsnævnet har fra Viborg kommune modtaget en ansøgning fra Energi Viborg A/S om tilla-
delse til renovering af en pumpestation ved Hald Sø. Pumpestationen er placeret ca. 50 meter nor-
døst for Niels Bugges Kro, og den pumper spildevand fra Dollerup og Skelhøje mod renseanlægget 
i Bruunshåb. Ved renoveringen erstattes en ældre træbygning af dels en pumpebrønd og dels et el-
skab. Begge bygninger vil være noget mindre end den eksisterende. Samtidig søges om tilladelse til 
at befæste arealet omkring pumpestationen og mellem pumpestationen og landevejen med kørefast 
grus, der kun skal anvendes ved servicering af anlægget og derfor vil blive dækket af græs med ti-
den. 

Ansøgningen er forelagt Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening jf. Forretningsorde-
nens § 10, stk. 3, og disse har ikke fremsendt indsigelser mod ansøgningen.

Viborg kommune har ved fremsendelsen af sagen ikke haft indsigelser mod ansøgningen. 

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Fred-
ningsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, 
at Energi Viborg A/S som ansøgt renoverer pumpestationen ved Hald Sø, placeret ca. 50 meter nor-
døst for Niels Bugges Kro.

Tilladelsen gives, da jeg ikke finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål. Jeg har især 
lagt vægt på, at renoveringen er nødvendig for at vedligeholde en nødvendig ledning, der pumper 
spildevand fra Dollerup og Skelhøje mod renseanlægget i Bruunshåb. Endvidere er der lagt vægt på, 
at de synlige bygninger over jorden faktisk bliver mindre efter renoveringen, og at den kørefaste 
grusbelægning med tiden heller ikke vil være synlig på grund af græsset, der vil dække området.

mailto:iben@energiviborg.dk
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Det ansøgte er beliggende i Natura 2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 
Det er vurderingen, at pumpestationen og befæstningen af arealerne omkring denne ikke kan på-
virke målsætningen eller udpegningsgrundlaget negativt i væsentlig grad for Natura 2000 området, 
henset til den beskedne størrelse på bygningerne, at der ikke vil være nogen særlig aktivitet omkring 
bygningerne og til, at de erstatter tilsvarende faciliteter.

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naev-
neneshus.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 afgørel-

sen,
 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). 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

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

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring.

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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Herning, 28. maj 2018 

FN-MJV-15-2018 

Viborg Ingeniørerne 

kl@vibing.dk 

Viborg Ingeniørerne ansøger på vegne ejeren af Niels Bugges Kro, Hald Ege, om dispensation til at 

overdække et gårdareal til køkkenfunktion. – Hald Sø fredningen. 

Efter en besigtigelse den 7. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og ansøgeren, skal nævnet i 

medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at en lukket gård som ansøgt dæk-

kes med fladt tag og aflukkes med en væg mod syd, da dette ikke er i strid med fredningens for-

mål.  

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at hverken overdækningen eller den ny væg vil 

kunne ses fra landevejen eller fra stierne i området. Det ansøgte kan derfor ikke påvirke de land-

skabelige værdier.  

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen,

 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). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

mailto:kl@vibing.dk
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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     FN-MJV-12-2018 

Viborg kommune 

vdb@viborg.dk 

Viborg kommune ansøger om lovliggørelse af værelsesbygning samt opførelse af ny depotbygning i 

forlængelse af værelsesbygning på Niels Bugges Hotel, Egeskovvej 26 i Hald Ege. – Hald Sø fred-

ningen. 

Efter en besigtigelse den 7. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for Vi-

borg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og ansøgeren, skal nævnet i med-

før af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at den allerede opførte værelsesbygning 

bevares og, at der i forlængelse heraf som ansøgt opføres en tilbygning til lagerrum. Endvidere gi-

ver nævnet tilladelse til, at den allerede opførte terrasse bevares.  

Nævnet bemærker, at nævnet kun kan give tilladelse til allerede opførte bygninger m.v., hvis næv-

net ville have give tilladelse, hvis der var søgt inden opførelsen.  

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at værelsesbygningen og tilbygningen til lager er en for-

holdsvis beskeden bygningsmasse opført meget tæt på eksisterende byggeri, og som den fremtræ-

der, ikke er synlig fra hverken landevejen eller stierne i skoven. Derfor påvirker den ikke de land-

skabelige værdier.  

Nævnet har også lagt vægt på, at terrassen, der formentlig allerede var etableret på fredningstids-

punktet er placeret tæt på den eksisterende bygningsmasse i hotellets have.  Derfor påvirker den 

heller ikke de landskabelige værdier. 

Derfor vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 

Ejendommen er beliggende i NATURA 2000 området Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 

Fredningsnævnet har vurderet, at det ansøgte ikke i nævneværdigt omfang kan påvirke udpegnings-

grundlaget for habitatet. 

Endelig giver fredningsnævnet afslag på ansøgningen om at bevare den nedgravede container, sau-

nahytten og spabadet, da disse er i strid med fredningens formål. Der henvises til, at der er tale om 

fremmedelementer, der er etableret, så de virker skæmmende i naturen. Nævnet tilføjer, at hvis der 

var søgt om tilladelse inden nedgravningen af containeren eller etablering af saunahytten og spaba-

det, ville nævnet heller ikke have givet tilladelse.  

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 
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altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen, 

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 7. juni 2018 

FN-MJV-07-2018 

Kronjylland 

sbr@nst.dk 

Ansøgning om terrænændringer og nybyggeri ved Hald Hovedgård – ”De fem Halder” – Hald Sø 

Fredningen. – Vedr. Almindingen. 

Efter en besigtigelse den 28. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening og 

ansøgeren skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse 

til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. 

Nævnet giver derfor tilladelse til, at der etableres nye parkeringsfaciliteter vest for Hald Laden og 

Naturskolen. Syd for parkeringspladsen gives der tilladelse til opførelse af en velfærdsbygning med 

skur, toiletter og madpakkely. Nævnet giver samtidig tilladelse til etablering af ny adgangsvej til 

parkeringspladsen, og nævnet giver tilladelse til, at der etableres en lav/tæt beplantning, der 

skærmer parkeringspladsen mod indkig fra Herningvej. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at det nu tilladte indgår i et større projekt ”De Fem 

Halder”. Der er under dette projekt udarbejdet en rammeplan, hvori formålet er beskrevet: ”Der har 

i nogle år været arbejdet på at placere ”De 5 Hald´er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt 

andet i regi af foreningen ”De 5 Halder”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det 

enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til 

den europæiske historie - her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området 

rummer blandt andet flere voldsteder. Samtidig er stedet en lidt overset attraktion, hvor ønsket er at 

skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og 

kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.” 

Fredningsnævnet har besluttet at vurdere en række enkeltelementer i projektet, men fælles for 

nævnets afgørelser er, at ikke blot delprojekterne, men også det samlede projekt skal holdes op mod 

fredningens formål, der i Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, er beskrevet: ”… bevare 

og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området 

rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og 

forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og 

ophold i området.”  

Nævnet bemærker derfor, at formålet med projektet ”De Fem Halder” klart ligger inden for 

fredningens formål om at bevare og forbedre de naturhistoriske værdier og regulere offentlighedens 

ret til færdsel og ophold i området.  

Fredningsnævnet har i den aktuelle afgørelse navnlig lagt vægt på, at der er behov for en udvidelse 

af parkeringsfaciliteterne. I den forbindelse finder nævnet ikke, at det er i strid med fredningens 
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formål, om der etableres en beplantning langs nordsiden af parkeringspladsen, som afskærmer 

indkigget til parkeringspladsen fra Herningvej. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at en 

modernisering og udvidelse af publikumsfaciliteterne med tidssvarende tilbud om toiletter og 

madpakkely ikke skæmmer de landskabelige værdier, der er knyttet til området.  

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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, 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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FN-MJV-07-2018 

Kronjylland 

sbr@nst.dk 

Ansøgning om terrænændringer og nybyggeri ved Hald Hovedgård – ”De fem Halder” – Hald Sø 

Fredningen. – Vedr. barokhaven. 

Efter en besigtigelse den 28. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening og ansø-

geren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til 

det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.  

Nævnet giver derfor tilladelse til, at der som ansøgt i hvert fald delvis tilbageføring af barokhaven 

og med historiske referencer til den tidligere herregård, der lå på stedet. Nævnet giver i den forbin-

delse også tilladelse til etablering af nye trapper til at forbinde terrasserne. Nævnet giver også tilla-

delse til de nødvendige jordarbejder i Frugthaven, så det samlede anlæg får en sammenhængende og 

historiefortællende fremtoning. Nævnet giver tilladelse til, at egetræerne nedenfor haven fældes og, 

at lindetræerne i alléen langs søen stynes.  

Nævnet kan derimod ikke give tilladelse til, at der i søen nedsættes granithjørner til markering af 

barokhavens afgrænsning.  

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at det nu tilladte indgår i et større projekt ”De Fem 

Halder”. Der er under dette projekt udarbejdet en rammeplan, hvori formålet er beskrevet: ”Der har 

i nogle år været arbejdet på at placere ”De 5 Hald´er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt 

andet i regi af foreningen ”De 5 Halder”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det ene-

stående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den 

europæiske historie - her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området 

rummer blandt andet flere voldsteder. Samtidig er stedet en lidt overset attraktion, hvor ønsket er at 

skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og 

kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.” 

Fredningsnævnet har besluttet at vurdere en række enkeltelementer i projektet, men fælles for næv-

nets afgørelser er, at ikke blot delprojekterne, men også det samlede projekt skal holdes op mod 

fredningens formål, der i Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, er beskrevet: ”… bevare 

og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rum-

mer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre 

de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i 

området.”  

mailto:sbr@nst.dk
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Nævnet bemærker derfor, at formålet med projektet ”De Fem Halder” klart ligger inden for fred-

ningens formål om at bevare og forbedre de naturhistoriske værdier og regulere offentlighedens ret 

til færdsel og ophold i området.  

Fredningsnævnet har i den aktuelle afgørelse navnlig lagt vægt på, at barokhaven og Frugthaven er 

et haveanlæg i tæt tilknytning til ejendommens bygninger. Fredningsnævnet har vurderet, at den 

ansøgte omlægning af haverne ikke skæmmer de landskabelige værdier, der er knyttet til området.  

Fredningsnævnet finder derimod, at granithjørnerne i søen er et fremmedelement, der ikke har no-

gen funktioner i forbindelse med formidlingen af områdets værdier eller den kulturhistorie, der er 

knyttet til området.  

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen,

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 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 frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 7. juni 2018 

FN-MJV-07-2018 

Kronjylland 

sbr@nst.dk 

Ansøgning om terrænændringer og nybyggeri ved Hald Hovedgård – ”De fem Halder” – Hald Sø 

Fredningen. – Vedr. legepladsen 

Efter en besigtigelse den 28. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening og ansø-

geren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til 

det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.  

Nævnet giver derfor tilladelse til, at der etableres en sti fra parkeringspladsen bag Hald Laden til 

legepladsen bag Niels Bugges Kro. Stien må anlægges som trampesti og markeres med historiske 

referencer. Endvidere giver nævnet tilladelse til, at der som ansøgt anlægges en historisk legeplads 

på arealet bag Niels Bugges Kro, hvor der førhen var en dansepavillon.  

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at det nu tilladte indgår i et større projekt ”De Fem 

Halder”. Der er under dette projekt udarbejdet en rammeplan, hvori formålet er beskrevet: ”Der har 

i nogle år været arbejdet på at placere ”De 5 Hald´er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt 

andet i regi af foreningen ”De 5 Halder”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det ene-

stående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den 

europæiske historie - her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området 

rummer blandt andet flere voldsteder. Samtidig er stedet en lidt overset attraktion, hvor ønsket er at 

skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og 

kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.” 

Fredningsnævnet har besluttet at vurdere en række enkeltelementer i projektet, men fælles for næv-

nets afgørelser er, at ikke blot delprojekterne, men også det samlede projekt skal holdes op mod 

fredningens formål, der i Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, er beskrevet: ”… bevare 

og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rum-

mer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre 

de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i 

området.”  

Nævnet bemærker derfor, at formålet med projektet ”De Fem Halder” klart ligger indenfor frednin-

gens formål om at bevare og forbedre de naturhistoriske værdier og regulere offentlighedens ret til 

færdsel og ophold i området.  
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Fredningsnævnet har i den aktuelle afgørelse navnlig lagt vægt på, at stien og legepladsen indgår 

som et vigtigt element i at formidle områdets historie navnlig til børnene. Dette sker ved anvendel-

sen af bl.a. vildsvinet, som førhen var et almindeligt dyr i området og også indgår i Niels Bugges 

våbenskjold. En række af de øvrige legeredskaber indeholder også historiske referencer. Med place-

ringen af legepladsen i skoven skæmmer legeredskaberne ikke de landskabelige værdier, der er 

knyttet til området.  

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen,

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 7. juni 2018 

FN-MJV-07-2018 

Kronjylland 

sbr@nst.dk 

Ansøgning om terrænændringer og nybyggeri ved Hald Hovedgård – ”De fem Halder” – Hald Sø 

Fredningen. – Vedr. Hald I 

Efter en besigtigelse den 28. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening og ansø-

geren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til 

det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. 

Nævnet giver derfor tilladelse til, at der omkring Hald I, Brattingborg, som ansøgt sker en delvis 

opgravning og markering af voldgraven og, at træerne ryddes, bortset fra de 4 egetræer, der er i den 

nordlige ende af borganlægget. Tjørnehækken skal bevares, men opvæksten i tjørnehækken og mel-

lem hækken og halvøen med Hald III må fjernes. 

Nævnet kan derimod, som netop beskrevet, ikke give tilladelse til, at tjørnehækken fjernes, da dette 

vil være i strid med fredningens formål.  

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at det nu tilladte indgår i et større projekt ”De Fem 

Halder”. Der er under dette projekt udarbejdet en rammeplan, hvori formålet er beskrevet: ”Der har 

i nogle år været arbejdet på at placere ”De 5 Hald´er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt 

andet i regi af foreningen ”De 5 Halder”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det ene-

stående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den 

europæiske historie - her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området 

rummer blandt andet flere voldsteder. Samtidig er stedet en lidt overset attraktion, hvor ønsket er at 

skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og 

kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.” 

Fredningsnævnet har besluttet at vurdere en række enkeltelementer i projektet, men fælles for næv-

nets afgørelser er, at ikke blot delprojekterne, men også det samlede projekt skal holdes op mod 

fredningens formål, der i Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, er beskrevet: ”… bevare 

og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rum-

mer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre 

de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i 

området.”  
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Nævnet bemærker derfor, at formålet med projektet ”De Fem Halder” klart ligger inden for fred-

ningens formål om at bevare og forbedre de naturhistoriske værdier og regulere offentlighedens ret 

til færdsel og ophold i området.  

Fredningsnævnet har i den aktuelle afgørelse navnlig lagt vægt på, at en rydning af anlægges be-

plantning og en delvis opgravning og markering af voldgraven er med til at formidle historien om 

det gamle voldanlæg, uden at det skæmmer de landskabelige værdier, der er knyttet til området. Det 

er nødvendigt at fjerne beplantningen, der forhindrer udkigget fra voldanlægget mod søen og ind-

kigget til anlægget fra de øvrige historiske anlæg omkring søen. 

Omvendt er de 4 nordligste træer ikke til gene for udkigget fra anlægget eller indkigget til anlægget, 

hvorfor nævnet har fundet, at de øvrige kvaliteter, der er forbundet til træerne, taler for at bevare 

dem. Med samme begrundelse finder nævnet ikke, at der er et påtrængende behov for at rydde tjør-

nehækken øst og sydøst for anlægget.  

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen,

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis 
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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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 7. juni 2018 

FN-MJV-07-2018 

Kronjylland 

sbr@nst.dk 

Ansøgning om terrænændringer og nybyggeri ved Hald Hovedgård – ”De fem Halder” – Hald Sø 

Fredningen. – Vedr. landskabshaven. 

Efter en besigtigelse den 28. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening og 

ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives 

tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål. 

Nævnet giver derfor tilladelse til, at der i Landskabshaven som ansøgt etableres udsigtskiler gennem 

fældning af et mindre antal træer. Nævnet giver også tilladelse til, at der som ansøgt opsættes bænke 

og en pavillon.  

Endelig bemærker nævnet, at der kan gives tilladelse til udvidelse af gennemgangen gennem diget i 

havens østlige punkt, idet nævnet bemærker, at tilladelsen gives, uanset om der sker en udvidelse af 

den oprindelige gennemgang eller den senere etablerede uautoriserede gennemgang, der i dag 

faktisk benyttes. Nævnet forudsætter, at der er enighed mellem ansøgeren og Viborg kommune om, 

hvilken gennemgang, der skal anvendes fremover. 

Nævnet kan derimod ikke give tilladelse til, at der i landskabshaven opstilles udsigtsplatforme, da 

dette vil være i strid med fredningens formål.  

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at det nu tilladte indgår i et større projekt ”De Fem 

Halder”. Der er under dette projekt udarbejdet en rammeplan, hvori formålet er beskrevet: ”Der har 

i nogle år været arbejdet på at placere ”De 5 Hald´er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt 

andet i regi af foreningen ”De 5 Halder”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det 

enestående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til 

den europæiske historie - her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området 

rummer blandt andet flere voldsteder. Samtidig er stedet en lidt overset attraktion, hvor ønsket er at 

skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og 

kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.” 

Fredningsnævnet har besluttet at vurdere en række enkeltelementer i projektet, men fælles for 

nævnets afgørelser er, at ikke blot delprojekterne, men også det samlede projekt skal holdes op mod 

fredningens formål, der i Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, er beskrevet: ”… bevare 

og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området 

rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og 
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forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og 

ophold i området.”  

Nævnet bemærker derfor, at formålet med projektet ”De Fem Halder” klart ligger inden for 

fredningens formål om at bevare og forbedre de naturhistoriske værdier og regulere offentlighedens 

ret til færdsel og ophold i området.  

Fredningsnævnet har i den aktuelle afgørelse navnlig lagt vægt på, at frugthaven reelt er et 

haveanlæg i en vis tilknytning til ejendommens bygninger, uanset at landskabshaven i et vist 

omfang fremtræder som en skov. Fredningsnævnet har vurderet, at det ansøgte i form af fældning af 

træer og opstilling af bænke og en pavillon ikke skæmmer de landskabelige værdier, der er knyttet 

til området.  

Fredningsnævnet finder derimod, at udsigtsplatforme er et fremmedelement, der ikke har nogen 

funktioner i forbindelse med formidlingen af områdets værdier eller den kulturhistorie, der er 

knyttet til området. Der er ikke forhold, som gør det nødvendigt at anvende en udsigtsplatform for 

at nyde udsigten over søen eller til de øvrige kulturhistoriske værdier i området. 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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, 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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          Herning, 4. juli 2018  

     FN-MJV-18-2018 

Viborg kommune 

roc@viborg.dk 

Viborg kommune ansøger om etablering af faunapassage ved Non Mølle ved Hald Sø - Hald Sø 

fredningen. 

Efter en besigtigelse den 3. juli 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Danmarks Naturfredningsforening, samt ansøgeren Viborg kommune, skal nævnet i medfør af Na-

turbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at 

være i strid med fredningens formål.  

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at projektet er nødvendigt til opfyldelse af Statens vandplaner, 

hvori der er krav om at fjerne spærringen af afløbet fra Hald Sø, så der bliver fri passage for fisk fra 

Gudenå-systemet til Hald Sø.  

Endvidere er der lagt vægt på, at projektet ikke har en negativ påvirkning af de naturhistoriske, na-

turvidenskabelige og landskabelige værdier, der er knyttet til Hald Sø og arealerne omkring søen, 

ligesom offentligheden fortsat har mulighed for at færdes og opholde sig i området.  

Det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område nr. 35, Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 

Miljøstyrelsen har den 2. juli 2018 oplyst, at styrelsen vurderer, at det ansøgte ikke medfører en 

negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller beskadiger eller ødelægger 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

Fredningsnævnet er enig i denne vurdering. 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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,
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 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen,

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 4. juli 2018 

     FN-MJV-21-2018 

Naturstyrelsen 

sbr@mst.dk 

Naturstyrelsen ansøger om dispensation til at opføre toiletbygning og madpakkehus på Natursko-

lens lejrplads ved Hald. – Hald Sø fredningen. 

Efter en besigtigelse den 3. juli 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for Vi-

borg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Naturskolen samt ansøgeren Naturstyrelsen, 

skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det 

ansøgte, herunder en befæstet kørevej langs skovkanten til toilettet, da dette ikke findes at være i 

strid med fredningens formål.  

Den nærmere placering af bygningerne og den nærmere udformning med hensyn til materialer og 

farver skal ske efter anvisninger fra Viborg kommune.  

Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at toiletbygningen og madpakkehuset forbedrer mulig-

hederne for både Naturskolens brugere og offentligheden til ophold og brug af lejrpladsen og area-

lerne omkring lejrpladsen, herunder brugerne af den nærliggende legeplads ved Niels Bugges Kro. 

Endvidere er der lagt vægt på, at byggeriet ikke skæmmer landskabet eller skader de landskabelige 

værdier, især fordi bygningerne ikke kan ses fra landevejen. 

Kørevejen til toilettet er nødvendig ved tømning af toilettet. 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse

af natur og miljø, og

mailto:sbr@mst.dk
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring.

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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     FN-MJV-12-2018 

Viborg kommune 

vdb@viborg.dk 

Viborg kommune ansøger om lovliggørelse af værelsesbygning samt opførelse af ny depotbygning i 

forlængelse af værelsesbygning på Niels Bugges Hotel, Egeskovvej 26 i Hald Ege. – Hald Sø fred-

ningen. 

