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overfredningsn~vnet

følgende
e n d e l s e

le

i sagen !lr. 2:;2/11 vedrørende

fredning

af arealer
o

Gern, Tvilum og Voel sogne i Gern kommune,
l. Hovedinc1hQldet af fredningsnævnetn

fredningskreds

af et areal på 647 ha i Silkeborg
Gudenåen,
Svostrup

kendelse.

strækkende

truffet bestemmelse
og Gern kow~uner

sig fra Resenbro

bro; den østlige

afgrænsning

dog trukket noeet østligere
--

r
i

Fredningen

omfatter

om fredning

på østsiden

af

forløber

øst for overk8.nten

østlige afgrænsning,

ved Voel bæk og ved Gern å, og således

at der nord for Gern å knyttes
de område ved St. Troldhøj

for

forbindelse

til det tidligere

frede-

(dele af Gern bakker).
umatrikulerede

ge veje samt jernbanearealer.fra

tidspunktet

arealer

under offentli-

for jernbanedriftens

ophør.
Sagen rejstes
~
\~

Jrhus

amt i skrivelse

efter begæring

.

i -syd-til et stykke nord for,

af den skrænt, der her udgør GudenAdalens

j' ..

Arhus amt.

af 2. august 19.71 har fredningsnævnet

Ved ~endelse
Århus amts vestlige

ved Smi~gG i

af fredningsplanuovalgeL

for

af lo. marts 1970, efter at overfrednip-gs-

- 2 nwvnet

i 1968 havde godkendt

de pågældende
Skanderup

arealer

en fredninesplan

i de daværende

omfattende

bl.a.

Skorup-Tvilum-Voe~

oe Oern-

kommuner.
I det følgende

gengives

uddrag af fredninesplanudvalr,ets
fredningen

motiveres

efter fredningsnævnets
skrivelse

- dels ved selvstændige

get, dels ved citat fra diverse

erklæringer.

kendelse

af 10/3 1970, hvori
udtalelser
I skrivelsen

fra udvalanfø-

:C8S:

l1ef;kl'ivelseet f området.
-----·-Områdct, d'€7Qi'i]"skes
fredet, beDtå:c af manGe forsJ<ellige
samm.enhøren<ie lA.ndskabselolnentt.;:c.
LanRs vestc-)ider,løber df·n 30-50
ru brede Gudenå olflgi.vot
af enge, og ved ~)rningelldv idet ti l den e2..
18,4 ha sto~G Sminge sø, hvori Gern å har sit udløb. øst for de
egentlige enge føl~er ganske flade, tcrrahuedelte arealer, indtil
dC'n stwrkt Dkrålleno.edalside , der fører op til et bølget moræne-o
landskab.
I~

"

.

Den nord.0~3tl.j,ge
del af omrA(le"Lbestår af et meget stærk""':;
ku.peret land f;kab, Gern bakker. Denne deJ. af området har eE mege-:;
vildsom karakteX' , og stør~3teWiTten heraf har formentlic aldrif, været opdyrket, men har henligget som hovedsageliet lyngklædte arealer anvendt t11 grJJf-3l1i ng og brændselshugst . Siden denne benyttelse
ophørte, er deT imidlertid sket en etor ændring, således at selvsåede træer og buske i dag giver store dele af bakkerne et skovlignende udscon~e. l den sydvestlige del af Gern bakker findes områdets kendteste punkt, Store Troldhøj, der ligger som et forbje~g
ud mod Gudonådalen og Gernådalen.

Gern~da18n er en meget smuk OB krnftigt markeret tunneldaJ
som kun i ringe gl~ad er præget af bebyggelse og landskabsfremmede
elementer.

y

End(-;ligbør nEevnes Voe1 bækdalen , Bom ca. 500 m syd for
Sminge skærer sie brat ned igennem Guden&dalens østside. Denne dal
Gr en karakteristisk
smeltevandsdal
(erosionsdal).
Fra uet nævnte højdepunkt, Store Tro1dhøj, er der, ligesom
adskilliee andre steder langs overkanten af Gudenådalens
sider,
meget fine u0sigter.
Størsteparten af området har meget sandet jordbund, hvilket
har bevirket, at betydelige arealer er blevet tilplantede med gran
og fyr, især inden for do sidste 30-40 år. D8n for landbrug d~rliGe
jordkvalite~; har - sammen med det smukke landskab - bevirket, at
et betydeli~t antal landbru8sejendo~~e
i de senere år ~r overt~gBt
af byboATe eller andre, so~ har hovederhverv uden for lan~bruBet .
.Et sådant ej erRkifte kan j. n.d f;Killi.getilfæld e se s at V"Jlreefterfulgt af ti J.plan tnint?,af en del arealer. På enkel te arealer er :ly:tk·ning helt ophørt.
De na.turv1dem:lkabelie:;eog historiske interesser i området,
der øn::.;~'..e~J
J'r.-ljUU L, uiev i det veXJsentlige belyst i forbindeJ.se med
den ovenfor n::cvntefredningsplanlægning,
og der gives i det følgende en rede~ørelse herfor.

\

---------

- 3 Geolov,i;
Uddrag af udtalelse

afgivet

af Geologisk

Institut,

Århus

Universitet:

•
•e

"Områdets uomtvistelige
største geologiske interesse knyttet' sig til Gudenådalen og dalf:iidens sekundære geologiske fænomener. Gudenådalen er vor mest markante og største sammenhængende
smeltevandsdal fra senglacial tid og et betydningsfuldt
led i det
observationsmateriale,
på hvilket vi byge:er vor opfattelse af
isens lilbaBerykninB fra Jylland efter sidste istid. Gudenådalens
flade bund med flereterrassetrin
kan endnu iagttages enkelte stedet', bedst ved vejen Gern-Svostrup.
Dette st.ykke af fla.den, Bom
ligf-:0.:t~
neden. for Gern be.kker. bør 21cne af d8nne gru ud ikke ydeo:':U.eere ~;iJ.planteseller bcb:>1{;f,SS
(omrude (l) ). x)
Dernæot er selve dalsiden med. de skarpt skr8.nende f:lkn811tr:r.
der skyldes den senglaciale floderosion saDt de senelaciale e1'osionskløfter, der er skåret ind i dalsiden, af geologisk intere~Ge.
Her kan der PSB8S på flere felter:
(2) skrænterne mellem Resenbro og Hedegård,
(3) mundingen ef Voe] bæks dalgang,
(4) nordsi.dell ~:.f c: (~rn åD dal,
(5) Gern bakk-:.'r.
i.sær skrænterne mod Gudenådalen og de eros] on~:;kløfter,
leder frem til Gud en8.rJ.81811.
Af disse områder udgør (l) og (5) det størs te sammenl\:l;tl~:cn·de interesseornråde. Vi har her både den typiske dal bund med terasser, den markante dalside med senglacial erosion bevaret i 8D.m~llenhEn g , og en stor del af den øvrige terrasse lj.gger her hen i hede,
som det også må være af interesse at bevare fra andre naturbeskyttelsessynspunkter.
Den beplantning,
som har fundet sted på dette
hedeareal , er- fra et geologisk-pædagogisk
synspunkt s:~Jrdelesuheldig og vil efterhånden kunne ødelæeee dette fremra{~ende eksempel
på senelacial erosion, som vi ikke har bedre noget sted i Gudellådalens lange forløb. Området bør ikke beplantes og bebygges og hør
holdes tilgængeliet for offentligheden
i det omfang, den almindelige landbrugsmæssige
benyttelse af jorden tillader det.
De samme bemærkninger kan til dels gfJlde for området Gernådalen og dens nordside. Dette knytter sie nøje til området (l) +
(5), og tillige er Gernådalen sandsynligvis et led i Gudenådalens
senglaciale afvandingssystem J som yderli.gel'e her trænger igenr:.em
den nordvest--syd øst orj.enterede end emoræne eller endemorænerelikt ,
som Gern bakker sandsynligvis er en del af. Det vil være rimeligt,
om også dette område ikke beplantes og bebygges, og at det holdes
tilgængelig t.

~,~ln

•

Skr:nntcl'ne mellem Resenb:co of!,Hedegård (på Gudenådalens
østside) viser tydeligere
end noget andet sted i det aktuelle 00råde den senglaciale floderosion idalsiden.
Skramterne såvel ~)om
de foran liggende marker øst for vejen Rese~bro-0minge
bør ikke beplar..teseller bebygges.1I

x) På kendelseskortets
"oversigtskort"
er dette omrade og de.
nedflnfor nævnte vist med piskY'evnc tal.

- 4~otanik.

•

Botanisk har der tidligere knyttet sig interesser til
floraen i Gudenåsystemets
vandløb. Forholdene er imidlertid på
grund af forurening blevet stærkt ændret og botanisk beteenes situationen som uoverskuelig i øjeblikket.
Oprindelig var størstedelen &.f området hede. Dem'le landskabstype omdannedes, hvor terrænforholdene
tillod det, til agerjord, mens manee af de mere uvejsomme arealer, skrænter og slugter beplantedes med skov. Heden holdt sie lænest i Gern bakker,
hvor store arealer for en menneskealder tjlbage præeedes af lyngen med egepur hist og her. Nu breder bævreasp og fyr sig voldsomt og vil snart dominere ethvert ukultiveret areal.
Der er en, omend svag, tendens til, at en ny landskaostype vil opstå, hvor urentabel agerbrug opgives ved, ~t man blot lader landet passe siB selv. De få ekser:1pler på dette fænomen er
endnu så forholdsvis nye, at de endr~u ikk€ har an taget en mere vc:,rig botanisk karakter.
Vild tbj.;ologi.
Uddrag
Jensen,

al' udtalelse

afgivet af jC:tgtkonsulent J. IJanGvad

Bryrup:

II I nævnte
forbindelse skal sp":':.
i El t lokali taterne omkring
Sming8 sø fremt'u1)ves,som med sine kær cg sumpede rørbevoksninger
yder specifikke fuglearter gode betingelser som ynGlebiotop.
Vandrikse, sorthalset lappedykker, lille lappedykker, plettet rørvaetel, dobbelt bekkasin er blot et lille udsnit &f de arter, so~
yngler her. Derudover findes naturlievis de for jagten mere værdifulde: gråand, at1ingand, krikand, taffeland.

I YinterhEtlvåret finder talrige fuele deres vinterkv2rtcr
her i Guden~ens isfrie vandmasser: stor skallesluger, lille skaJ.lcsluger, lille lappedykker,
troldænder, hvinamder, bjergænder, gråænder, svaner, isfugl, vandstær m.fl. arter.
Alt i alt findes her et område med naturværdier,
som absolut bør fredes mod byggeri og anden IT;enneskelig indgriben. II
Kulturhistorie.
Uddrag