Efter en besigtigelse den 7. maj 2018, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for Vi-

borg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og ansøgeren, skal nævnet i med-

før af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til, at den allerede opførte værelsesbygning 

bevares og, at der i forlængelse heraf som ansøgt opføres en tilbygning til lagerrum. Endvidere gi-

ver nævnet tilladelse til, at den allerede opførte terrasse bevares.  

Nævnet bemærker, at nævnet kun kan give tilladelse til allerede opførte bygninger m.v., hvis næv-

net ville have give tilladelse, hvis der var søgt inden opførelsen.  

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at værelsesbygningen og tilbygningen til lager er en for-

holdsvis beskeden bygningsmasse opført meget tæt på eksisterende byggeri, og som den fremtræ-

der, ikke er synlig fra hverken landevejen eller stierne i skoven. Derfor påvirker den ikke de land-

skabelige værdier.  

Nævnet har også lagt vægt på, at terrassen, der formentlig allerede var etableret på fredningstids-

punktet er placeret tæt på den eksisterende bygningsmasse i hotellets have.  Derfor påvirker den 

heller ikke de landskabelige værdier. 

Derfor vurderer fredningsnævnet, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 

Ejendommen er beliggende i NATURA 2000 området Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 

Fredningsnævnet har vurderet, at det ansøgte ikke i nævneværdigt omfang kan påvirke udpegnings-

grundlaget for habitatet. 

Endelig giver fredningsnævnet afslag på ansøgningen om at bevare den nedgravede container, sau-

nahytten og spabadet, da disse er i strid med fredningens formål. Der henvises til, at der er tale om 

fremmedelementer, der er etableret, så de virker skæmmende i naturen. Nævnet tilføjer, at hvis der 

var søgt om tilladelse inden nedgravningen af containeren eller etablering af saunahytten og spaba-

det, ville nævnet heller ikke have givet tilladelse.  

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 
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altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

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 afgørel-

sen,

 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). 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 virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

i sagen.
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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 Herning, 6. december 2018  
        FN-MJV-47-2018 

Viborg kommune 
bkb@viborg.dk 

Ansøgning om tilladelse til en eksisterende, udvendig ståltrappe på ejendommen, Niels Bugges Kro, 
Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. – Hald Sø fredningen. 

Fredningsnævnet gav den 28. maj 2018 efter en besigtigelse den 7. maj 2018 tilladelse til, at der i 
forbindelse med ombygningsarbejder på Niels Bugges kro, Hald Ege, kunne ske overdækning af en 
lukket gård og aflukning med en væg. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at hverken overdæk-
ningen eller den nye væg vil kunne ses fra landevejen eller fra stierne i området. Det ansøgte kunne 
derfor ikke påvirke de landskabelige værdier. 

Under byggesagsbehandlingen er Viborg kommune blevet opmærksom på, at en udvendig trappe i 
gangen ind til den lukkede gård er opstillet uden tilladelse fra fredningsnævnet. Kommunen har 
derfor den 19. november 2018 fremsendt en ansøgning om retlig lovliggørelse af trappen.  

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Frednings-
nævn. Da trappen utvivlsomt blev set af de mødte til besigtigelsen den 7. maj 2018, og da der ikke 
herunder fremkom bemærkninger om trappen, findes det ganske ubetænkeligt at afgøre sagen på det 
foreliggende skriftlige grundlag. 

Bygningen er fredet ved Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, hvori formålet bl.a. be-
skrives: ”… bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, 
som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at 
bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til 
færdsel og ophold i området.” De relevante bestemmelser er § 2 ”Fredningsområdet skal bevares i 
dets nuværende tilstand…” og § 5 og § 6, der forbyder alle former for bebyggelse og opstilling af 
faste anlæg.  

Når fredningsnævnet skal vurdere, om der kan gives tilladelse til noget, der allerede er opstillet, kan 
nævnet kun give tilladelse, hvis der ville være givet tilladelse inden opstillingen. 

I den aktuelle sag kan der derfor kun gives tilladelse til den allerede opstillede trappe, hvis der var 
blevet søgt inden opstillingen. Det er ikke oplyst, hvornår trappen er opstillet. 

Jeg skal på vegne fredningsnævnet give tilladelse til den allerede opstillede trappe, da jeg ikke fin-
der, at trappen er i strid med fredningens formål. Jeg skal i det hele henvise til begrundelsen i næv-
nets afgørelse af 28. maj 2018 som refereret ovenfor.  
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
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 afgørel-

sen,
• 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). 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

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

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 18. december 2018 
     FN-MJV-41-2018 

Kronjylland 
sbr@nst.dk 

FN-MJV-41-2018 - Ansøgning om terrænændringer og nybyggeri ved Hald Hovedgård – ”De Fem 
Halder” – Hald Sø Fredningen – Vedr. Hald II og placering af det opgravede materiale. 

Efter en besigtigelse den 28. maj 2018 og en genbesigtigelse den 3. december 2018, hvori foruden 
fredningsnævnet deltog repræsentanter for Viborg kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet, og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der 
kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med fredningens formål.  

Nævnet giver tilladelse til, at der ved Hald II etableres en stiforbindelse fra parkeringspladsen over-
for Niels Bugges Kro frem til voldstedet Gammelhald og videre hen over Krobækken frem til det 
sted, hvor den via en ny låge slutter sig til stien fra parkeringspladsen syd for Smedehus. I forbin-
delse med udlægningen af stien, nedlægges den eksisterende sti, og to nuværende broer fjernes. Der 
etableres en boardwalk over strækningen, ligesom der etableres en ny bro. Stiforløbet og boardwal-
ken fremgår af det vedhæftede kort. Fra boardwalken sikres adgangen til selve voldstedet via en 
lille bro/rampe over den tidligere voldgrav til toppen af ydervolden.  

Der gives endvidere tilladelse til, at der på voldstedet Gammelhald (Hald II) fjernes en del træer, og 
at der sker en delvis oprensning af både den indre og den ydre voldgrav. Der har været drøftelser 
mellem ansøgeren, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Ornitologiske 
Forening omkring hvilke træer, der skal fældes. Der er herved blevet enighed om, at trægruppen 
mod sydøst ud til søbredden og et dødt træ mod vest bevares indtil videre. Ellers fjernes alle træer 
og buske på voldanlægget som vist på vedhæftede kortbilag. 

Det jord, der afgraves i forbindelse med den delvise oprensning af voldgravene, gives der tilladelse 
til at placere i den tidligere grusgrav vest for Smedehus. Anvisninger fra Slots- og Kulturstyrelsen 
omkring placeringen af det opgravede materiale skal efterkommes. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at det nu tilladte indgår i et større projekt ”De fem 
Halder”. Der er under dette projekt udarbejdet en rammeplan, hvori formålet er beskrevet: ”Der har 
i nogle år været arbejdet på at placere ”De 5 Hald.er” syd for Viborg på Danmarkskortet, blandt 
andet i regi af foreningen ”De 5 Halder”. Området er unikt, dels på grund af placeringen i det ene-
stående landskab ved Hald Sø, dels fordi mange perioder af Danmarkshistorien – med tråde til den 
europæiske historie – her er repræsenteret fysisk inden for gåafstand i samme område. Området 
rummer blandt andet flere foldsteder. Samtidig er stedet en lidt overset attraktion, hvor ønsket er at 
skabe bedre fysisk tilgængelighed og synlighed, samt en bedre formidling af områdets natur- og 
kulturhistorie via undersøgelser, frilægninger, rekonstruktioner og formidling.” 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 19/00580. 
Klik her for at se afgørelsen.

mailto:sbr@nst.dk
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Fredningsnævnet har besluttet at vurdere en række enkeltelementer i projektet, men fælles for næv-
nets afgørelser er, at ikke blot delprojekterne, men også det samlede projekt skal holdes op mod 
fredningens formål, der i Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, er beskrevet: ”… bevare 
og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rum-
mer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. … at bevare og forbedre 
de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i 
området.” 

Nævnet bemærker derfor, at formålet med projektet ”De Fem Halder” klart ligger inden for fred-
ningens formål om at bevare og forbedre de naturhistoriske værdier og regulere offentlighedens ret 
til færdsel og ophold i området. 

Fredningsnævnet har i den aktuelle afgørelse navnlig lagt vægt på, at rydningen af træer på voldan-
lægget medvirker til at synliggøre og fortælle historien om voldanlægget, ligesom fjernelsen af træ-
er sikrer, at træerne ikke beskadiger de dele af borganlægget, der ligger under jordoverfladen. 

Etableringen af stien og herunder boardwalken medvirker til, at offentligheden under færdsel på 
stien kan få et godt indtryk af voldanlægget, uden at færdslen fysisk påvirker resterne af voldanlæg-
get, hvorved fortidsmindet sikres mod slid og erosion. Placeringen af boardwalken er med den sene-
ste placering et resultat af dels ønsket om komme på afstand af voldanlægget og dels ønsket om 
ikke at påvirke bækken og faunaen, der er knyttet til bækken og bækkens omgivelser. Endelig giver 
placeringen også et godt indtryk af den betydning, Hald Sø har haft i forbindelse med placeringen 
af ”De 5 Halder”, herunder navnlig at søen i alle de historiske perioder har haft en central betyd-
ning.  

Fredningsnævnet finder, at der ved placeringen af stien efter passage af bækken frem til tilslutnin-
gen til stien fra parkeringspladsen syd for Smedehus, er taget hensyn til, at gående kommer tættere 
på søen og derved bedre kan opleve søen og de anlæg, der ligger på den anden side af søen. Denne 
placering vil give en bedre formidling af historien, end hvis stien placeres mere tørt længere fra 
søen. Nævnet har herved også lagt på, at den ansøgte placering ikke skader de landskabelige værdi-
er unødigt. 

Endeligt finder fredningsnævnet, at placeringen af det opgravede materiale i den gamle grusgrav 
ikke skader de landskabelige værdier, idet en hel eller delvis fjernelse af sporene efter grusgravnin-
gen ikke fjerner bevaringsværdige kulturspor i landskabet. Vilkåret om, at anvisninger fra Slots- og 
Kulturstyrelsen omkring placeringen af det opgravede materiale skyldes hensyn til eventuelle histo-
riske rester i det opgravede materiale.  

Området er placeret i Natura 2000 område H 35: Hald Sø, Stanghede og Dollerup Bakker.  
Der er indhentet konsekvensvurderinger af projektet i forhold til de beskyttede naturtyper og ud-
pegningsarter. Ansøgeren har senest den 5. oktober 2018 vurderet, at påvirkningerne af arbejderne 
omkring voldstedet må anses for let negativ til neutral. Tilgængeligheden, oplevelsesværdien og 
sikringen af fortidsmindet i området vurderes som positiv. 

Den 5. december 2018 har ansøgeren vurderet, at placeringen af det opgravede jord i den nedlagte 
grusgrav hverken giver positive eller negative påvirkninger i forhold til de beskyttede naturtyper og 
udpegningsarter. 
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Fredningsnævnet er enig i disse vurderinger. 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-
devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 
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 afgørel-

sen, 
• 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). 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse
i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast i partshøring. 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.
2 Naturklagenævnets afgørelse af den 26. marts 2002 om fredning af Haldsø-området.
3 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
4 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv. 

5. marts 2020

Sagsnr.: 19/00580 

Klagenummer.: 1003000 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører flere dispensationsafgørelser fra 
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJV-41-2018 
Klik her for at gå til den første af afgørelserne. De andre afgørelser har 
samme sagsnummer og kan findes ved at scrolle ned efter at klikke på 
dette link.

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

OPHÆVELSE af dispensation i sag om etablering af stiforbindelse, 
træfældning, oprensning af voldgrave og placering af opgravet mate-
riale inden for fredning i Viborg Kommune  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1  

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Midtjyl-
land, vestlig dels afgørelse af 18. december 2018 om dispensation til 
etablering af en stiforbindelse, træfældning, oprensning af voldgrave 
og placering af opgravet materiale inden for fredning af Hald Sø-
området i Viborg Kommune.2 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke 
ind-bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet3 og gebyrbekendtgørelsens § 2.4  
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 
måneder, jf. naturbe-skyttelseslovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 15. januar 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af miljøorganisationen Verdens Skove.

Klager har navnlig anført, at fredningsnævnets afgørelse er truffet i strid 
med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, og habitatbekendtgørelsen, da 
det ikke kan udelukkes, at det ansøgte vil medføre en negativ påvirkning 
af de arter og naturtyper, som er baggrunden for områdets udpegning som 
Natura 2000-område. Klager har hertil bemærket, at Naturstyrelsens kon-
sekvensvurdering er ufuldstændig, hvorfor afgørelsen er truffet på et ikke 
tilstrækkeligt oplyst grundlag. 

2. Sagens oplysninger
Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlige del har den 18. december 2018
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt Naturstyrelsen
Kronjylland dispensation til i forbindelse med projekt ”De frem Halder”

ved Hald Hovedgård at etablere en stiforbindelse, træfældning, oprens-
ning af voldgrave samt placering af opgravet materiale inden for fredning
af Hald Sø-området.

Det fredede område er beliggende i Natura 2000-område nr. 35 - Hald 
Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. Det fremgår af fredningsnævnets 
afgørelse, at der er indhentet konsekvensvurderinger af projektet i forhold 
til de beskyttede naturtyper og udpegningsarter. Naturstyrelsen har vurde-
ret, at påvirkningerne af arbejderne omkring voldstedet må anses for let 
negativ til neutral, mens tilgængeligheden, oplevelsesværdien og sikrin-
gen af fortidsmindet i området vurderes som positiv. Styrelsen har endvi-
dere vurderet, at placeringen af det opgravede jord i den nedlagte grus-
grav hverken giver positive eller negative påvirkninger i forhold til de 
beskyttede naturtyper og udpegningsarter. Fredningsnævnet har erklæret 
sig enig i disse vurderinger. 

Under Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen har Natur-
styrelsen ved brev af 16. oktober 2019 til fredningsnævnet meddelt, at 
ansøgningerne af den 10. oktober og den 15. oktober 2018 trækkes tilba-
ge, og at dispensationen ikke vil blive udnyttet. 

Naturstyrelsen har oplyst, at baggrunden for dette er, at forløbet af stifor-
bindelsen efter aftale med Viborg Kommune er ændret væsentligt siden 
ansøgningerne blev udarbejdet, og at væsentlighedsvurderingen i forhold 
til påvirkningen af Natura 2000-området, der var vedlagt ansøgningerne, 
fejlagtigt var benævnt konsekvensvurdering. Derudover er det kommu-
nens vurdering, at der skal udarbejdes en samlet væsentlighedsvurdering 
af de resterende dele af projekt ”De fem Halder”.



3 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Miljø- og Fødevareklagenævnet lægger til grund, at Naturstyrelsen har
trukket ansøgningerne, der ligger til grund for den meddelte dispensation,
tilbage, da projektet har ændret sig og ansøgningsmaterialet har været
behæftet med fejl, hvorfor dispensationen ikke vil blive udnyttet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver på denne baggrund Frednings-
nævnet for Midtjylland, vestlige dels afgørelse af den 18. december 2018 
som uaktuel. 

3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Fredningsnævnet for Midtjyl-
land, vestlig dels afgørelse af 18. december 2018 om etablering af en sti-
forbindelse, træfældning, oprensning af voldgrave samt placering af op-
gravet materiale i det fredede område. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-
land, vestlig del (FN-MVJ-41-2018) samt for klageren via klageporta-
len. Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesa-
gen. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

Thomas Steensen   
Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Ansøgning om etablering af udendørs fitness faciliteter på adressen Egeskovvej 79, 8800 Viborg, ved 

Hald Ege Skole. – Hald Sø fredningen. 

 

Viborg Kommune har på vegne Hald Ege Skole og Hald Ege Idrætscenter søgt om dispensation til at 

etablere fitnessfaciliteter på udearealerne på Egeskovvej 79, 8800 Viborg, inden for Hald Sø frednin-

gen. 

 

Ansøgningen 

Fitnessfaciliteterne skal placeres ud for idrætscenteret ved Hald Ege hallen og skolens boldbaner. 

Faciliteterne består af en parkourbane med faldunderlag, en forhindringsbane med faldunderlag, et 

Teqball bord og klatrenet på to skrænter. To containere, der benyttes til opbevaring af idrætsudstyr, 

skal beklædes med træ.  

 

Der benyttes alene træ, sten, galvaniseret jern og beton til faciliteterne for at holde et æstetisk udtryk, 

der harmonerer med de eksisterende udendørs faciliteter og med den omgivende natur. 

 

Området ligger inden for et Natura-2000 habitatområde. 

 

Fredningen 

Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår blandt andet: 

 

”…   

 § 1 Fredningens formål  

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-

belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 

værdier.  

Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 

samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.  

 

§ 2 Bevaring af området m.v.  

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…  

 

§ 4 Terrænændringer  

Der må ikke foretages terrænændringer…  
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§ 5 Bebyggelse m.v.  

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende…  

…” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har holdt besigtigelse den 2. juni 2020, hvori foruden nævnet deltog: 

 

Viborg Kommune ved Anna Sørensen, ansøgeren ved centerleder Tommy Haun og Friluftsrådet 

ved Poul Nold Jensen. 

 

Centerleder Tommy Haun redegjorde for projektet, som kan gennemføres ved hjælp af midler fra 

Lokale- og Anlægsfonden. Området bruges af skolen og til fritidsaktiviteter, herunder til naturfitness 

to gange om ugen. De udendørs faciliteter tænkes at kunne skabe synergi med de indendørs fitness-

aktiviteter i bygningen  

 

Det er tanken, at udearealet lige foran centerets bygning skal være en del af centeret. Der er foretaget 

en udgravning på pladsen, da de alligevel havde en maskine til rådighed.  

 

Der er ikke behov for at fælde træer eller fjerne anden vegetation. Der skal bygges en parcourbane, 

men den oprindeligt ansøgte pannabane er frafaldet.  

  

Materialerne, der skal anvendes, er sten, træ og galvaniseret jern, der skal støbes ned i jorden med 

beton. To containere, der står på pladsen, skal dækkes ind i træ, så de kommer til at se pænere ud. 

Projektet forsøges bundet sammen med naturen. 

 

De to skråninger skal forsynes med klatrenet, da børnene kravler op og ned af disse. Især den ene 

skråning bærer præg af slid fra børnenes brug. Det vil formentlig skåne skråningerne, at der lægges 

klatrenet. 

 

Der vil være fri adgang til området, som også nu anvendes af unge mennesker. 

 

Friluftsrådet udtalte, at de er af den opfattelse, at det er et godt projekt, der kan få flere folk til at 

bruge området.  

 

Viborg Kommune oplyste, at kommunen er sindet at meddele de fornødne tilladelser til det ansøgte, 

hvis fredningsnævnet meddeler dispensation fra fredningen. 

 

Viborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelses-

område væsentligt og heller ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter eller plante-

arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, under forudsætning af, at der ikke fældes træer i området. 

  

Fredningsnævnets afgørelse 

Efter votering har fredningsnævnet truffet følgende afgørelse: 
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Fredningen har blandt andet til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige 

og landskabelige værdier, som området rummer, samt bevare og forbedre de rekreative værdier og 

regulere offentlighedens ret til færdsel i området. 

 

Det ansøgte, som ligger tæt op ad idrætscenterets bygning, findes efter omfanget og placeringen af 

faciliteterne ikke at være i strid med fredningens formål. 

    

De hørte interesseorganisationer har ikke haft indvendinger mod projektet. 

 

Fredningsnævnet skal på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, meddele dispen-

sation til at opsætte en parkourbane med faldunderlag, en forhindringsbane med faldunderlag, et 

Teqball bord og klatrenet på de to skrænter, samt beklæde to containere, der benyttes til opbevaring 

af idrætsudstyr, med træ.  

 

Dispensationen meddeles på følgende  

vilkår: 

 

 Redskaberne skal opføres i materialerne naturfarvet træ, sten og galvaniseret stål. 

 Faciliteterne skal placeres mellem idrætscenterets bygning og idrætspladsens løbebane. 

 Der må ikke fældes træer i forbindelse med projektet. 

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 

http://www.naevneneshus.dk/
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for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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     FN-MJV-04-2020 

Kronjylland, Naturstyrelsen 

sbr@nst.dk 

Ansøgning ”De fem Halder” (Viborg) – fase II. – Hald Sø fredningen 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen har indgivet en ansøgning om dispensation til at etab-

lere en række ændringer og anlæg inden for fredningen Hald Sø. 

Ansøgningen 

Projekt ”De fem Halder” er et samarbejde mellem Naturstyrelsen (projektejer og arealejer), Slots- og 

Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, Viborg Museum og Foreningen ”De fem Halder”. Projektet har 

til hensigt at udvikle området ved de fire middelalderborge og gamle herregårde samt den nuværende 

Hald Hovedgård ved Hald Sø. Projektet skal sikre de natur-, kultur- og landskabsmæssige værdier, 

men samtidig åbne for en fremadrettet og bedre formidling af historien, kulturhistorien og naturen i 

området.  

Projektets realisering er muliggjort gennem en donation på 50 mill.kr. fra A.P. Møller Fonden. 

Projektet udformes etapevis, og denne ansøgning vedrører anden etape. Fredningsnævnet har tidligere 

meddelt dispensationer til aktiviteter i første etape inden for samme projekt. 

Fredningsnævnet har endvidere den 18. december 2018 meddelt dispensation til dele af det nu an-

søgte. Afgørelsen blev påklaget, og ansøgningen blev efterfølgende tilbagekaldt. Nuværende ansøg-

ning er indgivet, efter der er blevet justeret i projektet i samråd med Danmarks Naturfredningsfor-

ening og Dansk Ornitologisk Forening. 

Ansøgningen omfatter følgende: 

Hald II, som er det område, der kaldes Gammel Hald, og som er et fredet voldsted og forsvarsværk. 

Der er tale om et påbegyndt og siden opgivet borgbyggeri, formentlig fra 1200-tallet.  

Hald III, som er det område, der kaldes Hald Slot, og som er en ”vandborg”/voldsted, hvor der ligger 

en ruin. Der er rester fra 1300-tallet (Niels Bugges Borg) og 1600-tallet (lensmandstiden)  

Hald V, som er en landskabshave. 

Der ønskes foretaget følgende: 

Dispensation ændret (FN-MJV-13-2021).
Klik her, for at tilgå den nye.

mailto:sbr@nst.dk
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 Etablering af en boardwalk mellem parkeringspladsen ved Niels Bugges Kro til en eksisterende 

sti ved Naturstyrelsens bådehus. Stien løber bl.a. henover ydervolden ved voldanlægget ”Gam-

melhald” eller ”Hald II” 

 

 Der søges om dispensation til at nedlægge det nuværende stiforløb, herunder fjerne to af de nuvæ-

rende broer og foretage reparation af voldstedet, og i stedet at ændre forløbet til at gå langs yder-

siden af volden, samt at udforme stien som en boardwalk, der er let hævet over terrænet. 

 

 Markering af Staldgården og midlertidig byggeplads for Hald III m.v. 

 

     Der ansøges om dispensation til at etablere en markering af omridset af en staldbygning til en 

lensgård fra 1600-tallet. Markeringen udføres i flade 12 cm brede granitbordursten i terræn. Mar-

keringen parallelforskydes i forhold til bygningssporene for at skåne disse. Området er ca. 8 x 15 

meter. Markeringen skal anvendes i formidlingen af stedets historie. 

 

     Der ansøges om, at det markerede område - inden markeringen lægges - bruges som midlertidig 

byggeplads i forbindelse med kommende byggearbejder, så yderligere områder ikke skal belastes. 

 

     Der søges endvidere om at placere øvrige byggepladser på arealer øst for Hald Hovedgård, hvor 

der er givet tilladelse til at placere en midlertidig p-plads og depot af træ.  

 

 Rydning af træer, oprensning af voldgrav, etablering af bro ved Gammel Hald. (Hald II) 

 

     Der er tale om et påbegyndt borgbyggeri formentlig fra 1200-tallet. Anlægget består af en borg-

banke omgivet af en indre voldgrav, en ydre vold og en ydre voldgrav. 

 

     Der ansøges om: 

- rydning af fyrretræer og en del egetræer.  

- delvis oprensning af indre voldgrav i 4 meters bredde og 1 meters dybde, længde 200-250 meter. 

Der er tale om jord, der er tilført som opfyldning 

- etablering af en bro fra ydervold til borgbanke.  

     Jorden fra voldgraven ønskes indbygget i en tidligere grusgrav syd for Smedehus. 

 

 Opgravning af materiale fra tidligere grøfteoprensninger - Hald Slotsruin (Hald III) Adgangsvej. 

 

     Der ansøges om at fjerne opgravet materiale fra tidligere grøfteoprensninger, der nu ligger som 

høje volde langs adgangsvejen, som blokerer indblikket til Hald III.  

 

     Grøfterne er etableret i 1970’erne, ved at oprenset materiale fra grøften er deponeret langs siden, 

og projektet vurderes af kommunen som et ”oprydningsprojekt”. 

 

 Etablering af vindebro og forhøjelse af tårn Hald III. 

 

     Der ansøges om at fjerne den eksisterende bro og etablere en ny. 
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     Begrundelsen for ansøgningen er at etablere en stabil adgang til borgen og at illustrere, hvordan 

den oprindelige broadgang har været.  

 

 Rekonstruktion af portgennemgang (Hald III) 

 

     Der søges om dispensation til at udgrave den oprindelige portgennemgang og fjerne jorden. Jord-

niveauet ligger i dag ca. 1 meter over det oprindelige niveau. 

 

     Begrundelsen er, at man ved at sænke jordniveauet og restaurere de fritlagte rester, vil få den 

historisk korrekte oplevelse af at gå gennem en port ind i borgen. 

 

 Forhøjelse af tårn (Hald III). 

 

     Der ansøges om at forhøje det eksisterende tårn med en etage. Etagen udføres i træ, således at den 

adskiller sig fra tidligere byggefaser. Etagen bliver uden tag.  

 

     Begrundelsen for ansøgningen er, at tårnet på Hald ruin er et centralt element i formidlingen af 

”De fem Halder”. Det er ønsket at føre tårnet tilbage til omkring den oprindelige størrelse. Tårnet 

skal indeholde formidling, og man skal kunne se ned til den tidligere fangekælder under gulvet i 

tårnets underetage. Fangekælderen skal inddrages i formidlingen i tårnet. 

 

 Ændringer vedr. gårdsplads og volde (Hald III) 

 

     Der er to niveauer på gårdspladsen. På det højestliggende niveau var Niels Bugges Borg placeret 

i 1300-tallet. Der er endvidere nogle få synlige bygningsrester og den restaurerede vandport. 

 

     Der ansøges om dispensation til udjævning af jordbunker, der stammer fra tidligere udgravninger 

i 1908, så de to niveauer på gårdspladsen markeres.  

 

     Der søges endvidere om dispensation til markering af bygninger fra lensmandstiden (1600-tallet) 

med granitplinte. 

 

     Der søges endelig om dispensation til reparation af volde og etablering af trapper op på volden 

ved vandporten og tårnet, således at den igangværende erosion forebygges. 

 

     Begrundelsen for ansøgningen er, at Niels Bugges Borg ønskes markeret, og at bygningerne fra 

1600-tallet markeres for at styrke formidlingen om deres beliggenhed og funktion. 

 

 Etablering af platform, hvor slagtehus har ligget ved vandporten og boardwalk som adgangsvej. 

(Hald III) 
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     Der søges om dispensation til at etablere en platform på ca. 25 m² nær slagtehusets oprindelige 

placering med en boardwalk som adgangsvej fra bredden og ud i søen.  

 

     Platformen udformes som et trædæk på metalben. Boardwalken udformes som trædæk med me-

talben på samme måde som boardwalken under pkt. 1 (Ved Hald II) 

 

     Borgens slagtehus har tidligere ligget ud for vandporten. Det er ønsket at formidle slagtehusets 

placering og give besøgende mulighed for at opleve voldene fra søsiden. 

 

     Viborg Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelses-

loven til anlægget.  

 

 Fældning af træer ved voldfoden mod syd og øst samt sydvest for borgen. 

 

     Der ansøges om dispensation til at fælde træer på og ved voldfoden mod syd og øst samt nogle af 

træerne på arealet sydvest for borgen. Der fældes kun træer på selve fortidsmindet. Hovedparten 

af elletræerne bevares. 

 

     Begrundelsen for ansøgningen er at beskytte fortidsmindet mod nedbrydning samt at fremme for-

midlingen af borgen ved at gøre anlægget mere synligt. 

 

 Hald V Landskabshaven - udsigtsplatform 

 

     Der ansøges om etablering af en udsigtsplatform. 

 

     Der er tidligere meddelt tilladelse til etablering af en pavillon, en fortællebænk, og en udsigtsstol, 

samt etablering af en bro. Der blev givet afslag på etablering af tre udsigtsplatforme. 

 

     Der ansøges nu om at etablere en udsigtsplatform. Der er ændret i platformens udformning, så den 

er blevet lettere og mindre massiv. 

 

     Begrundelsen for platformen er, at den er et væsentligt element i landskabshaven i sammenhæng 

med havens øvrige elementer, som skal berige de besøgende med oplevelser gennem formidling 

af sigtelinjer og udsyn til og sammenhæng med de omkringliggende kulturspor. 

 

Man vil således kunne få udsyn til Hald I, Hald II, og Hald III. Platformen anses for at være vigtig,  

da den gør opmærksom på og angiver sigtelinjen og udsynet mod Hald II og dermed binder dette 

sammen med resten af området.  

   

Yderligere oplysninger: 

De ansøgte projekter ligger i et Natura-2000 område H35: Hald Sø, Stanghede og Dollerup Bakker. 
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Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 og foretaget Natura-2000 vurdering for 

områderne omkring fortidsminderne.  

 

Viborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder 

for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 

 

Der er ved besigtigelse endvidere ikke observeret yngle- eller rastepladser for flagermus. Det er vur-

deret, at træfældning i det ansøgte omfang samlet set ikke vil have en negativ påvirkning af områdets 

bestand af flagermus. 

 

Fredningen: 

Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår: 

 

 ”   

 § 1 Fredningens formål  

Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-

belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 

værdier.  

Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 

samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.  

 

§ 2 Bevaring af området m.v.  

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…  

 

§ 4 Terrænændringer  

Der må ikke foretages terrænændringer…  

 

§ 5 Bebyggelse m.v.  

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende…  

 

§ 11 Offentlighedens adgang  

 

...De udlagte stier samt opholds- og parkeringspladser må ikke lukkes, omlægges eller indskrænkes 

uden fredningsnævnets tilladelse…  

 

§ 12 Dispensationer  

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-8 samt § 11, når det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål…  

 

…” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har den 16. juni 2020 foretaget besigtigelse. 
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Tilstede foruden nævnet var: 

  

Skovfoged Steen Bonne Rasmussen, projektleder 

Skovrider Peter Brostrøm, for bygherre, Naturstyrelsen Kronjylland, og ansvarlig overfor AP Møl-

lerfonden 

Poul Blicher Andersen, Dansk Ornitologisk Forening, 

Arkitekt Jørgen Frandsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Bevaring af fortidsminder, 

Planchef Karl Johan Legard, Viborg Kommune, som del af partnerskab og myndighed 

John Hansen, Danmarks Naturfredningsforening  

Poul Nold Jensen, Friluftsrådet. 

 

Skovrider Peter Brostrøm redegjorde for projektet, som er udviklet i et partnerskab mellem Natursty-

relsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Viborg Kommune, kaldet ”De fem Halder”. 

 

Det omfattende projekt er opdelt i etaper, der skal etableres over tid, og dette projekt er anden etape. 

Projektets formål er at forbedre historieformidling og publikumsadgang til naturen og de historiske 

mindesmærker. A.P. Møller Fonden har bevilget 50 mio. kr. til projektet.  

 

Ved gennemgang af projektet blev følgende besigtiget: 

 

Stier uden for Hald II og boardwalk 

Boardwalken starter ved legepladsen. Der er gennem brug etableret en trampesti hen over borgvolden. 

Der ses tydeligt slid i form af stier uden vegetation. Ved nedbør slides yderligere ned, da vandet finder 

hen til fordybningerne og løber ned ad volden. Det er tanken at lede publikum uden om volden på en 

boardwalk, hvorved der sikres tilgængelighed for handicappede og gangbesværede, samtidig med at 

vegetationen skånes. Boardwalken etableres i træ med stålben. Den skal forløbe på ydersiden af borg-

banken, således at man får en oplevelse af at gå på ydersiden og kigge ind på forsvarsværket.   

 

Boardwalken forløber langs ydersiden af borgvolden henover Krobækken, således der tages videst 

muligt hensyn til natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura 2000, herunder 

elleskov og vandløb. Forløbet er placeret i samråd med Viborg Kommune.  

 

Planchef Karl Johan Legard oplyste, at Viborg Kommune har gennemgået forløbet for at finde ba-

lancen mellem de forskelligt rettede hensyn, hvilket de mener, at de er lykkedes med. 

 

Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at foreningen har accepteret denne løsning, efter at de har 

drøftet placeringen tæt på vandløbet. 

 

Dansk Ornitologisk forening bemærkede, at de er taknemmelige for, at forløbet er ændret i forhold 

til første forslag, da dette forløb tager mere hensyn til fuglelivet omkring vandløbet. 
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Hald II Træfældning.  

Peter Brostrøm forklarede, at hensigten med at fælde træer på borgvolden er at forebygge erosions-

skader. Der etableres to broer. En bro, der forløber fra boardwalken op til ydre borgvold, og fra ydre 

borgvold etableres en bro over graven til indre borgvold. 

 

Mellem voldene genskabes voldgraven, idet der dog alene graves halvt ud, så det arkæologisk inte-

ressante materiale bevares, og således at graven alene markeres. Der har aldrig stået vand i graven. 

 

Der skal fjernes træer, da træerne dels nedbryder fortidsmindet, dels forhindrer, at man kan se dette. 

Der bevares tre store egetræer, som står som de inderste træer ved randen mod nordøst. 

 

Peter Brostrøm forklarede videre, at når man bevæger sig ind over borgen, er der selvgroede træer, 

som kan være biologisk betydende. De har gennemgået alle træer og derefter fundet, at de tre største 

skal bevares. De øvrige fjernes for at sikre mod erosion.  

 

På den sydøstlige spids mod søen uden for fortidsmindet lader de træerne stå, da disse ikke skader 

fortidsmindet, og da der på den måde efterlades træbevoksning i dette område. Udgåede træer bliver 

ligeledes stående. 

 

Dansk Ornitologisk Forening bemærkede, at der er mange fugle, der benytter disse træer, herunder 

især småfugle. Foreningen har imidlertid accepteret, at projektet bør fremmes, selvom medlemmerne 

ville ønske, at man kunne nøjes med at fælde færre træer. 

 

Ved videre besigtigelse ses igen traceet, hvor boardwalken skal forløbe henover vandløbet, og hvor-

ledes denne er placeret i forhold til elleskoven. Boardwalken forløber ved siden af højdekurven, så-

ledes at stigningen undgås og slutter ved parkområdet og tilsluttes den eksisterende sti ved Natursty-

relsens bådehus. Der vil blive etableret et aftageligt led, hvor både kan trækkes op fra søen. 

 

Grusgraven 

Når der udgraves fra voldgraven, skal materialet derfra placeres. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens 

afgørelse, skal materialet placeres i nærområdet. Der søges derfor om dispensation til, at materialet 

placeres i den tidligere grusgrav. Der er tale om § 25-skov på grund af, at der vokser egetræer. Det er 

hensigten at rydde undervæksten og placere materialet, hvorved noget af det gamle landskab genska-

bes, uden at naturværdier påvirkes. Det kan muligvis gå ud over ahorntræerne, men vil være livsfor-

længende for egetræerne, der står på kanten af graven. 

 

Karl Johan Legard tilføjede, at der efter kommunens opfattelse er tale om en fin løsning. 

 

Landskabshaven 

I landskabshaven ses rester af gamle stier. Stedet er krydsfelt mellem alle de vigtige elementer, såle-

des at der er sigtelinjer til alle Halderne derfra. Man kan se over til Brattingsborg og Hald Hovedgård. 

Der er tidligere givet tilladelse til at opsætte en pavillon og en fortællebænk, mens der blev givet 

afslag til en platform, der vender ud mod søen i retning mod Gammel Hald.  
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Det var i de oprindelige haver tanken, at der skulle være forskellige romantiske ”nedslag” i haven, og 

tanken med det ansøgte er at tilstræbe samme type oplevelser og fortællinger. Der er ingen naturvær-

dier, der skal beskyttes i haveområdet. 

 

Der søges om dispensation til en platform, der skal placeres oven på terrænet. Der skal desuden fældes 

4-5 træer i kanten mod Hald, således at man kan se, hvordan Halderne er forbundne, og hvordan 

Gammel Hald ligger ud i søen. 

 

Dansk Ornitologisk Forening udtrykte betænkelighed ved, at skovbrynet brydes med fældning af 

træer i kanten. Det kan komme til at virke voldsomt fra søsiden. 

 

Viborg Kommune foreslog, at man i stedet kan opstamme træerne, så udsynet bevares uden at fælde 

træerne. 

 

Hald III Adgangsvej 

Der er tale om, at der langs adgangsvejen til Hald III har været etableret en udgravning på begge sider 

for at give en oplevelse af at gå ud mod en vandborg. Dette er sket i 1970’erne. Grøfterne står nu 

vandfyldte på begge sider af vejen med volde af opgravet materiale med en bevoksning, som ikke 

svarer til bevoksningen i den oprindelige eng og mose. Viborg kommune har givet tilladelse til at 

fjerne voldene af opgravet materiale. Voldene ønskes fjernet og eng- og mosearealet genskabt. 

 

Vindebro 

Arkitekt Jørgen Frandsen forklarede, at der ønskes etableret en vindebro henover vandgraven hen 

mod portgennemgangen. Vindebroen skal udføres med en fast del og en todelt bro, som vil være 

udført som en kopi af den oprindelige vindebro. Der er rester fra broens fundament, og det er hensig-

ten at illustrere, hvordan den oprindelige bro har set ud og fungeret. Den nuværende bro, som blev 

etableret i 1970’erne, er endvidere nedslidt og bør udskiftes. 

 

Portgennemgang 

Materialet i portgennemgangen ligger ca. 1 meter over oprindeligt niveau. Materialet ønskes gravet 

ned til de oprindelige rammer. Der laves kvadersten i beton, der placeres, hvor de oprindelige sten 

har været, ned til det punkt, hvortil de er brudt ned. Det er kun siderne af gangen, der skal retableres. 

Der vil ikke blive en hvælving over porten, da der har været en mur oven over denne, og en hvælving 

derfor ikke vil blive overensstemmende med det oprindelige byggeri.  

 

Tårnet 

Der er tale om et kanontårn. Den oprindelige del af tårnet er det, der ligger under jorden. Den nuvæ-

rende bygning, der ligger over jorden, blev bygget fra 1908 til 1930 og er ombygget mange gange. 

Derfor er det muligt at ændre på bygningen i dag. Fra nedskrevne synsforretninger i 15-1600-tallet 

ved man, at der har været 2 stokværk mere. Slots- og Kulturstyrelsen kan derfor acceptere, at der 

bygges oven på denne. Kælderen vil kunne ses efter restaureringen, men man vil ikke kunne komme 

ned i den. 
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Der skal være en etage oven på det nuværende bygningsværk, bygget på en måde, så man kan se, at 

der er tale om en ny konstruktion. 

 

Dansk Ornitologisk Forening bemærkede, at de er glade for projektets udformning. Tårnet bebos af 

landsvaler, og disse kan fortsat bo der.   

 

Jørgen Frandsen bemærkede, at ”De Fem Halder” er det eneste sted i Danmark, hvor man kan gå fra 

en borg til en anden, og hvor der er en sammenhængende historie fra borg til herregård. Det er tanken, 

at der skal være skiltning med pile med tekst, der viser ud mod de øvrige steder. 

 

Gårdsplads med volde  

Der er to niveauer på gårdspladsen fra hver sin periode. Der er dels Niels Bugges Borg i den ene ende, 

og i den anden ende ses rester af udgravningsbunker efter udgravning af port og køkkenfløj. 

 

Der søges om retablering af bygningsmarkeringer, samt udgravning ved volden, så den kommer til at 

stå mere skarpt. 

 

Volden bærer præg af slid. Der er rester af gamle trapper. Der ønskes bygget nye trapper 2-3 steder, 

så der modvirkes slid på volden. Trinene bygges ind i volden. 

 

Slagtehuset-vandporten  

Jørgen Frandsen oplyste, at slagtehuset har ligget for sig selv på en platform ude i søen. Man har 

fundet pælene herfra. Der ønskes etableret en platform og en gangbro rundt om piletræet og rørskoven 

ud i søen. Gangbroen skal forløbe ud gennem porten og ud ad en boardwalk til platformen. Man kan 

således også se denne fra søsiden.  

 

Danmarks Naturfredningsforening spurgte, hvorfor det er nødvendigt at bruge søbredden til projektet, 

idet foreningen anerkendte, at der er forsøgt taget hensyn hertil.  

 

Peter Brostrøm bemærkede, at det er selve DNA’et i projektet at vise, hvordan det har været frem for 

at fortælle det. Man kan herved vise, hvordan forbindelsen til søen har været brugt. Det har været 

sådan på den tid, at alt, hvad der har kunnet sejles som fragt, blev sejlet. 

 

Fældning af træer 

Trærødderne ødelægger fortidsmindet. Der er en bræmme af elletræer, som er beskyttet af Natura 

2000. Projektet er derfor landet på alene at fjerne bevoksningen inde på volden og på den anden side 

af volden. 

 

Jørgen Frandsen forklarede, at det vil være mere oplysende at fjerne træerne. 

 

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at de finder, at der er tale 

om et fint kompromis. 
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Markering af Staldgården og midlertidig byggeplads 

Uden for Hald Slot har ligget lensgårde fra 1600-tallet. Der ønskes udført markeringer med granit-

bordursten af en staldgård på et fladt terræn. Markeringerne placeres forskudt for de fundne byg-

ningsspor.  

 

Der vil endvidere være behov for en midlertidig byggeplads til de forestående byggerier vedrørende 

Hald III, som ønskes placeret, hvor stalden skal markeres. Arbejdet vil formentlig stå på omkring 1½ 

år. 

 

Der er givet tilladelse til en midlertidig p-plads og depot af træ til flishugning, hvor hovedparten af 

byggepladsen vil blive placeret. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Fredningsnævnet finder, at projektet er i overensstemmelse med fredningens formål om at bevare og 

forbedre særligt de kulturhistoriske og rekreative værdier samt om at regulere offentlighedens ret til 

færdsel og ophold i området. Der henvises endvidere til tidligere meddelt tilladelse af 18. december 

2018 og begrundelsen herfor. 

 

Fredningsnævnet finder det imidlertid vigtigt at balancere denne del af fredningens formål med det 

formål, der omhandler bevarelse og forbedring af de landskabelige værdier.  

 

De hørte interessegrupper har, efter at have været inddraget i processen, støttet projektet som helhed. 