!
,I

l
f

af udtalelse

afgivet

af museumsinspektør

G. Kun-

wald, Nationalmuseets
fredningsafdeling:
liDe i kulturhistorisk
henf."eendemest betydningsfulde
faktorer, som planen bør tage hensyn til, er de fredede ~ordfaste
fortidsminder
(80 gravhøje, hvoraf flere ret anselige) den fritliggende, store Tvilum kirke, der oprindeligt dannede nordfløjen
af et augustinerkloster,
og endelig Gudenåen~ der danner den vestlige afgrænsning af hele området med en afs~and af 12t km mellem
yderpunkterne
og med en 14t tm lang åbred. Aens betydnl.ng som
færdselsåre for både persontrafik og godstransport har V'c.Bret
overordentlig stor i såvel forhistorisk og historisk tid, for eoastransportens vedkornmende helt op til jernbanernes dage, af væsentlig betydning var åen som kraftkilde for dGn tidlige industri, og
en meget betydelig rolle spillede den i en tid, da jagt og fiskeri
var hovederhverv. Lige siden de tider har Gudenåen været bosættelsesfaktor. Den har givet navn tillivsformen,
livsmønstret det, der i arkæologien kaldes "kulturen" - hos den dominerende
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e,ruppe af Jyllands ældste beboere. Gudenåkulturens
bopladser lanBs
den del af åen, der her'er tale om, lieger på sanJterrasserne
på
begge sider af åen, de største ved Sminge sø, men iøvrigt på hele
Dtrcekningen ned til Kongens Bro. Et karakteristisk
lille samfund,
opstået omkring ruste stedet - kroen og kirken - ved f~rdsels~ren.
er Svostrup by, hvortil man ser over fra oærådet. Også placeringen
ud til Gudenå af Augustj.nerklosteret
i Tvilurn er utvivlsomt ird'lueret af åens be tydlline;som f'1:Jrd
sclsvej • Indm3tri virb=30mheder baseret på Gudenåens drivkraft, findes vist ikke just ved dette ntykke
af åen, men vi er ikke langt fra SilkeborG by, hvis papirfabrik
har været af største betydning for byens udvikling i forriee århundrede, og ned ad. 2.en komme!' vi sn:-lrttil eleldrici tct;3værkct
Gt~enåcentralen.
Enkelte vandmøller JigBer i rnlæådet, dog ikke ved
selve Gudenåen, men ved dens tilløb.
Nu om stlmder er. det Lsær for E30T1111erhusb'3byggelsen,at Guden'··
eien, på grv,nd af' sine land skabelige v~r;rdier, f3piller en be tydcl ~{~
rolle som bo S':B t tel sesfaktor • Ivlens åerw be tyd ni ng Gom færdsels2.re
kun voksede, jo mere den tiltrak sig bebYBgelsen,
så gælder det
ikke de iøvri,~t nr.ovntevæ:cdier - jagt- og fisl~erimulif~hederne,
drivkraftel1 of!,natur:ckønhedell. - der ildw er uuctt0JilJTJeli(!,8.
Nået. til
en vis {~r.m18evD. fDrtsa t l)oImnerbusbelJyggflse v.i.rkeimod sin hen-o
sie.t, nemlig cen ~ t ei ve adgang til naturskønted , idet den.ne vj l
svind e. En reguJ.eri np; er derfor påkrmv(; t, cJg cl et gC'Jle
er :i kke blot
Gue3.0D.åområde
L, men også de øvrige omr~l.'l~
',':del' ud !i',ver
til træknir"g
på BOIILm'3rhutjbebye;geloen."
Um:Lddell)art syd for SmingG 80 ~)<:- .i.. ID.rrheden af Gud e [1<:18)1
har ligget et kloster, hvoraf di)r dog i dag ikke findes nO{!E:nspor
over jorden. Herom skriver museumsinspektør
G. Kunwald i en senere
u. d talGJ.se:

"Kendskabet til Sminee kloster er me~et beskedent, men selv
om cistersienserklosteret
hurtigt forsvandt (ifølge Trap 16-21165-1166), så skal kirken have stået til ind i 1500-tallet.
Han
kender imidlertid ikke nøjere beliggenheden
af klostret oB/elJ.cr
kirken, og prøvegravninger
har ikke ført til resultat. Der er planlagt luftfotografer~ng,
s om måske vil kunne gi ve fingerpeg.

I.

I fredningsplanudvalgets
for de byplanmæssige
for friluftslivet;
langs åen. Herom

forhold
herunder

skriveIce

for området
omtales

gøres

samt for dettes

bl.a. manglen

r;amt om den rekreative

endvidore

udnytteloc

rede
betydning

på lejrpladser
iøvrigt

b.edder

det:
Endelig ~0r nævnes kanosejladsen
pi Gudenåen, der har v~ret
tiltagende i de senere år, og nu dyrkes af ca. 4000 mennesker hvert
år. Størstedelen
sejler dog på strækningen syd for Silkeborg, men
en del fortsætter mod Randers.
Specielt for denne gruppe skal fremhæves manglen på lejrpladser langs ~en, der tilgodeser kanofarernss
speciellc behov
ved a t være så nn turskønt beli{Sgende ~)om fredn"Lngsm:..er:;sigt
fCl'svarligt, idet det samtidig bør være en foruds<.etnillE"Rt andres bel'wttelse af le jrplad ;:Jenuclelukk es. Endvidere bør placeringen være
således, at der er relativ bekvem mulighed for aL komme til fod.~-3
ud i et tilstødende eller omgivende landskab, hvor der vil v~re
mulie,hed for i lighed med det øvrige publikum a.t dyrke hobbyprægede naturinteresser.
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V~d udformnineen af fredningspåstanden
er det tilstræbt
at tilgodese en rekreativ udnyttelse af området ved sikring nf
parJcerings-, færdsels- og opholdsmuligheder i området. Denne sikring forudsættes fulgt op ved fornøden indretning af toiletter,
skiltnine, m.m.
Der er i ovenstående intet anført om lejrskoler og hytter
for spejder- og andre friluftsorganisationer.
Disse gruppers behov påregnes at kunne dækkes ved udnyttelne af eksisterende bygninBer i forbindelse med om- og tilbygninger efter fredningsbestemmelserneD almindelige regler •
Påstanden
delL herudover
fredningsnævnets

vedrørte

ca.