 

Fredningsnævnet lægger efter udtalelsen fra Viborg Kommune til grund, at det ansøgte ikke indebæ-

rer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området 

er udpeget for. 

 

Der er ved besigtigelse ikke observeret yngle- eller rastepladser for flagermus. Det er vurderet, at 

træfældning i det ansøgte omfang samlet set ikke vil have en negativ påvirkning af områdets bestand 

af flagermus. 

 

På denne baggrund besluttede fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, at meddele 

dispensation til følgende aktiviteter: 

 

 Etablering af en boardwalk mellem parkeringspladsen ved Niels Bugges Kro til en eksisterende 

sti ved Naturstyrelsens bådehus, herunder fjerne to af de nuværende broer og foretage reparation 

af voldstedet  

 

 Markering af omrids af staldbygning fra 1600-tallet i 12 cm brede granit bordursten i terræn og 

etablering af midlertidig byggeplads af det markerede område.  
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 Placering af midlertidige byggepladser på arealer øst for Hald Hovedgård, hvor der er givet tilla-

delse til at placere en midlertidig p-plads og depot af træ.  

 

 Rydning af træer, oprensning af voldgrav, etablering af bro ved Gammel Hald. (Hald II), herunder 

 

- rydning af fyrretræer og en del egetræer.  

- delvis oprensning af indre voldgrav i 4 meters bredde og 1 meters dybde, længde 200-250 meter. 

Der er tale om jord, der er tilført som opfyldning 

- etablering af en bro fra ydervold til borgbanke.  

- Indbygning af jorden fra voldgraven i den tidligere grusgrav syd for Smedehus. 

 

 Opgravning af materiale fra tidligere grøfteoprensninger - Hald Slotsruin (Hald III) Adgangsvej 

 

 Etablering af vindebro og forhøjelse af tårn. 

 

 Rekonstruktion af portgennemgang (Hald III) 

 

 Forhøjelse af tårn. 

 

 Ændringer vedr. gårdsplads og volde (Hald III) 

 

 Fældning af træer ved voldfoden mod syd og øst samt sydvest for borgen. 

 

Vilkår: 

Dispensationen meddeles på de ansøgte vilkår. 

 

Fredningsnævnet besluttede under hensyn til de landskabelige værdier at meddele afslag på dispen-

sation til følgende aktiviteter: 

 

 Hald V Landskabshaven - udsigtsplatform 

 

     Fredningsnævnet finder efter besigtigelsen, at en udsigtsplatform, som beskrevet, vil være et vold-

somt fremmedelement, som vil være skæmmende for landskabet. Fredningsnævnet vurderer, at en 

udsigtsplatform ikke er nødvendig for formålet om, at man fra udsigtspunktet skal kunne se sigte-

linjerne til de øvrige Halder, og hvordan disse er forbundne, herunder hvordan Gammel Hald ligger 

ud i søen. 

 

 Etablering af platform, hvor slagtehus har ligget ved vandporten og boardwalk som adgangsvej. 

(Hald III) 

 

Fredningsnævnet finder, at placeringen af en bro med platform, der anlægges ud i søen, vil være 

skæmmende for søbredden, hvor der nu er en ubrudt sølinje uden badebroer eller bygninger. 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Viborg kommune 

ba4@viborg.dk 

  

 

 

Ansøgning om opførelse af en dobbeltcarport på Thestrupvej 21, Dollerup, 8800 Viborg, indenfor 

Hald Sø fredningen. 

 

Ansøgningen 

 

Fredningsnævnet har fra Viborg Kommune på vegne lodsejer modtaget en ansøgning om opførelse 

af en carport på Thestrupvej 21, Dollerup, 8800 Viborg, inden for Hald Sø fredningen. 

Der er tale om 2 dobbelte carporte som bygges sammen, i alt inklusive udhæng, 108 m2. Carporten 

skal på 3 af siderne lukkes med træbeklædning, således at carporten vil være åben forfra mod vest 

 

Træværket på carporten males i en sort farve. 

Carporten tænkes placeret på grunden med en afstand på 5 meter til skel mod øst, og 8 meter fra ve-

jen mod nord. 

 

Der er vedlagt tegninger over carporten og placeringen på grunden. 

Fredningen 

 

Af fredningskendelsen fremgår blandt andet: 

 

”… 

Fredningens formål er at: 

- sikre områdets fortsatte benyttelse som udflugtsområde for almene rekreative aktiviteter 

- udbygge området ved anlæg af stier, parkeringspladser eller andre primitive foranstaltninger til 

støtte for udflugtsaktiviteterne 

- sikre og synliggøre områdets geologiske værdier 

- sikre og pleje området som levested for det naturlige dyre- og planteliv 

- beskytte vildtlevende dyr og planter på deres levesteder 

- sikre opretholdelsen af de karakteristiske kulturelementer og landskaber gennem drift og pleje 

- sikre muligheden for naturgenopretning på arealer, som udgår af erhvervsmæssig udnyttelse 

 

De aktuelle bestemmelser: 

 

§ 2. Bebyggelse. 
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2.1. Der må ikke opføres ny bebyggelse i området. Nødvendige driftsbygninger på land- og skov-

brugsejendomme samt dambrug kan dog opføres i tilknytning til eksisterende bygninger efter fred-

ningsnævnets godkendelse af størrelse, udformning og udseende. 

 

Ligeledes kan fredningsnævnet meddele tilladelse til mindre bygninger såsom toiletbygninger, læ-

skure og lignende. 

 

2.2. Tilbygning til eller væsentlige ombygninger af eksisterende bygninger må kun foretages med 

fredningsnævnets godkendelse. 

…” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Fredningsnævnet har den 29. september 2020 foretaget besigtigelse, hvor foruden Fredningsnævnet 

var mødt: 

 

Lodsejer, Knud Pedersen og hustru. 

 

Bente Andersen, Viborg Kommune 

 

Lodsejer forklarede, at det eksisterende træskur mellem den nuværende carport og huset også skal 

fjernes. Carporten skal ligge, hvor den nuværende dobbeltcarport ligger. Afstanden fra nærmeste 

bygning, som er garagebygningen mod vejen, er 23 meter. 

 

Bente Andersen oplyste, at afstandskrav dermed er overholdt. 

 

Den eksisterende bygning fjernes. Den nye bygning opføres i sortmalet træ. Bygningssættet kom-

mer med plasttag, men lodsejer er indforstået med, at der skal anendes sort tagpap. Carporten place-

res med den åbne side ud mod vejsiden. De eksisterende frugttræer bevares. 

  

Bente Andersen oplyste på forespørgsel, at der vil være nabohøring under den kommende bygge-

sagsbehandling. Denne har afventet fredningsnævnets afgørelse. 

 

Natura 2000 

 

Det ansøgte projekt ligger i Natura 2000 område. 

 

Fredningsnævnet har indhentet Viborg Kommunes vurdering. 

 

Kommunen har meddelt, at det er vurderet, at projektet ikke kan føre til en væsentlig påvirkning af 

hverken særligt beskyttede arter eller udpegningsgrundlaget for N30 og Natura 2000-netværket som 

helhed. Dette gælder både for det konkrete projekt alene og i sammenhæng med andre projekter. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

og stk. 2. 

 

Nævnet har vurderet, at gennemførelse af projektet ikke er i strid med fredningens formål, idet det 

ansøgte ikke vil virke skæmmende på området. 

 

Efter udtalelsen fra Viborg Kommune vil det ansøgte endvidere ikke indebære forringelse af naturty-

per og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 

  

Dispensationen meddeles på følgende  

 

vilkår: 

 

 at carporten placeres, hvor den nuværende åbne konstruktion ligger 

 at carporten opføres med mål og højde som anført i ansøgningen 

 at frugttræer mv. bevares i videst muligt omfang 

 at træværk males i sort  

 at carportens tag beklædes med sort tagpap   

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 

http://www.naevneneshus.dk/
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for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Viborg kommune 

khg@viborg.dk 

 

 

 

 

Ansøgning om udførelse af plejeforanstaltninger inden for Hald Sø-fredningen. – Hald Sø-frednin-

gen. 

 

Viborg Kommune har anmodet om, at Fredningsnævnet træffer afgørelse om, at Viborg Kommune 

som plejemyndighed kan udføre naturpleje inden for Hald Sø fredningen på ejendommen Dollerupvej 

77, 8800 Viborg. 

 

Ansøgningen 

 

Af ansøgningen fremgår følgende: 
 

”… 

I henhold til bekendtgørelse nr. 924 af 27/06/2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn § 1, stk. 5, har 

Viborg Kommune brug for Fredningsnævnets afgørelse om gennemførelse af plejeforanstaltninger i forhold 

til Fredningen af Hals Sø området, marts 2002 (sag nr. 97-111/760-0001). Tvisten omhandler ejendommen 

Dollerupvej 77, 8800 Viborg – matr.nr. 1aø Hersom By, Hersom. Det er ikke muligt for Viborg kommune 

at udøve plejeretten, da lodsejerne er uenige i plejeforanstaltningerne og har frabedt sig at få ryddet area-

lerne. 

… 

Områdebeskrivelse  
Området er på 7,9 hektar og omfatter agerjord i omdrift samt træbevoksede overdrevsarealer. Skråningen 

ned mod vejen på den nordlige side af området er bevokset primært med skovfyr, contortafyr samt eg og 

birk. Mod sydvest er et lignende areal bevokset med eg, bævreasp, pil og røn samt enkelte graner. I begge 

områder vidner spredt forekomst af enebærbuske om tidligere lysåbenhed. 

 

I midten af området er et botanisk set meget værdifuldt hede/overdrevsareal med forekomst af flere sjældne 

arter. Der er bl.a. fundet stivhåret kalkkarse, smuk perikon, djævelsbid og guldblomme (1999), kattefod, 

guldblomme og bakkegøgelilje (1985). Arealet er under kraftig tilgroning med skovfyr, birk og eg, hvilket 

truer den karakteristiske overdrevsflora. 

…” 

 

Der er i medfør af fredningsbestemmelserne udarbejdet en plejeplan og en handlingsplan for, hvor og 

hvordan naturplejen af området skal udføres. 

 

Kommunen har i medfør af bekendtgørelse om pleje af fredede arealer § 1, stk. 4, hørt lodsejerne, om 

de selv ønsker at udføre plejeforanstaltningerne. 
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Lodsejerne ønsker ikke at udføre plejeforanstaltninger på ejendommen og ønsker ikke at give kom-

munen adgang til at rydde arealerne.  

 

Fredningen 

 
Af Naturklagenævnets kendelse af 16. juli 2002 fremgår: 

 

”… 

§ l. Fredningens formål. 

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige 

værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. 

Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier samt at 

regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

…” 

 
Af fredningens § 9 fremgår:  

 
”… 

§ 9 Naturpleje 

 

Til opfyldelse af fredningens formål kan der foretages naturpleje. 

… 

På grundlag af plejeplanen udarbejder plejemyndigheden en detaljeret handlingsplan. Den skal indeholde 

de anlægs- og vedligeholdelsesarbejder og den naturpleje, som skal udføres i det følgende år. For de ikke 

statsejede nåletræsarealer, der efter fredningsbestemmelserne skal ryddes, skal handlingsplanen angive i 

hvilket omfang rydning skal ske. Nåletræ kan bibeholdes i større eller mindre grupper i det omfang det ikke 

strider mod hensynet til synliggørelse af områdets geologiske former. 

 

Planen skal ledsages af en oversigt over de foranstaltninger, der påtænkes udført senere, således at den 

detaljerede handlingsplan og oversigten i alt dækker en periode på mindst 3 år. Efter at have været forelagt 

plejeudvalget sendes plan og oversigt til alle berørte lodsejere. 

 

Viborg Amt har som plejemyndighed ret til uden udgift for ejerne at udføre naturpleje efter plejeplanens 

retningslinjer på ikke statsejede arealer til opfyldelse af fredningens formål. Der kan som led i plejen f.eks. 

ske fjernelse af træbevoksning, herunder selvsåninger, afbrænding, afgræsning, høslet eller lignende. 

 

Der henvises i øvrigt til de almindeligt gældende regler for plejen, for tiden Miljøministeriets bekendtgø-

relse nr. 551 af 22. juni 1992. Herfra skal særlig fremhæves, at der - inden plejearbejder udføres - skal gives 

ejerne af de ikke statsejede arealer mulighed for selv at udføre plejearbejdet inden for en nærmere fastsat 

frist. Såfremt der opstår uenighed mellem lodsejer og plejemyndighed om plejens udførelse, skal sagen 

forelægges Fredningsnævnet til afgørelse. 

…” 
 

Plejeplan 

 

Der er i henhold til fredningsbestemmelserne udarbejdet en plejeplan af 15. september 2006 til op-

fyldelse af fredningens formål. 
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Plejeplanen har beskrevet plejeforanstaltningerne generelt. Det fremgår heraf blandt andet: 

”… 

2. Rydning af træopvækst 

I Naturklagenævnets fredningskendelse står der i § 9 blandt andet: ”Der kan som led i plejen f.eks. ske 

fjernelse af træbevoksning, herunder selvsåninger…”. Når dette skal udmøntes i praksis, ejendom for ejen-

dom og areal for areal, vil det resultere i indgreb af forskellig styrke. Når man rydder et areal helt eller 

delvist for uønsket træ- og buskvækst, kan man have forskellige ønsker til, hvordan det færdige resultat 

skal fremtræde visuelt. Mulighederne for at opfylde disse ønsker afhænger af, hvad der i forvejen vokser 

på arealet. 

 

Ofte vil man gerne bevare bredkronede ege, flerstammede træer eller spektakulær skovfyr på arealet, fordi 

de gør stedet til noget særligt. Blomstrende buske som slåen og tjørn kan bevares som levested for mange 

insekter og giver en landskabelig variation, de fleste sætter pris på. 

 

Da fredningen især er landskabeligt begrundet er det dog meget vigtigt, at slugter og bakketoppe ikke er så 

bevoksede, at træerne skjuler landskabets kurver. Det er ofte hensigtsmæssigt, at sønære arealer og dal-

bunde er relativt åbne, så landskabets former kan opleves. Derimod kan bakketoppe eller områder, som 

ligger fjernt fra søen, ofte være mere bevoksede af træer, uden at landskabets former sløres. 

…” 

 

Handlingsplan 

 

Der er udarbejdet handlingsplaner for de enkelte områder. Handlingsplanen for dette område (delom-

råde 73) er udfærdiget efter endt klagesagsbehandling i Naturklagenævnet i 2009.  

 

Af handlingsplanen fremgår blandt andet: 

      

”… 

     Fredningskendelsens hensigter  
Ifølge fredningskendelsen skal ca. halvdelen af området være et hede/overdrevsareal (se nedenstående 

kort). Arealerne inkl. markerne skal være åbne, så landskabets former ses tydeligt. Nåleskoven skal ryddes 

senest 2030. 

… 

Mål for Naturplejen 

Hede/overdrevsarealerne må højst være bevokset med enkelte større træer og evt. spredte buske for at give 

urtefloraen de bedste betingelser.  

Plantedækket skal have karakter af overdrev og skal altså græsses for at sikre voksestederne for de sjældne 

planter, som er fundet på arealet. 

På arealer, der på ovenstående kort betegnes som ”Nål, som ryddes” skal træerne i henhold til frednings-

kendelsen ryddes senest i år 2030. Derefter skal de plejes som hede/overdrev. 

 

Plejetiltag 

Tiltagene beskrives områdevist i prioriteret rækkefølge. Placeringen vises på nedenstående kort. 

A/ Hele skråningen ned mod vejen ryddes for træer, enkelte ene kan lades tilbage. 

B/ Heden ryddes for al opvækst af vedplanter. 1 eller 2 træer eller buske kan dog lades tilbage. 

C/ Der ryddes træer, og kun enkelte markante eg m.fl. lades tilbage. Der kan lades flere træer tilbage bagerst 

på arealet, hvorimod fronten mod ageren bør ryddes helt. 

D/ Skovfyr ryddes, så kun de gamle ege står tilbage på arealet. Den resterende del af arealet ryddes for 

opvækst af vedplanter, enkelte tjørn kan lades tilbage. 
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E/ Bevoksningen i område E må fjernes samtidigt med træerne i de andre områder, men må også blive 

stående, indtil ejer vælger at fjerne dem, dog senest år 2030. 

 

Vedligeholdende pleje 

A,B,C,D/ De ryddede naturarealer afgræsses. Desuden fjernes opvækst af vedplanter årligt. 

E Senest år 2030 skal område E plejes som de øvrige arealer med overdrev/hede. 

…” 

 

Natura 2000 

 

Kommunen har foretaget en vurdering af plejeprojektets indvirkning på Natura 2000 området. Kom-

munen har vurderet, at plejeforanstaltningerne ikke må antages at indebære forringelse af naturtyper 

og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

 

Fredningsnævnet har den 25. august 2020 foretaget besigtigelse, hvor foruden nævnet deltog: 

Lodsejerne Hans Peter Harpøth og Marion Huss 

Poul Nold Jensen, Friluftsrådet 

Karen Glerup Nielsen, Viborg Kommune 

 

Lodsejer Marion Huss oplyste, at de er uenige i fredningskendelsen, som de mener, er truffet på et 

forkert grundlag.  

 

De oplever, at plejeprojektet er trukket ned over hovedet på dem, og de ønsker ikke at rydde hele 

ejendommen, som forlangt af kommunen. De er af den opfattelse, at man bør tage plejeplanen op til 

fornyet overvejelse, da fældning af træer og krat ikke er i overensstemmelse med hensynet til at fo-

rebygge klimaforandringer og hensynet til at fremme biodiversitet. 

 

Marion Huss oplyste endvidere, at de klagede over handlingsplanen til Naturklagenævnet og fik med-

hold. Marion Huss henviste til sags nr. FRD 46/2007.  

 

De skrev desuden den 11. maj 2009 til Bent Jakobsen fra det daværende amt, at de havde nye oplys-

ninger i sagen og fik at vide, at sagen blev sendt til fredningsnævnet. 

 

Lodsejer Hans Peter Harpøth oplyste supplerende, at de er blevet vildledt og holdt hen i denne proces 

og redegjorde for deres indsigelser. Hans Peter Harpøth fremhævede, at arealet på tidspunktet for 

fredningen havde været urørt skov i 50 år, og at arealet allerede på fredningstidspunktet ikke havde 

karakter af overdrev. På nuværende tidspunkt er arealet dækket af 70 år gamle selvsåede træer. Lods-

ejerne ser ikke nogen grund til at gentage tidligere tiders rovdrift på naturen, endda med maskiner der 

udleder CO2 og skader klimaet. 

 



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Lodsejerne anførte, at kommunens plejeplan er i strid med fredningens formål, som er hensynet til 

geologien. Kommunens rydning af plantevækst vil ødelægge geologien, herunder afrundede sten, der 

slås i skår. 

 

Grusgraven er ikke oprindeligt landskab. Da fredningen blev udarbejdet, har man åbenbart overset, 

at området i dalen har sit udseende som følge af tidligere tiders brug som grusgrav. Det er ikke det 

oprindelige istidslandskab, man kan se her. 

 

Lodsejerne anførte videre, at de føler sig vildledt  af kommunen og, at de ikke har modtaget ordentlig 

information. De fik oprindeligt at vide, at langt det meste bevoksning kunne blive stående og, at de 

ville blive inddraget i aftalerne om, hvordan der skulle ryddes. Efterfølgende har det vist sig, at kom-

munen vil have det hele fjernet. De har blot modtaget et færdigt diktat fra kommunen, som stort set 

ikke har været  til at påvirke. 

 

De er ikke blevet orienteret om muligheden for at søge dele af ejendommen undtaget frafredningen, 

således som det er sket for andre lodsejere. 

 

De ønsker at bibeholde skovbevoksningen, som giver en naturlig afskærmning over for indblik på 

ejendommen. Skovbevoksningen fungerer også som vigtigt læhegn for deres dyrehold. 

 

Kommunen har handlet ureelt, idet der ved en fejl er fjernet gamle egetræer i skel, uden at de blev 

kontaktet eller informeret på nogen måde. Selvom kommunen har erkendt fejlen, har de stadig ikke 

modtaget udbyttet herfra. 

 

Eg og bøg på ejendommen har endnu ikke opnået en dimension, der vil give en fornuftig indtjening.  

De ønsker rydningen udskudt, til de ikke længere ejer ejendommen. Geologien vil ikke blive ændret 

ved at vente nogle år. De 70 år gamle træer betyder meget for dem. Et område, der har udviklet sig 

uden menneskelig indblanding igennem 70 år, er jo nok det tætteste, man kommer på natur i Danmark. 

 

Lodsejerne bemærkede afslutningsvis, at de har fået mange henvendelser fra kommunen, som gerne 

vil i gang med arbejdet. De har frabedt sig dette. De har ikke selv haft mulighed for at udføre arbejdet 

af private årsager. 

 

Det fremgår ikke af fredningen, at kommunen skal udføre plejeforanstaltningerne, men at de kan 

udføre plejeforanstaltningerne. De er derfor af den opfattelse, at kommunen har et valg, og at det kan 

vente, til de om 10- 15 år på grund af alder fraflytter ejendommen. 

 

Viborg Kommune anførte, at formålet med fredningen og den tilhørende plejeplan er, at man skal 

kunne se landskabets udformning. Kommunen kan vælge at rydde det hele på en gang eller tage det 

i etaper over 3 år, indtil det fremstår, som fredningen tilsigter. Kommunen er kommet med et oplæg 

om, at arbejdet udføres i etaper. Kommunen står for arbejdet, og træerne kan sælges og overskuddet 

gå til lodsejerne. Hvis arbejdet foregår over flere år, er der bedre muligheder for, at de enkelte træer 
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når en størrelse, hvor det giver mening økonomisk at fælde dem, idet træerne nu står så tæt, at de ikke 

har gode muligheder for vækst. 