100

dels de af kendelsen

ha, jfI'. nedenfor

omfattede

647 ha,

under omtalen af over-

behandling.

e
De arealer,

som fredningsn~vnet

9rnrD.d e A.

D~l~ ~:;ydlie,ste
del af området

Område B.

.::';
om:cåde nær Sminge, som fandtes a t ud~øre e.n enhed
med bebyggelsen i Sminge by.

Område C.

Arealer

Område D.

frivillig

fredning

Predningsnxvnet

som er omfattet

fl~ 1933.

veje og stier, der ikke allerede

hedens ikke-motoriserede

ikke må ændres

færdsel,

fredningsplanudvalge

i, at

var åbne for almen-

åbnes for sådan færdsel,

hvor-

at disse veje og stiers linieføring

uden fredningsnævnets

tykke. Fredningsnævnet

af en

var enigt med fredningsplanudvalget

ved det samtidig bestemtes,

og fredningsplanudvalgets

fandt det imidlertid

betænkeligt

sam-

at eh-e

t ret til anlæg af en af dette ønsket sti OVfJr

Troldkær Mose, ligesom

~

er opført ande- og minkfarm.

Områder ved Store Troldhøj,

eksisterende

nord for Linåen .

langs Sminge sø nord og syd for Sminge by og

(lb.nr. 38), hvorpå

•

lod u~bå,var:

nævnet under hensyn til en fra lodsejeraid.e

fremsat protest

ikke kunne følge den s.f udvalget

om en lejrplads

for kanosejlere

m.v. og en dertil knyttet

delig fandt man ikke fornødent

grwldlag

keringspledser

stier.

med tilknyttede

nedlagte

for te nærmere

påstand
sti. En-

angivne par-

- 7 De af fredningsnævnet

fastsatte

til ialt 705.850 kr. med rente 8*
statskassen

ville være at udbetale

gik 86 ejendomme;

e

e

i 29 tilfælde

l igt om grusgravIling

beløb

p.a., at afholde

og 1/4 af Århus amtskommune.

ge erstatninger

•

%

erstatnineer

sig

med 3/4 af

Det bestemtes,

at samtli-

til '3jerne. Fredni.ngcn an-

tilkendtes

ikke erstatning.

Sær-

c>...nførte
fredningsnævnet:

liDet bemærkes, at adskillige locleejerc har fremsat krav om
ret til Grusgravnin.g eller om erstatning for næe;telse heraf.
Nan har jkke ønsket at betale for de nødvendIge undersøeelser til godtgørelse af e;rusforekomster, før endelig afgørelse om
fredning foreligger. Nævnet har, 30m c1et fremgcir af do generelle
bestemmelser, l1::Bg tet grusgravning
(und tar;elf>Cad lb. nr. 23), rtlE:'l'l.
man har på grund af den manglende dokup.'.cntationikke ku.nnet f8.t'i,sætte nogen ersta tniDt~ herfor. II
II. In~bri.Qf's).:se
:for overfredninr-:snævnc t.
for overf:rcdningsrrnvnet af 33 ejere

Sagen blev indbraet
af fredede

ejendomme.

fører Jørn Hansen,

Randers,

ne kunne acceptere

det af fredningsnævnet

ningsniveau

-,

linier,

28 af landBrets~a~-

Af disse repræsenteredes

der vel for størstedelen
generelt

af ejendo~neanvendte

erE3tat-

- 1.000 kr. pr. ha inden for naturfredningslovens

bygGe-

2.000 kr. pr. ha uden for d.isse - men for en række lodseje-

re påklagede

srorlige forhold,

af grus og aand samt anlæg
gartnerivirksomhed.
samt problemer

væsentligst

af dambrug,

Endvidere

vedrørende

forbud mod udnyttels(~

anderi,

påpegedes

campingplads

visse færdselsproblemer

fredningssE)Y'vituttens

delig protesterede s mod den forudsætning,

udformning,

at der gjaldt

linie p[l en række e j elldOlmue i fT'ednin{-'~ens
sycUige
Endvidere
lig med påstand
erhvervelse

ankede

fredningsp18nudvalget

om udvidelse

og

af frednineen

af!.

en·-

skovbygge-

del.

for Århus amt, navnmed yderligere

Bf rninrireare[.~l.::;r
til kanole jrplads

100 ha,

og parkeringsplad

s,

,,'

udvidelse

af vcj- og stiadgang

og fra S~ingevejen
fredningsbestemmeJser

til Troldhøj,

til kanolejrpl~dsen,
vedrørende

over Troldkær

samt ændrinB

mose

af de gener€lle

e jendornmenes drj.ft og s:erbestelJ~Æel-
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et'

ser vedrørende

enkelte

ejendomme.

tillæe,opåstand om erhvervelse
af fredningen

grænsende

af arealer

i

nedlagt

det nordøstlige

hjørne

til Gern bakker.

Overfredningsnævnet
juni 1972, ved hvilken

Senere har udval~et

afboldt

lejlighed

besie,tigelse den 19. og 20.

der forhandledes

med de ankende,

med ejerne af de ejendoITÆe, der ikke var fredet ved fredningeDævnets kendelse,

men omfattet

samt repræsentanter

e

e

for .h-hus amtskommuneR

fredningsrå(l et, Danmarks
valget

af fredningsplanudvalgets

påstand,

vandinspektorat

Naturfredningsforening

, natur-

, fred.ningsplail1)c)-

og frcdnine;sr.ævnet.

III. Overfrednin8,Dn:.:evnetsbeslutninger
fang.
OverfrGdningsnwvnet

har beGluttct

stort set i overensstemmelse
idet man vedrørende
kendelse
Område A
----

.'

med

de enkelte

foran paB.6

at udvide

om-

frednjn~en
priztaDl.i,

af fredningrmævnet

i

dets

A-D skal bemærke:

idet der herved

opnås en naturlig

syd-

grænse for fredningen, :Ldet e;rmnsen bliver kOmmU!l."::gl'amsen mellem Silkeborg og Gern kommuner, d€r for en
dels vedkommende

yderligere

fra S.i.lkeboTB-HammeJ lan-

devej mod nord-·vest følger

en geografisk

grænse,

af Srninge: l Q (lb.n:c. l),

l ~, l ~

Linåen.

(Matr.nr.~

(lb.nr.

l, 3 h

bør efter overfredningsnævnets
uanset den nære beliggenhed
sig om åbne arealer

natur11{s

2), l ~ (lb.nr. 3) samt engparcel-

lerne 3 g (lb.nr. 4), 3 m, 3
(l b . nI' • 6) og 3 k (l b •nI' • 7».
Omrf::-cte
]~

fredningens

fredninG~3planudva18ets

områder

betegnet

bør medtages,

vedrørende

(lb.nr. 5), 3 i

opfattelse

medt~ge8

ved Sm1ne;e, da det drejer

Ilr'Br
Gern å og dermed

i nær cg

åben SamJ1enhæng med det øvrige åbne landskab.
nr.e af Srnin[sC?:2 Q (lb.nr. 28),

del af 2 ~

(Ma"tr.
(lb.nr.

39), 2 ~ (lb.n~. 40), 2 bQ (lb.nr. 45), 2 at (lb.nr.
46), 2 f, 2 ah (lb.nr. 53) ).

•

- 9 Omr(~de

C

(2 a, Sminge,

og 2 Q, Stovgaards

og 1adegaards

enge,lb.n.r. 38) e1" vel for en de-ls vedkommende
meget præget af de etablerede ande- og minkfarme, men ejendommens
gen langs

bredden

fredningsnævnets
sker1 selvom
den nuværende
Område

D

placering

af Sminge

i

fr.3dnin-

sø gør det efter over-

opfattelse

påkrævet,

at fredning

denne ikke skal være til hinder for
udnyttelse, jfr. nedenfor pag. 18.

er vel beskyttet
men det skønnes

e

centrale

gennem
IDe

de tidligere

st p,cakt isk,

Cl t

fredninger,

areale:,:'ncdo{:;

inddrages under denne frednine, således at der
kommer tj,l at g~::LdeeJumrtede f'redninf;sbestemr:1OIscr for ,det samlede fredningsområde
(matr.nr. 18 t

e

(lb.nr. 76), matr.nr. 39 ~ (lb.nr. 74) OB matr.nr.
39 Q (lb.nr. 75), Gern by og soen, som alle er
købt af st<..'l.ten,
samt dt"l 8.f matr.nr. 39 h (J.b.11'!".
62) og matr.nr. J,~ k (lb.nr. 97), sammesteds.

A.

Generelle

beste~nelser.

fredningsnævnet

'I

fastsatte

generelle

finder dog at kunne foretage
om 18.ndbrugsbygf,eri m.v.
melser

en.mindre

uafhængigt

er givet tilladelse
af f]'edningen måtte

De generelle

lempelse

og at kunne udelade

om støj og motorkørsel,

ikke herved

fredningcbestemmelser.

hvorved

dog med de nedennmvnte

af bestemmelserne

vj.sse sæ1"l1ge bester::···

bemærkes,

til motorkørsel

at der selvsaet
ud over, hvad der

gælde for områdei;.

fredningsbestemmelser

De f:r'ededearealer

Man

skal bevares

er herefter

følgende:

i de:,:,es
nuværende

tilstand,

og i særbestemme.lse-rne 2.nførte undtagelser.

Beb"y~lse..:..
De fredede
således

arealer

må ikke yderligere

j.kke opf0reE'Jbygni.nger, skure,

bebygges.

boder eller andre

Der må
irl'3ret-

- lo -

ninger.

Fredningen

allerede
OID-

skal dog ikke være til hinder

bef;Lående landbrur

eller tilbygninger

af, at nybyggeri
teBninger

opføres nybygninger

på eksisterende

eller tilbygninger

med planer

bygninger

for, at der til
ellor foretages
p~ betinGelse

ikke p&begyndes,

og beliggenhed

for byggeriet

forinden

er godkendt

af

frednjngsnævnet.
Fredningsnævnet

e

kan nægte

tilladelse

sCl,mL

til nybyggeri

om- cB tilbygninger:
l.

Såfremt

det eksisterende

helhedsindtryk

herved ændres

j

\~

V133fJentligtomi'E1ngog i uheldig
ges anden mulj

retnine;, og der sc:untidiekan p~JPE";-

for placering

g}18,i

og/eller

ydre udformni.ng, der

funk ti onel t ~~G l:~t.1en vd3sentlig merbekostning
ejeren

kan modsvare

det af

ønskede.

~

Såfremt

det ønskede

ikke tjener rirnelie;e landbrugsøkono-

miske formål.

Om- og tilbygninger
helårs-

,I

og sommerhuse,

karakter,

må

hvorved

bygningen

lovligt

i væsentlig

opførte

grad ændrer

kun finde sted efter forud j.ndhentet e;odkendels8 fra

fredningsnævnet.
som overgår

af de eksisterende,

Samme bestemmelser

til anden anvendelse,

(~wlder for landbrugse jend0!l..lme
I

samt landbrugsejendommes

bel""Jcel-

se.
Te rJ::'ær..ænd
ri.ng e !co.
På de fredede
formerne,
nering

herunder

gravning

i.kke tilladt.

ske til privat
021agsnladser

arealer

er ændr.inger i terrænet

af sand

oe

eller

grus samt opfyldning

terræn-

oe

pla-

Dog kan ,udnyttelse af de rl~vnte forekomster

forbrug.
m.v.