 

Rydningen kan foregå som udtynding, hvorefter væksten kan stå nogle år og herefter tyndes igen.  

 

Kommunen oplyste, at der mangler lysåbne områder i Danmark, hvor de mest pressede arter i Dan-

mark findes. 

 

Området blev forevist og gennemgået. 

 

Under gennemgangen oplyste kommunen om de enkelte markerede områder: 

 

Området betegnet med A på kortet er en bevokset skråning, som skal ryddes. Her kan enkelte ene 

blive stående. Det skal derved blive et lysåbent område i overensstemmelse med fredningens formål. 

 

Lodsejerne oplyste, at de ikke ønsker området ryddet. Her er der også et hensyn til indblik på ejen-

dommen. 

 

Området angivet som område D skal ifølge plejeplanen ryddes for skovfyr og krat, mens egetræerne 

og enkelte tjørn kan blive stående. 

 

Området angivet som område C skal ifølge plejeplanen ryddes for træer og krat, idet dog enkelte 

markante træer kan efterlades. Dette kan ske i samarbejde med lodsejerne. De kan vælge hvilke træer, 

de synes bedst om og ønsker at bevare. Kommunen har ingen præferencer i den henseende, bortset 

fra nåletræerne, som skal fjernes. 

 

Lodsejerne oplyste, at de ikke ønsker områderne ryddet. 

 

Viborg Kommune oplyste, at område B skal ryddes for den tætte bevoksning af krat og træer, hvor 

udvalgte træer ligeledes kan blive stående efter lodsejers valg. Det kan gøres i forskellige tempi. Der 

kan ligeledes efterlades noget materiale efter fældning til ”krible-krable”. 

 

Enkelttræerne, der kan blive stående, må gerne være af forskellig art. Man kan starte med at rydde 

birk og krat og tynde ud i skovfyr, så egetræerne kommer til deres ret.  

 

Lodsejerne oplyste, at de ikke ønsker at lade egetræer stå frit, da agern er giftige for deres heste. De 

har derfor ikke præference for egetræer. De vil hellere have noget tæt bevoksning. 

 

Kommunen oplyste, at område E skal være ryddet senest i 2030. 

 

Kommunen kan tilbyde at lade to mand udføre arbejdet manuelt med motorsav, således der ikke skal 

maskiner ind i området. 
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Kommunen oplyste videre, at på område A, som ligger i forlængelse af område E, skal hele skrånin-

gen ryddes. 

 

Lodsejerne oplyste, at der er blevet fjernet nåletræer i dette område, og at de ikke ønsker, at noget 

ryddes. De ønsker at rydningen udsættes til efter deres ejertid. 

 

Kommunen tilbød, at der kan holdes et møde om, hvordan der skal ryddes. 

 

Friluftsrådet ved Poul Nold Jensen havde ingen bemærkninger til sagen. Han opfordrede lodsejerne 

til at gå sammen med kommunen og få lavet en aftale. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningsnævnet har efter votering truffet afgørelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, om at 

Viborg Kommune kan foretage de i delplan 73 foreskrevne plejeforanstaltninger for områderne A-D.  

 

Fredningen har til formål blandt andet at bevare og forbedre de landskabelige værdier, herunder navn-

lig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. Ifølge fredningskendelsens § 9, opfyldes fred-

ningens formål ved, at der foretages naturpleje. De i pleje- og handlingsplanen beskrevne plejeforan-

staltninger opfylder fredningens formål. 

 

Handlingsplanen for området er udarbejdet i overensstemmelse med Fredningsnævnets afgørelse af 

10. november 2008, som blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 15. juni 2009. 

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at de i handlingsplanen beskrevne plejeforanstalt-

ninger, som kommunen ønsker at udføre, ikke ses at række videre end nødvendigt for at opfylde 

fredningens formål. 

 

Det, der er anført af lodsejerne, kan ikke føre til andet resultat, idet en udsættelse af plejeforanstalt-

ningerne vil stride mod hensynet til at sikre og synliggøre de landskabelige værdier inden for fred-

ningen. 

 

Fredningsnævnet lægger efter Viborg Kommunes vurdering til grund, at udførelsen af plejeforanstalt-

ningerne  må antages ikke at indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige 

forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 

 

Idet der henvises til det nedenfor gengivne kort med inddelte områder markeret med bogstaver, kan 

kommunen derfor uden udgift for lodsejer foretage følgende arbejder på ejendommen: 

 

A Hele skråningen ned mod vejen ryddes for træer, enkelte ene lades tilbage. 

 

B Heden ryddes for al opvækst af vedplanter. 1 eller 2 træer eller buske lades tilbage. 
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C  Der ryddes træer, og kun enkelte markante eg m.fl. lades tilbage. Der lades flere træer tilbage 

bagerst på arealet, hvorimod fronten mod ageren ryddes helt. 

 

D  Skovfyr ryddes, så kun de gamle ege står tilbage på arealet. Den resterende del af arealet ryddes 

for opvækst af vedplanter, mens enkelte tjørn lades tilbage. 

 

Det lægges til grund, at område E først skal være ryddet i 2030, hvorfor der ikke er grundlag for at 

træffe afgørelse herom på nuværende tidspunkt. 

 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

 Foranstaltningerne skal udføres manuelt af højst to mand ad gangen. 

 Foranstaltningerne skal udføres etapevis over en periode på mindst 3 år fra afgørelsesdatoen. 

En plan herfor meddeles lodsejer. 

 Lodsejerne høres om, hvilke træer, de ønsker ladt tilbage. 

 

 

 
 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 27. november 2020 

                                                                                                                                   FN-MJV-35-2020 

Viborg kommune 

roc@viborg.dk 

 

 

 

 

Projekt til ændring af faunapassage Non Mølle Å. – Hald Sø fredningen 

 

Viborg Kommune har søgt om dispensation fra Hald sø-fredningen til tilpasninger af udløbsprofilet 

til faunapassagen ved Non Mølle, samt til hævning af højden på digerne på begge sider af den tidli-

gere afløbskanal fra Hald sø ved Non Mølle. 

 

Ansøgningen 

Fredningsnævnet har ved kendelse af 4. juli 2018 under sagsnr. FN-MJV-18-2018 meddelt dispen-

sation til etablering af en faunapassage i afløbet fra Hald Sø ved Non Mølle. 

 

Viborg Kommune har gennemført anlægsarbejdet, som blev afsluttet primo 2019. Efter etableringen 

har der vist sig behov for et par mindre tilpasninger. Det drejer sig dels om en justering af vandløbs-

profilet i udløbet fra Hald sø, og dels om en mindre hævning på toppen af de to dæmninger der er 

etableret på begge sider af det tidligere afløb fra Hald Sø ned mod stemmeværket ved Non Mølle. 

 

To områder er omfattet af ansøgningen. 

 

Projektområde 1 ligger på matrikel nr. 1fæ, Hald Hgd., Dollerup, og 16c, Vranum By, Almind, på 

adressen Vejlevej 10, 8800 Viborg. 

 

Projektområde 2 berører matriklerne nr. 16c, Vranum By, Almind, på adressen Vejlevej 10, 8800 

Viborg, og matriklerne 16a og 16e, Vranum By, Almind, Viborgvej 16, 8800 Viborg.  

 

Områderne er beskrevet således: 

”… 

Projektområde 1. Afløbet fra Hald sø til faunapassagen. 

Målinger har vist, at vandstanden i Hald sø efter anlæg af den nye faunapassage er ca. 5 cm lavere 

end forventet.   

 

Udløbet fra søen er oprindeligt dimensioneret ud fra vandføringsmålingerne ved målestationen ned-

strøms stemmeværket ved Non Mølle. Det har efterfølgende vist sig, at der er et diffust tilløb på ca. 

137 l/s på strækningen mellem udløbet fra Hald Sø og målestationen. Derved skal der løbe mindre 

vand over tærsklen ved udløbet, og vandstanden i søen bliver dermed lavere end forventet. Vandfø-

ringen i den tidligere afløbskanal opretholdes for at sikre fornøden vandudskiftning til opretholdelse 

mailto:roc@viborg.dk
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af vandkvaliteten, og driften af stemmeværket til opretholdelse af flodemålet i Hald Sø mellem kote 

9,03 og kote 9,13 DVR90 ændres ikke.  

 

Derfor hæves bunden i faunapassagen ved udløbet med 5 cm til kote 8,81 m.  

 

Der foretages en opfyldning med stenmateriale i en højde af 5 cm mellem stålpladen og broen, således 

at bunden kommer ca. 5 cm over stålpladen.  

 

Foran stålpladen og under broen laves en ca. 3 m ”rampe” op til opfyldningen, således at bunden 

bliver jævn. Hvis det ikke er muligt at opbygge rampen inde under broen, kan den laves på ”dam-

brugssiden” af broen, og strækningen under broen kan så opfyldes med singels.  

 

Projektområde 2. Hævning af kanalbrinker/digehøjder langs tidligere afløbskanal. 

Stien og dæmning langs den gamle møllekanal har nogen steder sat sig. 

 

Dammene øst for kanalen ligger lavere end kanalens vandspejl, og de afvander gennem en rørledning 

under kanalen til en lavere vandstand i det nedlagte dambrugsareal, sandsynligvis til en gammel bag-

kanal syd om dambrugsarealet, således at kanalen og dens vandspejl ligger højere end terræn og van-

det på begge sider. Den højere vandstand i kanalen er opretholdt af diger mellem kanalen og de til-

grænsende arealer. 

 

Desuden vurderes det, at den mindre vandføring over stemmeværket efter anlægget af faunapassagen 

har betydet, at vandstanden i kanalen ned mod stemmeværket er hævet, også som følge af, at det 

øverste flodemål er 5 cm højere end det tidligere flodemål. En kontrolmåling har vist, at der nogen 

steder er fare for overløb fra kanalen over digerne til de omliggende arealer med risiko for, at over-

løbet forårsager erosion, som fører søvandet uden om de to eksisterende afløb.  

 

Den maksimale vandspejlskote i søen er 9,13 m. For at sikre mod overløb hæves stien og dæmningen 

på de strækninger, hvor de nu er under 9,20 m, til kote 9,25 m. 

…” 

 

Fredningen 

Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår, at fredningen har til formål, at bevare og 

forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, 

herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. 

 

Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 

samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

 

Af fredningskendelsens § 4, fremgår, at der ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke 

ske udnyttelse af forekomster i jorden - heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering 

eller afgravning. Terrænændringer af rent midlertidig karakter er dog tilladt. 

 

Natura 2000 
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Viborg Kommune har beskrevet projektets påvirkning på området således: 

”… 

Hald Sø er en del af Natura 2000 område nr. 35. Udpegningsgrundlaget kan ses i afsnit 2.7.2. Elle- 

og askeskov indgår bl.a. udpegningsgrundlaget og er repræsenteret i projektområdet.  

 

Projekterne vil ikke påvirke dette negativt. 

 

Odderen kan potentielt træffes i området, men projektet vil ikke have nogen negativ påvirkning af 

odderen. 

 

Projektet vil ikke medføre nogen negativ påvirkning af flagermus. Der vil ikke blive foretaget rydning 

af træer, og flagermusenes habitat vil derfor ikke blive påvirket.  

 

Samlet set vil projektet ikke medføre nogen negativ påvirkning af Natura 2000 området. 

…” 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Ansøgningen med bilag har været sendt i høring hos lodsejerne, Miljøstyrelsen og Danmarks Natur-

fredningsforening. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod det ansøgte. 

 

Da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, er sagen behand-

let af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden for Fredningsnævn. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, meddele 

dispensation til  

 

1. at hæve bunden i faunapassagen ved udløbet med 5 cm til kote 8,81 m.  

     Der foretages en opfyldning med stenmateriale i en højde af 5 cm mellem stålpladen og broen, 

således at bunden kommer ca. 5 cm over stålpladen.  

     Foran stålpladen og under broen laves en ca. 3 m ”rampe” op til opfyldningen, således at bunden 

bliver jævn. Hvis det ikke er muligt at opbygge rampen inde under broen, kan den laves på ”dam-

brugssiden” af broen, og strækningen under broen kan så opfyldes med singels.  

 

2. At hæve stien og dæmningerne langs den tidligere afløbskanal på de strækninger, hvor de nu er 

under 9,20 m, til kote 9,25 m. 

 

Jeg har lagt vægt på, at der er tale om nødvendige justeringer af et tidligere tilladt og gennemført 

projekt. 

 

Dispensationen meddeles på følgende  
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Vilkår 

Projektet skal udføres i overensstemmelse med nedennævnte beskrivelse: 

 

 

 

På vestsiden (stien) foretages hævningen på følgende måde: 

 Stenmel skrabes af. 

 Forhøjelse foretages med udlægning af ca. 5-10 cm lerholdigt stabilgrus, som afrettes med let 

sidefald (ca. 10 promille) væk fra kanalen, og komprimeres omhyggeligt. Kote mod kanalen 9,25 

m. 

 Herefter udlægges 2 cm stenmel. 

 

På østsiden foretages forhøjelsen på følgende måde: 



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 Der skrabes et tyndt lag overjord af, som lægges i depot. 

 Forhøjelsen laves med moræneler eller lignende, som komprimeres let. 

 Den afskrabede overjord lægges tilbage på toppen for at sikre en hurtig genvækst af den oprin-

delige plantevækst.  

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                   FN-MJV-42-2020 

 

Viborg kommune 

anbs@viborg.dk 

 

 

 

Ansøgning om læskur til dyr på Thestrupvej 7, 8800 Viborg – Hald Sø fredningen. 

 

Viborg Kommune har på vegne lodsejerne søgt om lovliggørende dispensation fra fredningen Hald 

Sø til at opføre et læskur til dyr på Thestrupvej 7, 8800 Viborg.  

 

Ansøgningen  
Viborg Kommune har henvist til, at Fredningsnævnet den 6. november 2014 meddelte dispensation 

fra Hald Sø fredningen til at opstille læskur til heste på ejendommen.  

 

Viborg kommune har oplyst, at de den 13. juli 2020 modtog anmeldelse fra naboen på Thestrupvej 

9 om, at læskuret til heste ikke var opført på den placering, der var meddelt dispensation til. 

 

Kommunen kunne konstatere, at placering, størrelse og delvist også anvendelse og materialer ikke 

var, som der var meddelt tilladelse til af fredningsnævn og kommune i 2014. 

 

Der er nu søgt om lovliggørende dispensation til et læskur til dyr på 4x4,5 meter. Skuret er placeret 

langs ejendommens vestlige skel ca. 35 meter fra ejendommen. Skuret er opført med vægge i træ og 

tag af metalplader. Ansøgeren har bl.a. begrundet den ændrede placering med, at jordbunden var for 

sumpet for hestene ved den i 2014 tilladte placering, og at naboerne i nr. 5 ville få ødelagt deres 

udsigt. 

 

Kommunen har vurderet, at skuret kræver byggetilladelse og, at de er indstillet på at meddele en 

sådan, hvis der meddeles dispensation. 

 

Af den tidligere dispensation fremgik, at det var en betingelse, at skuret skulle nedtages, hvis det ikke 

blev anvendt i en periode på ½ år, og at skuret skulle anvendes til heste. 

 

Lodsejer har anmodet om, at vilkårene ændres, således at perioden uden brug forlænges til et år, og 

at skuret også kan anvendes til andre græssende dyr. 

 

Kommunen er indforstået med disse vilkår. 

 

Fredningen 

Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår: 

 

§ 1. Fredningens formål. 
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Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-

belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 

værdier.  

 

De relevante bestemmelser  

§ 5. Bebyggelse m.v.  

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder…  

..  

Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige læ-skure til kreaturer, heste, får, geder og 

grise m.v. Dog kræves fredningsnævnets godkendelse af udformning og placering.  

…”  

 

Natura 2000  
Viborg kommune har vurderet, at projektet hverken alene eller i sammenhæng med andre projekter 

har et omfang, der kan påvirke udpegningsgrundlaget for N35 eller den økologiske funtionalitet for 

det samlede Natura 2000 netværk væsentligt. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. april 2021. 

 

Til stede var foruden nævnet: 

Lodsejerne Peter Hollebeck og Inger Brun, 

Anne Binderup Sørensen, Viborg Kommune 

Ebbe Vang Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Poul Nold, Friluftsrådet 

 

Lodsejerne redegjorde for ansøgningen. Der er i 2014 meddelt dispensation til at placere et læskur på 

ejendommen bag ved nogle elletræer, og alternativt en placering, hvor der er sumpet. Træerne er 

giftige for hestene, så de valgte at flytte placeringen til den nuværende placering, hvor der før stod et 

mindre drivhus. 

 

Anne Binderup Sørensen oplyste, at kommunen har meddelt landzonetilladelse, men det er en fejl, da 

skuret er undtaget fra landzoneloven. Kommunen har påbudt ejerne at fjerne en del af skuret, der blev 

anvendt til opbevaring, idet der alene er mulighed for at have et læskur til hestene. Ejerne har herefter 

fjernet ca. den tredjedel, der ikke fungerede som læskur. Kommunen er indstillet på at meddele byg-

getilladelse. 

 

Kommunen er af den opfattelse, at der skal afsættes en maksimumperiode for, hvor længe skuret kan 

stå uden at være i brug. Der er i den oprindelige tilladelse fastsat et halvt år, men lodsejerne mener, 

at fristen skal være et år. 

 

Inger Brun forklarede, at hestene kommer ud om foråret alt efter vejrliget og kommer ind igen i 

efteråret. Det kan i nogle år betyde, at skuret står ubenyttet i længere tid end 6 måneder. De har kun 

en hest for tiden, idet de har haft problemer med at få fat i en selskabshest, hvilket de har fået nu. En 

hest skal ikke gå alene. Det har haft den konsekvens, at der er gået længere tid i år, hvor hesten ikke 

har været ude.  
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Poul Nold fra Friluftsrådet og Ebbe Vang Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening havde in-

gen bemærkninger til det ansøgte og gav udtryk for, at det ikke har betydning for deres interesser, 

hvor skuret placeres. 

 

Fredningsnævnets afgørelse  
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse:  

 

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation til 

den nuværende placering af et opført læskur på 4 x 4,5 meter med en højde på 2-2,5 meter. Fred-

ningsnævnet finder, at læskurets placering og udformning ikke er i strid med fredningens formål. 

  

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:   

 Skuret skal holdes i sort eller i naturfarve. 

 Skuret skal nedtages, hvis det står ubenyttet i mere end et år. 

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                   FN-MJV-49-2020 

 

Viborg kommune 

ba4@viborg.dk 

 

 

 

 

 

Ansøgning om opførelse af et shelter på Vejlevej 58, 8800 Viborg, matr. nr. 1g, Vranum By, Al-

mind – Hald Sø fredningen. 

 

Viborg Kommune har på vegne af lodsejer søgt om dispensation fra Hald Sø-fredningen til at op-

føre et shelter på ejendommen beliggende Vejlevej 58 på matr. nr. 1g Vranum By, Almind.  

 

Ansøgningen 

Det fremgår af ansøgningen, at shelteret ønskes placeret i en afstand af ca. 350 m fra eksisterende 

bebyggelse på ejendommen, lige udenfor Natura 2000 udpegningen. 

 

Placeringen er uden for fredsskov og 150 m fra vandkant uden for søbeskyttelseslinjen. Shelteret skal 

i første omgang anvendes som opholdssted i forbindelse med arbejde i skoven de næste tre år i for-

bindelse med genopretning af fredskov, beplantning med frugttræer, pilehegn osv.  

 

I 2023 vil lodsejer flytte ind på ejendommen, og det er her meningen, at shelteret blandt andet skal 

anvendes i hans virksomhed, der laver personlig udvikling, lederudvikling osv. 

 

Fredningen 

 

Af Naturklagenævnets kendelse af 26. marts 2002 fremgår om fredningens formål: 

 

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-

belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 

værdier. 

 

Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 

samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

 

Den relevante bestemmelse er  

 

”… 

§ 5. Bebyggelse m.v. 
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Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. 

 

… 

 

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne eller skure, der i kortere peri-

oder er nødvendige for skovdriften. 

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, bortset fra opstilling af ejerens egen camping-

vogn i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

…” 

 

Natura 2000 

Viborg Kommune har vurderet, at projektet ikke - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre 

planer – vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 

2000-områdets integritet væsentligt. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. april 2021 

 

Til stede foruden nævnet var: 

Lodsejer Jacob Folmand 

Lejer Thomas Kirkgaard 

Bente Andersen, Viborg Kommune 

Ebbe Vang Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Poul Nold, Friluftsrådet 

 

Jacob Folmand redegjorde for ansøgningen. Han er i gang med en omfattende genopretning af ejen-

dommen, hvor der er fjernet fyrretræer, og hvor de nu planter birk, eg og bøg i overensstemmelse 

med plejeplanen. 

 

Jacob Folmand anviste den ønskede placering af shelteret. Grunden er 600x220 meter. Placeringen 

af shelteret ligger oven for skrænten mod søen, hvor der er udsigt ud over søen. Der er et fald til 

søen på 35 meter, hvor der forløber en retableret trampesti ved vandkanten neden for skrænten. Pla-

ceringen er dog trukket så langt tilbage i forhold til kanten, at det ikke vil kunne ses fra stien. Der 

vil blive anvendt materialer, som anbefales af Naturstyrelsen. Han vil gerne udføre shelteret i rundt-

ømmer og med tag af tørv på et vandtæt underlag. 

 

Der ses en spejderhytte på nabogrunden, som ligger lidt længere ud mod skrænten.  