De fredede

arealer

må ikke anvendel:1 -til motorbaner-, upla[s-,
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(_

lO~3se- eller campine;pladser,
gårdelI eller henstilles
dele heraf.

Forurening

andet må ikke finde
tilladelse

e
e

udrangerede
af naturen

"bilkirke-

biler eller maskiner
ved henlæggelse

sted. Parkeringspladser

eller

af affald

eller

må kun anlægges

efter

fra fredningsnævnet.

og teltning

Call:.p1ng
må kun

og der rc~ ikke indrettes

af privat

finde Bted i nwrheden

besøgende

hos lodseje.l.'ne

ejentlof!lin€nes
bygl1tne,er.

af

.Luft1cdninp-er.
~_.Det er forbudt
fredningsnxvllet

~t opsætte

kan tillade

anlæg

master

og el-ledninBer,

dog at

til lok8~ forsyning.

AreaJ ernes (]ci.ft.
Arealerne
landbrue;sdrift
skovdrift

'1

må anvendes

som hidtil,

på de eksisterende

på de eksisterende

således

at e..lmindelJe:

landbrugsarealer,

skovarealer

såvel

kan fortsætte,

dog med

de under særbestemmelser

og ved de enkelte

gelser . Nytilplan tninger

eller --~~tll1il1u;r
med r:,kovtræer er ikke til-

ladt/Etablering

af nye plantninger

ikke på arealer,

der er dækket

af skovlignende

ejendomme

som

må ikke finde

af naturlig

anførte

~lndta-

sted, he11er

(selvsået)

trillvækst

I

~arakter.

1,'

Pe1sdyrfarme..1 dambruE.:.
Oprettelse
anlæg af dambrug

af mink-

eller andre pelsdyrfarme

er ligesom

ikke ti11adt.

FY·.~dninesmyndight"derne har ret til uden udp,j.ft for ej8rne
og efter forudgående
træer,

meddelelse

sa.mt til at foretage

ler, f.eko.

me~ henblik

at fjerne

selvsåede

buske

og

anden i'æ~rn for pleje af udyrkede

på at bevare

lyngRrealer

o

,

som saaannc.

are8.-
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Med undtagelse
opcættes,

plantes

Udskiftning

af nødvendige

kreaturhegn

må hegn ikke

eller såes uden frednings!1~vnets

af eksisterende

undeT særbestemmelserne

levende

nævnte,

godkendelse.

hegn, med undtagelse

af de

kan finde sted.

Ve.ie.
Vejanlæg

e

e

private

og -reguleringer,

bortset

veje, som føleer dGt naturlige

fredningsnævnets
Vandløb ..9.&

fra anlæg af mindre,

terræn, k2n kun ske efter

tilladelse.

sø .

.Inden for dG t fredede

cmr3.de n.å ~~-ke foretages

noget,

som kan ændre areal, form eller tilsta~d af Sminge so, Gudenå~n;
Gern å, Linå og Voel bæk. Norma:
eksisterende
rettigheder
ovennævnte

grøfter

til vandarealets
vandløb

Fredningen

skal

j

færdsel

gangsvej

er rimel~~t,

godkel1delBe lader udføre 6e

og ophold nødvendige

parkeringspladser,

adp;ang.

finder,

at det ved en så omfattende

at der i forbindelse

til en parkeringsplads

for motorkørende

det, en kanolejrplads
pålæg åbnes adgang

eller drænes.

m.v.

skiltnlng

arealer

o~ enge ved

kke være til hinder for, a t fY'edning[,,--

Overfredningsnævnet

hverves

Sumpede arealer

med fTedninpen.

B. Erhv8rveJ-ser og offentlig

fredning

r:'C

Der regnes med ejer-

sø må jkke afvandes

efter fredningsnævnets

for almenhedens
bygninger,

er tilladt.

midte.

og Sminge

Anlæg i forbindelse

planudvalget

og kanaler

op'censnlne eller afgravning

med fredningen

ved Sminge Knolc., en ad-

til statens arealer ved Troldhøjområ-

ved Gudenåen,

samt at der ved servitut-

til en række stier. I denne forbindelse

peges på de af ministeriet

er-

for kulturelle

anliggender

skal

(nu miljø-
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ministeriet)

inden og under sagen erhvervede

ejendomme

i dette

omr3de •
FølGende

erhvervel::~er er herefter

Til parkeringsplads
Knold

overtages

besluttet:

ved Gern-Svostrupvejen

4.961 m2 af matr.nr.

ved miljøministeriet

Gern b;y of, 80gn (lb. nr. 85). På kendels88kortet

e

Til adgangsvej
det af ministeriet

:tbrmotorkørsel

erhvervede

markvej

by og sogn (lb.nr. 61). Ligeledes

overtages

smst. (lb.nr. 62). Udgifter
vedligeholdelse
adgangsvejen,

afholdes

af Gern kommune.

Til etablering

delseskortet

nordøstlige

påstand

kort er
(se senere

færdsel

for kanofarere
1. ~ og

På l:: en···

'1nføres nedenfor.
om yderligere

fastsættes

erhvervelser

følgende:

med særlig signatur

}'or gående og cyklende
borg til Sminge beliggende

ved Gudenåen

område afvlses.

stier er åbne;;for gåend e og cyklende

Den nordligste

3S ~,

med K.L.

overtagelsesvilkår

De på kende1seRkortet

_

På kendelsens

ca. 6.838 m2 af matr.nr.

er stedet betegnet

Om almenhedens

Ge i"Il

samt den :fremtidige

enge, 1'vilum oogn (lb.nr. 65).

Fredningsplanudva18ets
i fredningens

2-.,

5 m2 af matr.nr.

0f, oversigtsarealerne

af en lejrplads

cg Ladegårds

De nærmere

2.335 m2 inc].

vist på randkortet.

ved miljøministeriet

Stougårds

til

Q, Gern

af !natr. nr. 24

til anlæg af vejen

hjørneafskmringerne

under Oversi~tss~rvitui)

De 24

4i

ved Gern kommune

hj ørneafskcerints og en eksisterende

g"

er sted8t beteg-

fra Sminge-Tvilumvejen

areal matr.nr.

by og soen (lb.nr. 86) overtages

4

l ~,

:P.

net lnee.et

overtages

nord for Sxinge

færdsel

færdsel

(uden motor),

den "gamlell

vest for den nuværende

del består dels af markveje

viste veje og
s3.1>;;des
~

vej fra Silkeoffentlige

og dels af nyanlæ~

vej.
såle-

- 14 des som anført

under lb.nr.

For gående
stianlæg

færdsel

i indtil

Stougårds

til og fra kanolejrpladsen

3 m's bredde over matr.nr.

etaoleres

Q

2 ~, 2

enge, Tvilu..'U
s9gn (lb.nr. 64).

og Ladegårds

tale med ejeren

37.

og på fredningsplanudvalgets

og 5 ~,
Efter gf-

foranledning

tes en oplukkel.Lg bom eller li_gnende 'Ved stiens udmunding

opsæti den

()

pri va te ve j,

•e

der fører til ~)rninge-Tvilumve,j
en, og pa denne stn.ek-

ning åbnes i'er eående færdsel •
Stien fra :3minge--'l'vilurnve
jen over Troldkær
gelse til vejen langs foden af Troldhøj
øst og nord om Troldhøj
Knold

motor),

ke sig til befæstelse

•

•

mose d og k1L-l ror gående

og foranstaltningerne

i nødvendigt

fæl~dsel.

omfang sf sluser

e jer·-

skal inc1skrænarealer,

i kreaturhegn.

må ikke ændres

uden frednines-

godkendelse •

De beskrevne

stiruter

følger

for en væeentli{S del eksiste-

rende veje og stier, og det bemærkes

l

signatur

eksisterende

kan afvige

C. Ophævelse
Trold hø.4

fra de i marken

af tidligere
I!1. m.

mene matr.nr.

at kendelseskortets

fredningsdeklarationer

Frednil~sdeklarationerne

r-'

fmrd sel (uden

i ca. l m's bredde over fugtige

Vejes og stiers linieføring
nævnets

nord for SmingG

over mosen skal fastlOlg[';esefter aftalo mellem

ne og fredningsplanudvalget,

samt opsætning

ad denne syd,

for gåend c og cy;dende

sti en over Troldkær

Stiens forløb

og videre

til parkeringspladsen

skal v.cre tilgængelig

mOSE:;med fOl'læn-

sU.-

veje og stier.
for Store

fra 1933, der hviler

pt ejendom-

14 k, 18 k, Gel af 39 Q, 39 ~ og 39 ~, Gern

by

og

,- -

sogn, ophæves

ved tinglysning

af oV9rfredningsnævnets

kendelse.

- 15 D. Særbestemmelser for enkelte ejendomme.
Tilladelser.
Lb.nr. l.

Matr.nr. l f og l h, Sminge by, Voel sogn, tilhørende gårdejer Niels Blumensådt.
Fredningen hindrer ikke beplantning med juletræer
på et trekantet areal af matr.nr. l f, mellem de
2 hegn, men tilladelse forudsætter procedure i henhold til naturfredningslovens

kap. VII unde:r hensyn

til et fortidsminde beliggende i det sydlige hegn.
Vedrørende den under ovel'fredningsnævnets behandling under fredning inddragne del af ejendo~~en fasts~~tes, at en stakhjelm kan opføres nordvest for de
nuværende bygninger, sa!."!t
st svømmebassin etableres
efter indhentet gOQkend~lse hos fredningsnævnet af
tegninger visende udseende og beliggenhed.
Matr.nr. 3 ~ og 7 h, sammesteds, tilhørende gårdejer
Henry Carstens. Det tillades at holde anderi (uden
bebyggelse) på 2 tdr. land på matr.nr. 7 ~ vest

•

for gårdens bygninger. En ny stald må opføres med
fredningsnævnets godkendelse. Den nordvestlige t~ekant af matr.nr. 3 !1 må tilplantes, i syd afgrænset
af vejen til matr.P1. 7 ~, sammesteds.
Lb.nr. ll.

Matr.nr. l li og 3 ~, sammesteds, matr.nr. 23 Q og
28, Voel by og sogn, tilhørende fru Inger Jensen.

Det tillades at fræse engen på matr.nr. 3 ~, Sminge
by, Voel sogn.
På matr.nr. 28, Voel by og sogn, tillades ger.opfø-

relse af et tidligere eksisterende beboelseshus
efter fredningsnævnets godkendelse af tegninger visende udseende og beliggenhed.

- 16 Lb.nr. l?.