 

Viborg Kommune meddelte, at kommunen ikke vil meddele tilladelse efter planloven. Efter planlo-

ven må der ikke placeres bebyggelse i åbent land. Hvis shelteret placeres i en afstand af op til omkring 

25 meter fra huset, vil det derimod ikke give problemer. 
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Poul Nold, Friluftsrådet og Ebbe Vang Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening var begge imod 

projektet, idet de ikke finder, at der bør etableres en facilitet, som den ansøgte, midt i naturen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har efter votering truffet afgørelse om at meddele afslag på dispensation til det an-

søgte, da opførelse af et shelter midt i naturområdet er i strid med fredningens formål om at bevare 

de landskabelige og rekreative værdier, jf. herved naturbeskyttelselovens § 50. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte er placeret langt fra eksisterende bebyggelse, og at 

der ikke er tale om en indretning, der er nødvendig for skovdriften.  

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

 

 

 

 



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                                                                                                                                           

Herning, 10. maj 2021 

                                                                                                                                   FN-MJV-46-2020 

 

Viborg kommune 

anbs@viborg.dk 

 

 

 

Ansøgning om tilladelse til opførelse af skur og læhegn på Thestrupvej 9, 8800 Viborg. – Hald Sø 

fredningen. 

 

Viborg Kommune har på vegne af lodsejer, Thestrupvej 9, 8800 Viborg, søgt om dispensation til 

lovliggørelse fra fredningen, Hald Sø til at opføre et skur, en kompostplads og et læhegn. 

 

Ansøgningen 

Af ansøgningen fremgår, at der er søgt om lovliggørende dispensation til følgende: 

   

Skur: 

Der er tale om et sort træskur med sort profilmetaltag med placering i det sydvestlige hjørne af ejen-

dommen. Der er tidligere meddelt dispensation til nedrivning og genopførelse af beboelsen. Skuret 

blev ved en fejl taget ned i den forbindelse og herefter genopført. Skuret er placeret tæt på de nyop-

førte bygninger umiddelbart vest for disse, og skuret er alene synligt fra Thestrupvej. Skuret fungerer 

som halmoplag til brug for de heste, der afgræsser på § 3 arealerne mod nord. 

 

Kompostplads 

Etablering af hegnet kompost/gødningsplads på ca.1,5 m2 placeret mod skel i ejendommens sydøst-

lige hjørne. 

 

Ejer mener ikke, at hegnet/indretningen, der er at sammenligne med en kompostbeholder, kræver 

fredningsdispensation, da der ikke er tale om en bygning, og da pladsen er etableret i et område på 

ejendommen, der i fredningskendelsen betegnes som have. 

 

Pladsen fungerer som oplag af staldgødning/halm og kompost i beskedne mængder, der løbende bort-

skaffes. 

 

Læhegn 

Etablering af et 3-rækket læhegn langs ejendommens vestskel imod naboens have.  

 

Formålet med beplantningen er dels at skabe læ for en mindre frugthave med gamle danske frugtsor-

ter, der agtes anlagt på havearealet øst for hegnet, ligesom hegnet skal afskærme udsigten til et læskur, 

placeret på den anden side af skel til naboen, Thestrupvej 7. Højden vil ikke overstige højden på den 

meget tætte beplantning af frugttræer m.v., som naboen har i sin have og rundt om sin bebyggelse. 
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Da læhegnet placeres på et areal, der i fredningen er betegnet som have, er det lodsejers opfattelse, at 

hegnet ikke kræver dispensation, da der i fredningskendelsen kun er reguleret på landbrugsarealer, 

mens der ikke er nogen regulering i fredningskendelsen af beplantning i haver. 

 

Fredningen 

Af Naturklagenævnets kendelse af 26. marts 2002 fremgår blandt andet: 

”… 

§ l. Fredningens formål. 

Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-

belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 

værdier. 

Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 

samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 

 

Relevante bestemmelser 

§ 2. Bevaring af området m.v. 

Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er påbudt 

eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 12. 

 

§ 5. Bebyggelse m.v. 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. 

… 

Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige læskure til kreaturer, heste, får, geder og 

grise m.v. Dog kræves fredningsnævnets godkendelse af udformning og placering. 

… 

§ 6. Veje og tekniske anlæg m.v. 

… 

Der må heller ikke etableres oplags- eller lossepladser. 

…” 

 

Natura 2000 

Viborg kommune har vurderet, at det ansøgte hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre pro-

jekter har et omfang, der kan påvirke udpegningsgrundlaget for N35 eller den økologiske funktiona-

litet for det samlede Natura 2000 netværk væsentligt. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. april 2021. 

 

Til stede foruden nævnet var  

Lodsejer Pia Dahl med advokat Lars Fogh Andersen, 

Anne Binderup Sørensen, Viborg Kommune, 

Ebbe Vang Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening, 

Poul Nold, Friluftsrådet. 
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Lodsejer redegjorde for ansøgningen om et læhegn og et skur, som er opført på ejendommen. 

 

Der er tale om et plantet læhegn op mod skel til Thestrupvej 7, som det er hensigten at lade vokse op. 

Beplantningen dækker for naboens hesteskur, som har været større, end det er nu, og som skæmmer 

udsigten ud i dalen. Buskadset er plantet for omkring 2,5-3 år siden. 

 

Lodsejer foreviste endvidere et træskur/carport, som er opført mod vejen på ejendommens sydside 

ved siden af naboens garage. Lodsejer forklarede, at skuret anvendes til halm og redskaber til hestene. 

Der har også tidligere ligget et skur, som blev taget ned. I forbindelse med, at der blev meddelt tilla-

delse til at nedrive det da eksisterende hus og opføre det nuværende hus, glemte de at søge om di-

spensation til også at genopføre skuret. Naboens dobbeltgarage blev opført i 2011, efter at der var 

meddelt dispensation hertil.  

 

Advokat Lars Fogh Andersen henledte nævnets opmærksomhed på, at det efter hans opfattelse ikke 

kræver en dispensation fra fredningen at opsætte levende hegn på ejendommen, som på fredningskor-

tet er beskrevet som have.  

 

Anne Binderup Sørensen oplyste, at der skal ske en byggesagsbehandling, da skuret har været fjernet 

helt. Det kræver ikke landzonetilladelse. 

 

Kommunen har vurderet, at skuret ikke har konsekvenser for Natura 2000 området. 

 

Ebbe Vang Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening og Poul Nold, Friluftsrådet havde ingen be-

mærkninger til ansøgningen. Poul Nold bemærkede, at han synes, at det er en god ide at opsætte 

plantet hegn, der skærmer mod udsigten til naboens skur. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet har efter votering truffet afgørelse om at meddele lovliggørende dispensation til det 

ansøgte, da det ikke er i strid med fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 

2. 

 

Ingen af de hørte parter har haft indvendinger mod det ansøgte. 

 

Om de enkelte elementer bemærkes følgende: 

 

Skur 

Skuret, der alene er synligt fra Thestrupvej, er placeret, hvor der tidligere har været et skur og umid-

delbart ved siden af naboens dobbeltgarage, opført i 2011. Under hensyn hertil og da området i øvrigt 

er præget af almindelig parcelhusbebyggelse, finder nævnet, at opførelsen af skuret ikke er i strid 

med fredningens formål. 

 

Kompostplads 
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Etablering af oplagsplads er i strid med fredningsbestemmelsernes § 6. Denne bestemmelse gælder 

generelt for fredningsområdet og ikke alene for de arealer, der er omfattet af fredningens bestemmel-

ser om drift og pleje. 

 

Fredningsnævnet har ikke fået oplagspladsen/kompostbeholderen forevist under besigtigelsen, men 

fotos af beholderen, og dennes placering er forelagt for nævnet. Under hensyn til oplagspladsens 

placering og størrelse samt til, at gødning mv. jævnligt bortskaffes, finder nævnet, at den ikke er i 

strid med fredningens formål. 

 

Plantet læhegn 

Fredningsnævnet finder, at beplantning i større omfang inden for fredningen kan være i strid med 

fredningens formål om at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier, uanset om beplantningen 

sker på et område, der ikke er omfattet fredningens bestemmelser om drift og pleje af særlige arealer. 

Nævnet henviser herved til fredningsbestemmelsernes § 2, hvorefter fredningsområdet skal bevares i 

dets nuværende tilstand.  

 

Nævnet finder dog ikke, at placeringen og omfanget af det plantede læhegn, som på grund af niveau-

forskellene i terrænet og nærheden til bebyggelsen mod Thestrupvej, alene dækker for den nærmeste 

nabobebyggelse og vegetation, er i strid med fredningens formål. 

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 

klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 16. juni 2021
FN-MJV-13-2021 

Naturstyrelsen
sbr@nst.dk

Ansøgning om ændring af dispensation (FN-MJV-04-2020) til markering af ”Staldgården” i forbin-

delse med projekt ”De fem Halder” ved Hald Hovedgård. – Hald Sø fredningen.

Naturstyrelsen har søgt om dispensation til ændring af dispensation meddelt den 3. juli 2020 under
sagsnr. FN-MJV-04/2020, til at markere den tidligere Staldgård på Naturstyrelsens arealer i området
omkring Hald Hovedgård, inden for Hald Sø fredningen.

Ansøgningen
Der er under den tidligere sag meddelt dispensation til markering af omridset af Staldgården med 12
cm flade granitbordursten i terræn.

På grund af overdrevsvegetationen i terrænet vil en sådan markering meget hurtigt vil blive overgroet
og usynlig.

Der søges derfor om ændring af den givne dispensation, så der i stedet kan etableres en markering af
granitbordurer i en højde på 40 cm, svarende til bygningsmarkeringerne af hovedlængerne fra Hald
IV i parken ved Hald og til de kommende bygningsmarkeringer på Hald slot (Hald III).  Der vil være
tale om en kantmarkering. Terrænet inde i markeringen ændres ikke.

Størrelse og placering af bygningsmarkeringen vil svare til, hvad der allerede er givet tilladelse til.

Fredningen
Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 om fredning af Hald Sø, hvoraf det fremgår:

”…

§ 1 Fredningens formål
Fredningen har til formål at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-
belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske
værdier.
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området.
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 2, at fredningsområdet skal bevares i dets nuværende
tilstand.

Natura 2000
Der er ikke tale om et Natura 2000 område.

For tidligere dispensation 
(FN-MJV-04-2020), klik her.

mailto:sbr@nst.dk
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Fredningsnævnets sagsbehandling 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag. 
 
Fredningsnævnet har sendt anmodningen i høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Viborg 
Kommune. 
 
Ingen af de hørte har haft indvendinger mod den påtænkte ændring af projektet. 
 
Da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål og den allerede 
givne dispensation, er sagen behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden 
for Fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele dispensation til 
at etablere en markering af omridset af Staldgården med granitbordurer i en højde af 40 cm, idet det 
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 
 
Jeg har lagt vægt på, at arealets fredningsværdier berøres i et minimalt omfang, idet størrelsen og 
placering af bygningsmarkeringen vil svare til, hvad der allerede er givet tilladelse til.  
 
Dispensationen meddeles på følgende  
 
Vilkår: 

 Terrænet i og omkring markeringen må ikke ændres. 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
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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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 6. juli 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-19-2021  
Viborg kommune 
ba4@viborg.dk 
 
 
 
Ansøgning om tilladelse til at opføre et læskur til dyrehold på Vejlevej 48, 8800 Viborg. – Hald Sø 
fredningen. 
 
Viborg Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation fra Hald Sø fredningen til at opføre et 
læskur til dyrehold på adressen Vejlevej 48, 8800 Viborg. 
 
Ansøgningen 
Det fremgår af ansøgningen, at der er afgræsningspligt på arealet, der er omfattet af Natura 2000 
beskyttelse. 
 
Arealet er i samarbejde med Viborg Kommune opdelt og indhegnet i to lige store stykker på hver 0,6 
ha, da lodsejerne ønsker at have får og heste på arealerne, hvilket giver den bedste afgræsning. Der 
er på grund af vindforholdene og den sparsomme vækst behov for et læskur til dyrene. 
 
Skuret ønskes opført med en størrelse på 9 m² (3 x 3 meter grundflade, og 2 meter indvendig ståhøjde), 
da dette muliggør ophold for henholdsvis to heste eller fire får, som er det antal dyr, der afgræsser 
arealerne. 
 
De bærende stolper og underlag for udvendig beklædning samt tag udføres i trykimprægneret træ for 
optimal holdbarhed.  
 
Udvendig beklædning udføres som lodretstående en-på-to i sibirisk lærk, der påføres en transparent 
olie. 
 
Tagflade, med ensidig hældning på 10 procent, udføres i matsort (ikke reflekterende) trapezplade i 
metal. 
 
Fredningen 
Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår, at fredningen har til formål, at bevare og 
forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, 
herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. 
 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
Af fredningsbestemmelsernes § 5 fremgår: 

mailto:ba4@viborg.dk
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”… 
Bebyggelse m.v. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.  
… 
Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige læskure til kreaturer, heste, får, geder og 
grise m.v. Dog kræves fredningsnævnets godkendelse af udformning og placering. 
…” 
 
Natura 2000 
Fredningsnævnet har fra Viborg Kommune modtaget følgende udtalelse: 
 
”… 
Læskuret ønskes placeret i Natura 2000 område N35 - Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker, der 
er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter. I denne sag er det relevant at se på 
en evt. effekt på naturtypen tør hede, som ligger umiddelbart op til læskurets placering. 
Der er tale om en tør hede i god naturtilstand. Græsning er vigtigt for naturtypen for at sikre forynge lse 
af hedelyngen og undgå tilgroning. Læskuret vil være med til at sikre, at græsningen på arealet kan 
fortsætte. Det er Viborg Kommunes vurdering, at læskuret vil medvirke til at fastholde heden i en 
god økologisk tilstand.  
Nogle af de arter der er truede på nationalt eller europæisk plan er særligt beskyttede (fredning, bilag 
IV mv.), og i dette Natura 2000 område er det specielt forholdene for bæklampret, stor vandsalaman-
der, damflagermus og odder der er tale om. Ingen af arterne vurderes dog at benytte området til hver-
ken fouragering eller rast, så opstillingen af et læskur vurderes ikke at forstyrre arterne. 
Viborg Kommune vurderer, at læskuret ikke vil medføre en væsentlig af påvirkning af den økologiske 
funktionalitet eller udpegningsgrundlag i Natura 2000 netværket. Dette gælder både for projektet iso-
leret set og i kombination med andre projekter. 
…” 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har den 22. juni 2021 holdt besigtigelse.  
Til stede foruden nævnet var: 
Lodsejer Christina Grouleff-Tatarczuk og Kim Grouleff-Tatarczuk. 
Rene Tatarczuk   
Michael Benzon, Danmarks Naturfredningsforening 
Anne Kamp, Viborg Kommune 
Else Stilling, Friluftsrådet. 
 
Lodsejer redegjorde for ansøgningen og oplyste, at de har to heste og tre får, der afgræsser området. 
Arealet har tidligere været præget af manglende vedligehold, hvorved lyngen er blevet for stor og 
mere eller mindre udgået. 
 
Vegetationen er herefter blevet slået ned, og man ser nu lyngen på vej op igen. 
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Folden er delt op i to, hvor fårene græsser i den ene side og hestene i den anden. De skifter side hver 
tredje uge. Derved opnår man den bedste afgræsning i forhold til biodiversitet, og man opnår også en 
bedre sundhedstilstand hos dyrene, da det holder antallet af parasitter nede.  
 
Lodsejerne er - efter at have anlagt have - blevet klar over, at fredningen ikke går ved et hegn fra 
1954, som de ellers havde fået at vide hos kommunen, men længere mod øst op mod huset. Dette er 
nu fastlagt af en landinspektør, så de kender den nøjagtige fredningslinje. 
 
Det betyder, at læskuret ikke placeres helt i udkanten af fredningen. Skuret ønskes placeret i en lav-
ning i udkanten af arealet på sydsiden.  
 
Lodsejer forklarede, at der er problemer med vind, som kan være voldsom op gennem slugten. He-
stene har derfor brug for et læskur, når de opholder sig i denne side af folden, da der ikke er naturligt 
læ nogen steder. 
 
Det blev drøftet, at den vestligste del af den allerede etablerede have med faskine og stensætning 
skulle have haft dispensation, da det har vist sig, at den ligger inden for fredningen. 
 
Lodsejerne oplyste, at det ikke er hensigten, at arealet skal bestå af en grøn plæne, men at det er 
meningen, at haven skal blive mere og mere vildtvoksende op mod det fredede areal. 
 
Kommunen bemærkede, at naturen på arealet har været forstyrret siden 1954, der hvor hegnet er sat. 
Lodsejer blev henvist til at sende en ansøgning om lovliggørende dispensation til Viborg Kommune.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation 
til, at der opsættes et læskur inden for fredningen, da opsætning af skuret er nødvendigt for, at heste 
kan afgræsse området. 
 
Fredningsnævnet godkender, at skuret opføres med en størrelse på 3 x 3 meter grundflade, og 2 meter 
indvendig ståhøjde, da dette muliggør ophold for henholdsvis to heste eller fire får.  
 
Udvendig beklædning udføres som lodretstående en-på-to i sibirisk lærk, der påføres en transparent 
olie. 
 
Tagflade, med ensidig hældning på 10 procent, udføres i matsort (ikke reflekterende) metal trapez 
plade. 
 
Fredningsnævnet godkender, at læskuret placeres som angivet på kortet vist nedenfor. Det bemærkes, 
at kortet ikke er retvisende for så vidt angår fredningsgrænsen mod øst. 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digita le 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævne t, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebeta le 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                   FN-MJV-24-2021  
Naturstyrelsen 
sbr@nst.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til bygningsmarkering på voldstedet Gammel Hald i forbindelse med 
projekt ”De fem Halder” – Hald Sø fredningen. 
 
Naturstyrelsen har søgt om dispensation til at markere den ikke færdigbyggede borg på Gammel Hald 
(Hald II) med 20 cm høje granitsten.  
 
Ansøgningen  
Fredningsnævnet har under nævnets sagsnummer FN-MJV-04/2020 meddelt dispensation til en 
række tiltag til synliggørelse af fortidsminderne ved Hald inden for fredningen Hald Sø. 
 
Af denne ansøgning fremgår, at Hald II er en stort anlagt, men aldrig færdigbygget borg, som er 
vurderet at stamme fra sidste halvdel af 1200-tallet. Som en del af borgbyggeriet blev opført hele to 
centralvarmeanlæg (hypocauster) og en stor, muret kælder, som alle er påvist. 
  
Området er beskyttet fortidsminde, hvorfor der også søges dispensation hos Slots-og Kulturstyrelsen.  
 
Der søges om tilladelse til følgende:  
Markering af bygningssporene på Hald II med granitbordurer, svarende i udformning og bredde til 
bygningsmarkeringerne af hovedlængerne fra Hald IV i parken ved Hald og til de kommende byg-
ningsmarkeringer på Hald Slot (Hald III) og Staldgården ved Hald Slot. Dog kun i halv højde af disse, 
nemlig 20 cm.  
Der vil være tale om en kantmarkering.  
Terrænet inden i markeringen ændres ikke.  
 
Begrundelse:  
Bygningsmarkering af bygningssporene på Gammel Hald (Hald II) er vigtige i forhold til formidlin-
gen af den tiltænkte indretning og funktionen af borgen på stedet.  
 
Fredningen 
Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår: 
”… 

mailto:sbr@nst.dk
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§ l. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-
belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 
værdier. 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
§ 2. Bevaring af området m.v. 
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand… 
…” 
 
Natura 2000 
Viborg Kommune har under nævnets sagsnummer FN-MJV-04/2020 vurderet, at det samlede projekt, 
som medførte omfattende tiltag, ikke ville indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter 
eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at dette mindre tiltag ikke vil have betydning for denne vurdering. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag efter høring af de påtaleberettigede. 
 
Ingen af de påtaleberettigede har haft indvendinger mod det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, og stk. 2, truffet 
afgørelse om at meddele dispensation til at markere den ikke færdigbyggede borg på Gammel Hald 
(Hald II) med granitsten i en højde på 20 cm i overensstemmelse med det ansøgte som vist på neden-
stående kort, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at markeringen, der svarer til de øvrige markeringer i området, og 
som understøtter den kulturhistoriske formidling, ikke vil forringe de værdier, som fredningen har til 
formål at beskytte. 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                   FN-MJV-25-2021  
Viborg Kommune 
anbs@viborg.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til nedlæggelse af sti i Dollerup Bakker – Hald Sø fredningen. 
 
Naturstyrelsen har søgt om dispensation fra fredningen Hald Sø til at nedlægge en stistrækning på 
knap 100 meter i Dollerup Bakker.  
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at skrænten oven for stien er eroderet som følge af fredningens bestemmel-
ser om fældning af bevoksningen og græsningspleje. Det betyder, at stien er meget vanskelig at holde 
vedlige og vanskelig at passere. Da der er mange afmærkede stier i området, kan der nemt findes en 
alternativ sti. 
 
Af nedenstående kort fremgår, at stien markeret med A ønskes nedlagt, og at den alternative sti, mar-
keret med B, forløber parallelt med denne. 
 
Fredningen 
Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår, at fredningen har til formål, at bevare og 
forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rummer, 
herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. 
 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
Af fredningsbestemmelsernes § 2 fremgår 
”… 
 Bevaring af området m.v. 
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er påbudt 
eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 12. 
…” 
 
Natura 2000 
Området er omfattet af Natura 2000 beskyttelsen Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 
 
Naturstyrelsen har vurderet, at nedlæggelsen af stien, der er afmærket som rød rute, vil medføre om-
lægning af færdslen til en gul rute, hvilket ikke vil have betydning for færdslen i det øvrige område, 
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og at færdslen i praksis allerede er flyttet til den gule rute på denne strækning, da stien ikke har været 
farbar.  
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke må antages at indebære forringelse af naturtyper 
og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Da sagen skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, er sagen behand-
let af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden for Fredningsnævn. 
 
Ansøgningen har været sendt i høring til de påtaleberettigede, som ikke har haft indvendinger mod 
det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, meddele 
dispensation til at nedlægge en sti, omfattet af rød rute til den nærtliggende sti, omfattet af gul rute, 
som vist på nedenstående kort, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 
 
Jeg har lagt vægt på, at færdslen i området ikke forringes, idet der er en alternativ sti at gå ad, og at 
omlægning af stien ikke har betydning for Natura 2000 området. 
 

 
Stien, som er markeret med A, nedlægges og færdslen kan i stedet foregå ad stien markeret med B 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 27. april 2022                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-05-2022  
Viborg kommune 
bkb@viborg.dk 
 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til at opføre en garage på 80 m² på Egeskovvej 26, Hald Ege, 8800 Viborg 
– Hald Sø fredningen. 
 
Viborg kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation fra fredningen Hald Sø, til at opføre en 
garage på 80 m² på ejendommen Hotel Egeskoven, Egeskovvej 26, Hald Ege, 8800 Viborg.  
 
Ansøgningen 
Der ansøges om en 80 m² stor garage til hotellet på ejendommen. Det fremgår af BBR, at der har 
ligget en garage af samme størrelse på samme sted på ejendommen. Af vedhæftede tegninger fremgår, 
at der skal ske terrænændringer i forbindelse med byggeriet, da garagen ønskes vendt anderledes end 
den tidligere garage. 
 
Garagen skal opføres med sort 1 på 2 beklædning, 15 graders taghældning og paptag.  
 
Fredningen 
Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002, fremgår: 
 
”… 
§ l. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-
belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 
værdier. 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
§ 2. Bevaring af området m.v.  
Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, … 
 
§ 4. Terrænændringer. 
Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden - 
heller ikke til eget brug - eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.  
… 
 
§ 5. Bebyggelse m.v. 

mailto:bkb@viborg.dk
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Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. Der må ikke 
etableres pelsdyrfarme eller dambrug. 
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse af størrelse, udform-
ning og placering kan opføres nødvendige driftsbygninger i tilslutning til eksisterende bygninger på 
land- og skovbrugsejendomme og dambrug samt foretages om- og tilbygninger til eksisterende bebo-
elses- og driftsbygninger. 
…” 
 
Natura 2000 
Ejendommen ligger indenfor Natura 2000 området Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 
 
Viborg Kommune har om projektets mulige påvirkning af Natura 2000 området konkluderet føl-
gende: 
 
”… 
Samlet vurdering: På grund af projektets begrænsede karakter og udstrækning vurderes det - hver-
ken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrund-
lag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt. 
 
Når det som nævnt sikres, at den gamle garage ikke anvendes af flagermus til dagopholdssted i som-
merhalvåret, vurderer kommunen desuden, at det ansøgte ikke kan beskadige yngle- eller rasteområ-
der for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter på habitatdirektivets bilag IV. 
…” 
 
Fredningsnævnet bemærker, at der ikke skal ske nedrivning af eksisterende bygninger 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. april 2022. 
 
Til stede foruden nævnet var: 
Lodsejerne Per Brask Gamborg og Pia Kjærsgaard 
Elise Stilling, Friluftsrådet 
Birgit Balle, Viborg Kommune 
 
Lodsejerne redegjorde for projektet og foreviste, hvor garagen ønskes placeret. Garagen ønskes byg-
get ind i skråningen foran hotellet, hvor der nu er bevoksning. De træer, som står på ejendommen 
foran hotellet, vil blive bevaret. 
 
Garagen skal sænkes så meget som muligt, så man fortsat kan se lige så meget af hotellet som nu. 
Tagrenden på garagen vil komme til at flugte nogenlunde med hotellets sokkel.  
 
Taget udføres i sort tagpap. Der vil komme en smule taghældning på. Beklædningen skal være af 
sortmalet træ, 2 på 1, som på hotellets gavltop. Der skal være to ledhejseporte i garagen, ligeledes 
sorte, så de falder i med beklædningen. 
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Garagen skal være til hotellets eget brug til deres firmabil og en gammel Morris med reklamer samt 
en havetraktor.  
 
Det vides ikke, hvornår den oprindelige garage er fjernet, men der er ingen spor efter den på nuvæ-
rende tidspunkt. 
 
Den er dog fremgået i BBR, indtil lodsejerne fik den slettet i 2018. 
 
Friluftsrådet havde ingen indvendinger mod projektet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, dispensation til at 
opføre en garage på 80 m² i overensstemmelse med de opgivne mål, placeret som gengivet på neden-
stående situationsplan. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål  
 
Nævnet har lagt vægt på, at garagen placeres i tilslutning til den eksisterende bygning, og at den falder 
ind i omgivelserne. Der er endvidere lagt vægt på, at der er et behov for bygningen af hensyn til 
hotellets drift. 
 
Ingen interessegrupper har haft indvendinger mod projektet. 
 
Arealet ligger i et Natura 2000 område. Fredningsnævnet vurderer efter kommunens udtalelse, at det 
ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt og ikke kan beskadige 
yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på ha-
bitatdirektivets bilag IV.  
 
Dispensationen meddeles på følgende  
Vilkår 
 Garagen skal opføres i sortmalet træ, 2 på 1, med sorte porte og med tag af sort tagpap. 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 21. juni 2022                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-13-2022  
Viborg kommune 
ba4@viborg.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om forlængelse af en 5-årig midlertidig tilladelse af en vinderbadersauna ved badepladsen 
Skytteholm, Hald Sø, matr. nr. 1 gt, Hald Hovedgård, Dollerup – Hald Sø Fredningen. 
 
Naturstyrelsen har søgt om dispensation fra fredningen Hald Sø og Dollerup Bakker til forlængelse 
af midlertidig tilladelse til opstilling af vinterbadersauna på Naturstyrelsens areal, matr. nr. 1 gt, Hald 
Hovedgård, Dollerup ved badepladsen Skytteholm, Hald Sø. 
 
Der er den 26. september 2017 meddelt midlertidig tilladelse til opstilling af saunaen i en periode på 
5 år. 
 
En række lokale foreninger har deltaget i processen, og der er skitseret et projekt. Det har imidlertid 
taget længere tid, end de havde regnet med, herunder på grund af Covid 19, så derfor søges om for-
længelse af tilladelsen, så de kan gøre projektet færdigt. 
  
På grund af øget interesse fra offentligheden, søges om en sauna på 2,4 x 4,8 meter af samme type, 
som har stået på stedet i vinterhalvåret i den forløbne 5 års periode. Den tidligere sauna målte 2,4 x 
4,0 meter. 
 
Fredningen 
Området er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 om fredning af Hald Sø – 
området.  
§ l. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-
belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 
værdier. 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
§ 5. Bebyggelse m.v. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende.  
…” 
 
Natura 2000 
Det ansøgte er beliggende i Natura 2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. 
 

mailto:ba4@viborg.dk
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Viborg Kommune har på grund af projektets begrænsede karakter og udstrækning vurderet, at det 
hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer vil påvirke bevaringsstatus for udpegning-
grundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områdets integritet væsentligt. 
 
Kommunen vurderer endvidere ikke, at aktiviteten er omfattet naturbeskyttelseslovens § 19 b, bilag 
2. 
 
Af afgørelsen af 26. september 2017 fremgår: 
”… 
Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at det ansøgte i form af en midlertidig opstilling af en 
vinterbadersauna i vinterhalvåret i en 5-årig periode ved parkeringspladsen tæt på den eksisterende 
toiletbygning ikke påvirker de landskabelige værdier i nævneværdig grad. Der er her også lagt vægt 
på, at bygningen som følge af sin form, materialer og farver ikke virker skæmmende på området. 
 
Opstillingen forbedrer offentlighedens udnyttelse af de rekreative værdier, der er knyttet til Hald Sø 
og især til badestranden ved parkeringspladsen.  
…” 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har sendt ansøgningen i høring hos interessegrupperne og de offentlige myndighe-
der. Ingen af de hørte har haft bemærkninger til ansøgningen. 
 
Da forlængelse af tidsrummet for opførelsen og den mindre forøgelse af omfanget af det ansøgte 
skønnes at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, er sagen behandlet af næv-
nets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsorden for Fredningsnævn. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, forlænge 
dispensation af 26. september 2017, til at opføre en vinterbadersauna på naturstyrelsens areal, matr. 
nr. 1 gt, Hald Hovedgård, Dollerup ved badepladsen Skytteholm, Hald Sø. 
 
Saunaen kan opføres med en størrelse på 2,4 x 4,8 meter og i øvrigt på samme vilkår som oprindeligt 
meddelt. 
 
Jeg har lagt vægt på oplysningerne om, at den meddelte frist grundet den aktuelle situation ikke har 
kunnet overholdes, at ingen har haft indvendinger mod, at fristen forlænges, og at saunaen udvides 
som ansøgt. 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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.  

http://www.naevneneshus.dk/
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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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 6. oktober 2022 
                                                                                                                                   FN-MJV-17-2022 
Viborg Kommune 
ba4@viborg.dk 
 
 
 
Ansøgning om etablering af et træhegn på 180 cm i 10 meters længde på Vejlevej 52, 8800 Viborg 
– Hald Sø fredningen.   
 
Viborg Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation til at etablere et træhegn på 180 cm på 
Vejlevej 52, 8800 Viborg. Arealet er delvist omfattet af Hald Sø fredningen.    
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at træhegnet skal placeres i skellet 20 cm inden for skellinjen, og at hegnet 
holdes i naturlig træfarve. Der fremgår endvidere, at hegnet skal være 180 cm højt, og lodsejer har 
oplyst, at hegnet vil blive ca. 10 meter langt. Fredningsnævnet har endvidere modtaget et kort til 
illustration af det ansøgte og dets placering på grunden.  
 
Af ansøgningen fra lodsejer fremgår, at der ønskes opsat et 180 cm højt raftehegn i naturlig træfarve, 
som skal følge skellet 20 cm indenfor skellinjen. Hegnet opsættes i et område, der er defineret som 
Have/bebyggelse. Hegnet skal forløbe på grunden uden for fredningen og et stykke ind i fredningen 
langs med fredningsgrænsen. Der er ikke angivet mål på, hvor langt et stykke, der skal forløbe i 
fredningen, men det er indtegnet på et kort. 
 
Fredningen 
Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår: 
 
§ l. Fredningens formål. 
 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og 
landskabelige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre om-
rådets geologiske værdier. 
 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative 
værdier samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
 

… 
 
§ 6. Veje og tekniske anlæg m.v. 

… 

mailto:ba4@viborg.dk
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Fredningen er ikke til hinder for opstilling af sædvanlige landbrugshegn til kreaturer, heste, får, geder 
og grise m.v. samt forstmæssigt nødvendige hegn. Eventuelle træhegn skal, såfremt de males, holdes 
i mørke jordfarver. 
…” 
 
Natura 2000 m.v. 
Ejendommen er omfattet af Natura 2000 området Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker 
 
Af Miljøstyrelsens Natura 2000 vurdering af 16. september 2022 fremgår følgende: 
” 

 
Fredningsnævnet bedes se bort fra kolonnen "Forventes udtaget". 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at selve det ansøgte raftehegn ikke vil påvirke arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget. Der er ikke kortlagt habitatnaturtyper eller registreret arter på udpeg-
ningsgrundlaget på arealet. 
 
Det vurderes ligeledes, at opsætning af hegnet ikke i sig selv vil skade arter på habitatdirektivets bi-
lag IV.  
 
På luftfoto ses imidlertid, at der er træer på det pågældende areal. Der er ikke i forbindelse med an-
søgningen redegjort for, om der skal fældes træer i forbindelse med  opsætning af hegnet. Hvis der i 
forbindelse med opsætning af hegnes skal fældes større, ældre træer, bør ansøgningen suppleres 
med oplysninger herom, og oplysninger om hvorvidt de træer, der ønskes fældet, kan være leve- el-
ler opholdssted for flagermus.” 
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Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 27. september 2022. 
 
Til stede foruden nævnet var: 
Lodsejer Nicholas Chr. Hansen 
Stig Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
 
Lodsejer redegjorde for projektet og viste, hvor hegnet ønskes opsat for at skærme mod nabogrunden. 
Der er et trådnethegn, som formentlig står i skel, men han vil gerne opføre et træhegn i lige linje fra 
beboelsen og 10 meter ind i fredningen langs skellet, som på dette sted også er fredningsgrænsen. 
Hegnet vil blive placeret i en afstand til det eksisterende hegn, så han er sikker på, at det står på hans 
matrikel. Der vil ikke blive fældet træer i forbindelse med opførelsen af hegnet. Hegnet vil ikke kunne 
ses andre steder fra. 
 
Ingen af de fremmødte havde yderligere bemærkninger. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
Fredningsnævnet har efter votering vedtaget at meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, til etablering af et træhegn på 180 cm på Vejlevej 52, 8800 Viborg. Hegnet skal følge 
skellet 20 cm inden for skellinjen og skal være ca. 10 meter langt. Nævnet har vurderet, at hegnet 
med denne placering ikke strider mod fredningens formål, da hegnet falder ind i omgivelserne, såle-
des at de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier i området fortsat er bevaret. Heg-
net hindrer ikke udsynet til og fra søen.  
 
Nævnet lægger efter Miljøstyrelsens vurdering til grund, at projektet ikke vil indebære forringelse af 
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for, 
jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.   
 
Dispensationen er givet på følgende vilkår: 

 Hegnet skal være i træ 
 Hegnet skal holdes i mørke jordfarver 
 Hegnet skal følge skellet 20 cm indenfor skellinjen 
 Hegnet skal være ca. 10 meter langt 
 Hegnet skal placeres som vist på det pågældende kort 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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 na-
tur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væ-
sentlige, 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). 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 3. april 2023 

                                                                                                                                   FN-MJV-05-2023 
Viborg Kommune 
anbs@viborg.dk 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af shelterplads nær Dollerup Ishus og Ravnsbjerghus ved 
Dollerup Bakker – Hald Sø fredningen. 
 
Naturstyrelsen har søgt om dispensation til inden for Hald Sø fredningen at etablere en shelterplads 
med 4 shelters, en bålplads og evt. senere etablering af et muldtoilet på et areal vest for Ravnsbjergvej, 
vest for Dollerup Ishus og syd for Ravnsbjerghus, som fungerer som forsamlingshus for Dollerup By. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at områdets største offentlige P-plads ligger umiddelbart nord for Ravns-
bjerghus. Området i tilknytning til Dollerup Ishus er et af de mest besøgte steder i Hald Sø området.  
 
Placeringen er valgt af hensyn til den nære tilknytning til Hald Sø og Hærvejsvandreruten. Placerin-
gen er i nær tilknytning til et i forvejen intensivt brugt friluftsområde og i et område, som er delvist 
omgivet af eksisterende bebyggelse på alle sider. Arealet er en tidligere campingplads, hvor terrænet 
derfor er udjævnet til en vandret flade, og hvor der har etableret sig en blandet kratbevoksning, pri-
mært bævreasp. Det vil derfor være nødvendigt at rydde et mindre areal for at kunne etablere shelter-
pladsen.   
 
Fredningen 
Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002. 
”… 
§ l. Fredningens formål. 
Fredningen har til formål, at bevare og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landska-
belige værdier, som området rummer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske 
værdier. 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
… 
 
§ 5. Bebyggelse m.v. 
Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter eller lignende. 
…” 
 
Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Området er omfattet af Natura 2000 område Hald Sø, Stanghede og Dollerup Bakker. 
 
Naturstyrelsen har foretaget følgende vurdering af projektets påvirkning af beskyttet natur: 
 

mailto:anbs@viborg.dk
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”Den ønskede placering af shelterplads er beliggende ved Hald Sø i Viborg Kommune. Placeringen 
er inden for fredning af Hald Sø – området. Placeringen er inden for et Natura 2000 område. 
 
Natura 2000-området består af habitatområde (H35). Området er specielt udpeget på grundlag af en 
væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper: tør hede, surt overdrev, kildevæld, rigkær, bøg på 
mor, stilkege-krat og elle-askeskov. 
 
Hovedparten af det landskabsfredede område er samtidig Natura 2000-område. Fredningen, der dæk-
ker et areal på ca. 824 ha, har til formål at sikre områdets fortsatte benyttelse og opretholdelsen af de 
karakteristiske planter og dyr, kulturelementer og landskaber gennem drift og pleje. 
 
2. Habitatområde H35 – udpegningsgrundlaget 
 
Naturtyper 
Hele projektområdet er omfattet af Natura 2000 område H35: Hald Sø, Stanghede og Dollerup Bak-
ker. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 35: omfatter naturtyperne: Kransnålalge-sø 
(3140), Næringsrig sø (3150), Vandløb (3260), Tør hede (4030), Enekrat (5130), Surt overdrev 
(6230), Urtebræmme (6430), Hængesæk (7140), Kildevæld (7220), Rigkær (7230), Bøg på mor 
(9110), Stilkege-krat (9190), Skovbevokset tørvemose (91D0) og endelig Elle- og askeskov (91E0) 
 
Naturtype (kode) Status i det ansøgte projektområde 
Kransnålalge-sø (3140) Ikke til stede. 
Næringsrig sø (3150) Ikke til stede. 
Vandløb (3260) Ikke til stede. 
Tør hede (4030) Ikke til stede. 
Enekrat (5130) Ikke til stede. 
Surt overdrev (6230) Ikke til stede. 
Urtebræmme (6430) Ikke til stede. 
Hængesæk (7140) Ikke til stede. 
Rigkær (7230) Ikke til stede. 
Bøg på mor (9110) Ikke til stede. 
Stilkege-krat (9190) Ikke til stede. 
Skovbevokset tørvemose (91D0) Ikke til stede. 
Elle- og askeskov (91E0) Ikke til stede. 

 
Arter 
Derudover omfatter udpegningsgrundlaget følgende arter: 
Bæklampret (1096), Stor Vandsalamander (1166), Damflagermus (1318) og Odder (1355). 
 
Art (kode) Tilstand 
Bæklampret (1096) Ikke til stede i det ansøgte område 
Stor vandsalamander (1166) Det vurderes at Stor Vandsalamander sandsyn-

ligvis ikke er i eller i nærheden af projektområ-
det, da der f.s.v.a. projektområdet udelukkende 
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er tale om så tørre lokaliteter langt fra vådområ-
der, at forekomst af stor vandsalamander er 
usandsynlig 

Damflagermus (1318) Da damflagermus udelukkende fouragerer over 
vand, og da flagermusene normalt raster og yng-
ler i ældre træer med hulheder, som ikke fore-
kommer i eller nær projektområdet, vurderes det 
usandsynligt, at damflagermus forekommer i 
området. 

Odder (1355) Odder lever ved Hald Sø, hvorfor det vurderes, 
at odderen ikke forekommer i projektområdet. 

 
Ud over de arter, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura-2000 område H35, skal også vur-
deres påvirkningen i forhold til Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
 
Listen omfatter en lang række dyr og planter. 
De eneste af de pågældende arter, som der er kendte observationer af i Hald Sø området, er de fire 
arter (Bæklampret, Stor Vandsalamander, Damflagermus og Odder), som er en del af udpegnings-
grundlaget for Habitatområde H35, og som derfor allerede er beskrevet under dette. 
 
3. Beskrivelse af projektområdet 
 
Projektområdet er en tidligere campingplads, hvor terrænet derfor er udjævnet til en vandret flade. 
Området er gennem de seneste årtier gradvist tilgroet med et blandet krat af løvtræ med ahorn, bæv-
reasp, birk, eg og bøg som de primære arter. 
Området er fredskov. 
Der er hverken naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller særlige natura 2000 natur-
typer på arealet. 
Området grænser mod øst op til Ravnsbjergvej (offentlig vej), mod syd mod privat hus med have, 
mod øst mod fredskov på 2 private husparceller og mod nord mod Ravnsbjerghus (hus med have). 
Ravnsbjerghus er Naturstyrelsens ejendom, som fungerer som forsamlingshus for Dollerup By. 
Umiddelbart på modsatte side af Ravnsbjergvej ligger Dollerup Ishus. Området ved dette er et af de 
mest besøgte i Hald sø området. 
 
4. Projektområdets nuværende tilstand 
 
Enkelte mellemstore, bredkronede bøge- og egetræer. 
Hovedparten af arealet er tilgroet gennem de seneste årtier med en blanding af yngre træer, primært 
ahorn, bævreasp, birk, eg og bøg med enkelte mere åbne partier bevokset primært med græs og hind-
bær.  
Nogle partier er ren bævreasp. 
 
5. Beskrivelse af det ansøgte projekt 
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Placering af 4 shelters i en cirkelbue omkring et centralt bålsted. Shelternes åbninger kommer til at 
vende mod øst og syd. Shelters bliver af Naturstyrelsens standardmodel: lave shelters på 4 punktfun-
damenter, 3,5x2,6 meter, åbne foran, sortmalet bræddebeklædning 1 og 2 og med sort tagpaptag (se 
fig. 4 i ansøgning). Eventuelt multtoilet bliver kvadratisk, 2x2 meter med spidstag og samme materi-
alevalg (se fig. 5 i ansøgning). 
 
Der foretages rydning af bevoksning i nødvendigt omfang for at skabe plads til etablering af shelters 
og bålplads. Der vil primært blive tale om rydning af ung bævreasp. 
Der etableres en smal trampesti som adgangsvej. Trampestien kommer til at starte ved Ravnsbjergvej 
nær Ravnsbjerghus. 
 
6. Vurdering af virkning på området 
 
Det ønskede tiltag har en begrænset udstrækning og en meget lille påvirkning af området. 
Indgreb i området vil bestå i rydning af et mindre areal med primært ung bævreasp og etablering af 
shelterplads. 
Området er et tilgroet areal på tør højbund. 
Placeringen er i nær tilknytning til offentlig vej og intensivt benyttede publikumsarealer i form af 
Ishus med tilhørende udsigts- og besøgsområde, forsamlingshus og offentlig P-plads. 
Placeringen er ikke i umiddelbar nærhed af beskyttede naturtyper eller af raste- og fourageringsom-
råder for beskyttede arter. 
Det vurderes, at der ikke er væsentlige påvirkninger af naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for 
habitatområde H35 eller af Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
 
7. Konklusion 
 
Udpegede naturtyper og udpegningsarter inden for Habitatområde H35 påvirkes ikke. Det samme er 
tilfældet med Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
 
Der vurderes derfor ikke at være tale om væsentlige påvirkninger af ovenstående naturtyper og arter, 
hverken fra enkeltelementer eller kumulativt, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge 
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 28. marts 2023. 
 
Til stede foruden nævnet ved nævnsformand Joy Winter, det kommunalt udpegede medlem Flem-
ming Gundersen og det ministerielt udpegede medlem Bjørn Westh: 
 
*Peter Iversen, Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen 
Peter Madsen, Friluftsrådet 
Stig Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
 
*Peter Iversen Steen Bonne Rasmussen foreviste arealet, hvor der ønskes placeret 4 shelters og even-
tuelt et muldtoilet, som styrelsen ikke har taget endelig stilling til, men som der ønskes mulighed for 
at opføre. 
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*Peter Iversen Steen Bonne Rasmussen forklarede, at området ved Hald Sø er besøgt af mange men-
nesker, men der er ikke mange overnatningspladser i området. Hærvejen går lige forbi, så der mangler 
også overnatningsmuligheder til de vandrende, der kommer ad denne. 
 
Stedet er valgt med tanke på at koncentrere aktiviteterne, hvor der i forvejen ligger et ishus og en 
parkeringsplads. Der har på stedet tidligere ligget en campingplads, så arealet har ligget åbent, men 
er nu groet til med krat. 
 
Adgangen til pladsen vil blive via en trampesti fra forsamlingshuset ved vejen, så pladsen vil ikke 
blive synlig i landskabet. 
 
Det vil blive standardshelters i sortmalet træ med 6-8 sovepladser. Nogle af dem vil kunne bookes,  
mens et skal være til rådighed for forbipasserende efter først til mølle-princippet. 
 
*Peter Iversen Steen Bonne Rasmussen oplyste, at naboerne og beboerforeningen er hørt og er glade 
for projektet.  
 
Ingen af de fremmødte havde bemærkninger til projektet. 
 
Ingen af de hørte interessegrupper har haft bemærkninger til ansøgningen. 
 
Viborg kommune har sendt sine bemærkninger til nævnet i mail af 14. marts 2023 og har herunder 
anført, at kommunen ikke vil udtale sig imod projektet. Kommunen har videre anført: ”… da vi ikke 

klart kan sige, at det ikke kan tillades. Opførelsen inden for område med specifik geologisk beva-
ringsværdi og i bevaringsværdigt landskab opvejes af, at det ansøgte understøtter rekreativ udnyttelse 
af området ved Hald sø til gavn for offentligheden…”. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, vedtaget 
at meddele dispensation fra fredningen til etablering af 4 shelters, en bålplads og et muldtoilet som 
beskrevet ovenfor. Shelterpladsen skal placeres som vist på nedenstående kort.  
 
Nævnet har vurderet, at det ansøgte projekt understøtter fredningens formål om at bevare og forbedre 
de rekreative værdier og regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området, uden at projektet 
er i strid med fredningens formål i øvrigt. 
 
Nævnet har på grundlag af Naturstyrelsens redegørelse ligeledes vurderet, at projektet ikke indebærer 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området 
er udpeget for. 
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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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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). 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 nævnet 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 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
 *Side 4 og 5 
                                                                       Berigtiget den 17. april 2023 
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Herning, 3. april 2023 

                                                                                                                                   FN-MJV-28-2022 
Viborg Kommune 
anbs@viborg.dk 
 
 
 
Ansøgning om tilladelse til opstilling af 5 bronzemodeller i forbindelse med projekt ”De fem Hal-

der” ved Hald Hovedgård – Hald Sø fredningen. 
 
Naturstyrelsen har søgt om dispensation til at opstille 5 bronzemodeller i området ved De fem Halder, 
inden for fredningen af Hald Sø. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår: 
”… 
Projektbeskrivelse 
Som led i projektet De fem Halder ønsker projektet ved Viborg Museum at opstille fem bronzemo-
deller i området, hvis der kan opnås tilladelse hertil. De fem bronzemodeller skal understøtte formid-
lingen i området. Modellerne skal hjælpe de besøgende i området med at forstå den store bygnings-
mæssige udvikling, området har gennemgået igennem de sidste knap 800 år på hvert af de fem Halder.  
 
Hvad ønskes opstillet? 
Der ønskes opstillet fem modeller, som skal funderes. Modellerne har grundlæggende samme dimen-
sioner. Over terræn vil modellerne maksimalt måle 1x1x1 m (højde x bredde x længde), mens funda-
mentet under terræn maksimalt vil måle 0,5x1x1 m. Modellerne skal funderes forsvarlig for at undgå 
tyveri. Der ønskes en bronzemodel ved hvert af de fem Halder. Placeringen af de fem modeller kan 
ses på vedlagte kort. Modellerne ved Gammel Hald og Hald Slot ønskes opstillet i allerede anlagte 
søgegrøfter, jf. tidligere dispensationer fra museumsloven givet af SLKS. Modellernes placering 
fremgår af vedhæftede bilag. 
 
Hvorfor ønsker vi at opstille modellerne? 
Bronzemodellerne skal understøtte formidlingen af den vigtige historie, der har udspillet sig i områ-
det. De fem Halder har i varierende grad efterladt sig spor i landskabet. Bronzemodellerne skal give 
gæsterne mulighed for at fornemme, hvordan hvert af de fem Halder har set ud.  
 
Hvad viser modellerne? 
De fem modeller skal vise følgende: 
Valdemars Skanse eller Brattingsborg: Bygningssporene i landskabet er begrænsede her, fordi der 
ikke var tale om en decideret borg. Her blev etableret et belejringsanlæg af Valdemar Atterdag, som 
blev brugt til belejring af Niels Bugges borg. Modellen skal vise belejringsanlægget fra 1372 med en 
blide. 

mailto:anbs@viborg.dk
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Gammel Hald: Denne borg blev aldrig bygget færdig. Modellen skal derfor vise en byggeplads fra 
anden halvdel af 1200-tallet, med arkæologiske fund af påbegyndte bygninger i form af fundament 
og to hypokauster samt voldgrav. 
 
Hald Slot: Jørgen Friis moderniserede i 1520’erne Hald Slot og gjorde det til moderne kanonborg. 

Efter reformationen blev Hald Slot brugt af lensmændene på Hald frem til brødrene de Lima overtog 
Hald Slot i 1664. I 1677 tegnede historikeren Peder Hansen Resen et kort over Hald Slot. Dette kort 
skal danne grundlag for modellen. Dermed får gæsterne mulighed for at Hald Slots udstrækning i 
slutningen af 1600-tallet. 
 
Daas Hald. Efter Gregers Daa overtog Hald i 1703, rev han slottet ned og byggede ny herregård 
længere mod nordvest. Det nye Hald var en stor herregård i bindingsværk med hovedbygning, lader, 
stalde, og en brolagt gårdsplads. Intet af Daas herregård er bevaret, så modellen kan vise gæsten, 
hvordan en 1700-tals herregård så ud.  
 
Schinkels herregård. Frederik Schinkel ejede Hald i 44 år i slutningen af 1700-tallet. Han havde store  
planer om at udvide herregårdens bygningsmasse. Planerne blev dog aldrig fuldendt. Den nuværende 
Hald Hovedgård var blot 1. etape.  
…” 
 
Fredningen 
Af Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2002 fremgår, at fredningen har til formål, at bevare 
og forbedre de naturhistoriske, naturvidenskabelige og landskabelige værdier, som området rum-
mer, herunder navnlig at sikre og synliggøre områdets geologiske værdier. 
 
Fredningen har endvidere til formål at bevare og forbedre de kulturhistoriske og rekreative værdier 
samt at regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. 
 
Af fredningsbestemmelsernes § 2 om bevaring af området, fremgår blandt andet: 
”…Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand…” 
 
Natura 2000 og bilag IV-arter 
Området er omfattet af Natura 2000 område Hald Sø, Stanghede og Dollerup Bakker. 
 
Naturstyrelsen har foretaget en vurdering af projektets mulige indvirkning på det beskyttede om-
råde. Det fremgår heraf: 
 
”… 
1. Områdets geografiske placering 
Overordnet er projektområdet ”De fem Hald’er” beliggende ved Hald Sø i Viborg Kommune. Hele 

projektområdet er landskabsfredet. Dele af projektområdet – de her beskrevne - er en del af et Na-
tura 2000-område. 
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Natura 2000-området består af habitatområde (H35). Området er specielt udpeget på grundlag af en 
væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper: tør hede, surt overdrev, kildevæld, rigkær, bøg på 
mor, stilkege-krat og elle-askeskov. 
 
Cirka halvdelen af det landskabsfredede område er samtidig Natura 2000-område. Fredningen, der 
dækker et areal på ca. 824 ha, har til formål at sikre områdets fortsatte benyttelse og opretholdelsen 
af de karakteristiske planter og dyr, kulturelementer og landskaber gennem drift og pleje. 
 
Lokalt er to af de ansøgte placeringer af bronzemodeller (på Voldstederne Gammel Hald og Hald 
Slot) placeret indenfor Natura 2000 området. 
 
De tre øvrige er placeret udenfor. 
 
2. Habitatområde H35 – udpegningsgrundlaget 
Naturtyper 
 
Hele projektområdet er omfattet af Natura 2000 område H 35: Hald Sø, Stanghede og Dollerup 
Bakker. 
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 35; omfatter naturtyperne: Kransnålalge-sø 
(3140), Næringsrig sø (3150), Vandløb (3260), Tør hede (4030), Enekrat (5130), Surt overdrev 
(6230), Urtebræmme (6430), Hængesæk (7140), Kildevæld (7220), Rigkær (7230), Bøg på mor 
(9110), Stilkege-krat (9190), Skovbevokset tørvemose (91D0) og endelig Elle- og askeskov (91E0). 
 
Naturtype (kode) Status i det ansøgte projektområde 
Kransnålalge-sø (3140) Ikke til stede. 
Næringsrig sø (3150) Ikke til stede. 
Vandløb (3260) Ikke til stede. 
Tør hede (4030) Ikke til stede. 
Enekrat (5130) Ikke til stede. 
Surt overdrev (6230) Ikke til stede. 
Urtebræmme (6430) Ikke til stede. 
Hængesæk (7140) Ikke til stede. 
Rigkær (7230) Ikke til stede. 
Bøg på mor (9110) Ikke til stede. 
Stilkege-krat (9190) Ikke til stede. 
Skovbevokset tørvemose (91D0) Ikke til stede. 
Elle- og askeskov (91E0) Ikke til stede. 
Arter 
Derudover omfatter udpegningsgrundlaget følgende arter: 
Bæklampret (1096), Stor vandsalamander (1166), Damflagermus (1318) og Odder (1355). 
 
Art (kode) Tilstand 
Bæklampret (1096) Bæklampret er forekommende i Bækkelund Bæk. Ikke til stede i det ansøgte 
område 
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Stor vandsalamander (1166), Det vurderes at Stor Vandsalamander sandsynligvis er i nærheden af 
projektområdet, primært i tilknytning til vand. Der vurderes ligeledes at der f.s.v.a. projektområdet 
udelukkende er tale om så tørre 
lokaliteter, at forekomst af stor vandsalamander er usandsynlig. 
 
Damflagermus (1318) Det vurderes at Damflagermus fouragerer nær placeringerne på Gammel Hald 
og Hald Slot, primært over de nærliggende områder af Hald Sø, samt at den anvender Bækkelund 
Bæk som ledelinie under flyvning fra Troldeslugten vest for Gammel Hald ud til fourageringsområdet 
Hald Sø. Damflagermus er registreret i Troldeslugten. Det vurderes ligeledes, at damflagermus, som 
primært fouragerer over vand, kun sjældent søger føde over Gammel Hald og Hald Slot, og slet ikke 
ved de tre øvrige placeringer.  
 
Odder (1355) Odder lever ved Hald Sø, hvorfor det vurderes, at odderen også kan forekomme nær 
projektområdet, men næppe i projektområdet. 
 
Ud over de arter, er er en del af udpegningsgrundlaget for Natura-2000 område H35, skal også vur-
deres påvirkningen i forhold til Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
Listen omfatter en lang række dyr og planter. 
 
De eneste af de pågældende arter, som der er kendte observationer af i Hald Sø området er de fire 
arter (Bæklampret, Stor Vandsalamander, Damflagermus og Odder), som er en del af udpegnings-
grundlaget for Habitatområde H35, og som derfor allerede er beskrevet under dette.  
 
3. Beskrivelse af projektområdet 
Placering på Gammel Hald 
Voldstedet, hvor bronzemodellen ønskes placeret, er beskyttet fortidsminde. 
Landskabeligt har det karakter af en stor, tør, græsbevokset banke med mosearealer mod syd og vest, 
Bækkelund Bæk mod nord og Hald Sø mod øst. 
Området er inden for habitatområde H 35. 
Der er ingen særlige Natura 2000 naturtyper på arealet, og området rummer ikke naturtyper beskyttet 
efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
2 placeringer i parken ved Hald Hovedgård 
Området har status som park. 
Området er uden for habitatområde H 35 og rummer ikke naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
Placering på marken nær Valdemars Skanse 
Placering på tør bakkeskråning i tilknytning til eksisterende grusvej. Området er uden for habitatom-
råde H 35. 
Området er registreret som beskyttet naturtype overdrev efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Placering på Hald Slot 
Voldstedet, hvor bronzemodellen ønskes placeret, er beskyttet fortidsminde. 
Landskabeligt har det karakter af et stort voldanlæg af anselig højde, der omkranser en gårdsplads. 
Bronzemodellen ønskes placeret inde på gårdspladsarealet. 
Området er inden for habitatområde H 35. 
Der er ingen særlige Natura 2000 naturtyper på arealet, og området rummer ikke naturtyper beskyttet 
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efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
4. Projektområdets nuværende tilstand 
Gammel Hald 
Åbent, græsbevokset fortidsminde, som plejes med periodevis græsning med får. 
Hovedparten af trævæksten på voldstedet blev ryddet for nogle år siden i regi af projekt ”De fem 

Halder”, 
hvor der ligeledes skete omlægning af stier i området og delvis genskabelse af områdets voldgrave. 
 
Parken ved Hald Hovedgård (2 placeringer) 
Området drives som park med tætklippet græs og grusstier. 
Mark ved Valdemars Skanse 
Området er primært bevokset med græs og plejes via græsning med heste. 
 
Hald Slot 
Restaurerings- og anlægsarbejder i regi af projekt ”De fem Halder” på stedet afsluttedes i efteråret 

2022, 
og plantevæksten på gårdspladsarealet inden for voldene er endnu ikke fuldt genetableret. 
Voldene omkring gårdspladsen henligger primært i græs. 
Området plejes med manuel slåning af græs og opvækst af vedplanter. 
 
5. Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Alle fem steder ønskes placeret en bronzemodel. Der er tale om modeller, som skal funderes. Model-
lerne har grundlæggende samme dimensioner. Over terræn vil modellerne maksimalt måle 1x1x1 m 
(højde x bredde x længde), mens fundamentet under terræn maksimalt vil måle 0,5x1x1 m. Model-
lerne skal funderes forsvarlig for at undgå tyveri. Modellerne ved Gammel Hald og Hald Slot ønskes 
opstillet i allerede 
anlagte søgegrøfter, jf. tidligere dispensationer fra museumsloven givet af SLKS. 
Bronzemodellerne skal understøtte formidlingen af den vigtige historie, der har udspillet sig i områ-
det. De fem Halder har i varierende grad efterladt sig spor i landskabet. Bronzemodellerne skal give 
gæsterne mulighed for at fornemme, hvordan hvert af de fem Halder har set ud. 
 
6. Vurdering af virkninger på området 
Voldstedet Gammel Hald 
Det ønskede tiltag har en meget begrænset udstrækning og en meget lille påvirkning af området. 
Placeringen er ikke i umiddelbar nærhed af beskyttede naturtyper eller af raste- og fourageringsom-
råder for beskyttede arter. 
 
Det vurderes at der ikke er væsentlige påvirkninger af Naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for 
habitatområde H 35 eller af Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
 
Parken ved Hald Hovedgaard  
Placeringen er i en intensivt passet park i nær tilknytning til bygninger og offentlig vej. 
Placeringen er uden for Habitatområde H35 og uden for beskyttede naturområder. 
Det vurderes at der ikke er påvirkninger af Naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for habitat-
område H 35 eller af Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
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Marken nær Valdemars Skanse 
Det ønskede tiltag har en meget begrænset udstrækning og en meget lille påvirkning af området. 
Placeringen er i tilknytning til eksisterende grusvej i området. 
Placeringen er uden for Habitatområde H35. 
Placeringen er ikke i umiddelbar nærhed af raste- og fourageringsområder for beskyttede arter. 
Det vurderes at der ikke er væsentlige påvirkninger af naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for 
habitatområde H 35 eller af Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
 
Voldstedet Hald Slot 
Det ønskede tiltag har en meget begrænset udstrækning og en meget lille påvirkning af området. 
Placeringen er i nær tilknytning til nyligt etablerede markeringer af tidligere bygninger på Hald Slot. 
Placeringen er ikke i umiddelbar nærhed af beskyttede naturtyper eller af raste- og fourageringsom-
råder for beskyttede arter. 
Det vurderes at der ikke er væsentlige påvirkninger af Naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for 
habitatområde H 35 eller af Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
 
7. Konklusion 
Udpegede naturtyper og udpegningsarter inden for Habitatområde H35 påvirkes ikke. Det samme er 
tilfældet med Bilag IV arter efter EU´s Naturbeskyttelsesdirektiv. 
Der vurderes derfor ikke at være tale om væsentlige påvirkninger af ovenstående naturtyper og arter, 
hverken fra enkeltelementer eller kumulativt, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge 
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. 
…” 
 
Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 28. marts 2023. 
 
Til stede foruden nævnet ved nævnsformand Joy Winter, det kommunalt udpegede medlem Flem-
ming Gundersen og det ministerielt udpegede medlem Bjørn Westh, var: 
Peter Iversen, Viborg Museum 
Steen Bonne Rasmussen, projektleder, *Naturstyrelsen 
Peter Madsen, *Naturstyrelsen, Viborg Museum 
Stig Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
 
Peter Iversen og Steen Bonne Rasmussen henviste til ansøgningen og foreviste, hvor i området, de 
ansøgte bronzemodeller ønskes opsat. Placeringen er indtegnet i det nedenfor gengivne kort. 
 
Peter Iversen forklarede, at projektet med de 5 Halder er gennemført, men der mangler formidling af, 
hvordan bygningerne har set ud i fortiden. Det er tanken at opsætte en model ved hver af de 5 Halder. 
Modellerne skal støbes på fundamenter med målene 1x1x1m. Bronzemodellerne vil have en højde af 
10- 20 cm, således at der vil være en samlet højde på højst 120 cm. Fundamenterne vil formentlig 
blive udført i granit. 
 
Ved skansen ønsker man at vise en blide, som har retning mod Niels Bugges Borg, så man kan få et 
indtryk af dette scenarie. Hvis begge modeller skal kunne være på et fundament, kræver det, at mo-
dellen udføres i målene 0,7 m x 1,4 m, så denne model vil fremtræde anderledes end de andre model-
ler. 
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Modellerne er tegnet af Lars Hemmingsen. 
 
Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod det ansøgte projekt. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, vedtaget 
at meddele dispensation til at opstille 5 bronzemodeller i højden 10-20 cm på fundamenter af 1x1x1 
som beskrevet i ansøgningsmaterialet, således at den maksimale højde er i alt 120 cm. Modellerne 
skal placeres som gengivet på det nedenfor gengivne kort.  
 
Nævnet finder, at områdets historie med den valgte placering og udformning, kan formidles på en 
måde, som ikke strider mod fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet vurderer efter Naturstyrelsens udtalelse endvidere, at projektet ikke kan påvirke et 
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt og ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder 
for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 

 
 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). 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 nævnet 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 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 

                                               *side 6 
                                               Berigtiget den 17. april 2023 
 
                                                 

 


	Forside
	Taksationskommissionen 06-10-2003
	Taksationskommissionen 25-11-2002
	Naturklagenævnet 16-07-2002
	Naturklagenævnet 26-03-2002
	Formål
	Bestemmelser

	Fredningsnævnet 11-04-1997
	Kort
	Dispensationer t.o.m 2009
	Dispensationer 1994-2006
	Dispensationer 2006-2007
	Dispensationer 2008-2009

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2010-2011
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2013
	Dispensationer 2014
	Dispensationer 2015
	Dispensationer 2016
	Dispensationer 2017
	Dispensationer 2018

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020
	Miljø- og Fødevareklagenævnet 2020

	Dispensationer 2021
	Dispensationer 2022
	Dispensationer 2023


	Regnr: 07908.00
	Reg: 
	 nr: 07908.00

	Navn: Hald Sø
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 06-10-2003, 25-11-2002
	NKN: 16-07-2002, 26-03-2002
	Fredningsnævn: 11-04-1997
	Forslag: 12-03-1992