Matr.nr.

i,

lo

Voel by og sogn, tilhørende

gårdejer

Villy Christensen.
Det tillades

at etablere

bælte ved Silkeborg
sommerhuse

e

landevej

slugten

til eventuelle

område bag dette bælte,

på den nordøstlige

del af ejen-

På ejendommen

dommen

indtil lo m vest for markvejen.

findes

et lille ældre hus straks nord for den omtalte

slugt, vest for markvejen.
Ilb.nr. 16.

r.Tatr.nr. l
Haflse.n·

h,

Sminge

by, Voel sogn, tilhørende

hr. };mil

Det tillades

på grund af det nuværende

stuehus'

meget ringe kvalitet
et i 1965 påbegyndt
kendelse

fundaltlt3!'t
~i'ter fredningsnævnGts

samt at tilplante

tilkørselsvejen

mellem

af vejen. Ved det nye stuehus

•

haveareal
buske,
Lb.nr.

18.

på

at opf:~r~ ei rJ.ytbeboelseshus

træer med 3 mIs afstand

•

af hensyn

på det ikke fredede

samt at opfylde

e

et 50 m bredt beplantnings-

god-

med een række

hvert træ på begge sider
tillades

etablering

på ikke over 1500 m2, der må indhegnes

af et
med

tr~er eller trådhegn ..

Matr.nr.

l ~, l 1, Sminge by, Voel sogn, tilhørende

hr. Knud Togholt.
Et eksisterende,

uden tilladelse

opført

skur tillades

bibeholdt.
Lb.nr.

19.

Matr.nr.

l ~ og 3 Q, Sminge by, Voel sogn, tilhørende

gårdejer

N. T. Søndergård.

Opførelse

af ny he18.rsbebo€;lse i stedet

de er tilladt med fredningsnævnets
ninger visende

udseende

for den nuyæren-

godkendelse

og beliggenhed.

af tHg-
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Matr.nr.

l

n,

og l

§.

de Hans og Carsten
Fredningen

Smj.nge by, Voel sogn, tilhøren-

Søgård.

skal ikke vxre til hinder

føres et aftægtshus
øst for gårdens

i forbindelse

bygninger

delse af tegninger

Edel Pedersen,
Fredningen

ejendommen

udseende

godken-

og beliggenhed.

by, Voel sogn, tilhørende

fru

Låsby.

hindrer

ejendommen.

med eller eventuelt

med fredningsnævnets

visende

l y, Sminge

Matr.nr.

for, at der op-

Under

ikke grus- og sandgravnillg på hele
gravningen

mod syd, matr.nr.

skal hegnet
l

h,

ind mod n2bc-

sammesteds,

bibehol-

r..1e:.J •

Lb. nr. 2~.2.:.. I~c..tr. nr. l

Sminge

§:Q,

by, Voel sogn, tilhørende

.~-.""
...

.1 •

..1

•

Erik Sørensen.
Fredningen

hindrer

ikke tilplantning.

3 §, 3 i og 5, Sminge by, Vael sogn, tilhø-

Matr.nr.

rende hr. Jens Jensen,

•

I forbindelse

med frastykning

"er et nyt stuehus

blevet

oellen

i tilknytning

ninger.

Tilladelsen

ningsbestemmelserne

til have,

på ridset

avlsbyeaf, at fred-

efter fredningskendelsen

at det nye stuehus

1972.

de matrikulære

overhol-

eng ikke beplantes

bilag 7 overensstemmende

23. november

stykningcn.

tillad t opført på restpar-

er givet på betingelse

lag 8, der er gqdkendt

viser

af en del af ejendommen.

til de nu eksisterende

des, at den frastykkede
nyttes

Sminge mark.

opføres

forhold,

som vist

med tegningen

af fredningsnævnet

Det bemærkes,

eller ud-

bi-

på møde den

at kenclelsens kort

som de var inden fra-

- 18 Lb.nr. 37.

l 1, 2 aa, 2 ~,

Matr.nr.

tilhørende

2 ~, 6, Sminge by, Voel sogn,

Olaf Pedersen,

Overfredningsnævnet

R~kkelund.

har tiltrådt,

at stiføringen

ændres.

er stien vist med den ændrede telig-

På kendelseskortet
genhed.
Lb.nr. 38.

Matr.nr.

2 ~, Sminge by, Voel sogn, 2 Q, Stougårds

Ladegårds

enge, Tvilum sogn, tilhørende

og

anderiejer

.Jørgen Samsgård •

••

l) Der kan opføres bygninger
minkfarm

øst for adgangsvejen

bygninger
linien,

syd-østfra

på et byggefelt ~egrænset

østskellet

tidligere

af matr.nr.

jernbaneareal.

res vest for forannævnte
et byggefelt

beliggende

40 m fra adgangsvejen
eksisterende

til anderi eller
til ejendommens

af sø- og åbygge-

2 a og vejen langs det

SRn~~ art bygninger

a~1Gangsvej til ejendommen
indenfor en afstand

og begrænset

bebyggelse

kan opføpå

af indtil

mod nord af den.

og mod syd af vejen langs jer-

banen.

•

2) Der kan opføres en hestestald
ningsnævnets

godkendelse

øst for adgangsvejen

efter fred-

mellem ovennævnte

byggefelt

og gårdens bygninger.

3) En medhjælper-

eller aftægtsbolig

kan efter

fredningsnævnets

godkendelse

ligere baneareal

øst for.en linie, der forlænger

l~vnte adgangsvej

mod syd, eller i umiddelbar

ning til den nuværende

4)
foretages
bygnings

opføres enten på det tid-

bebyggelse

Der kan med godkendelse

tilbygning
sydøstlige

tilknyt-

i Sminge by.
af fredningsr~vnet

til den ekslsterende

beboelse s-

del.

5) På markarealet
des anbringelse

foran-

sydøst for Sminge sø tilla-

af hegn og fodersiloer

i det omfang,

- 19 ~
det er påkrævet
anderi.

Sædvanemæssig

ladt. Eventuel
ligger
Lb.nr.

45.

af hensyn til ejendommens
belysning

driftsomlægning

over foldene

er til-

til anden fjerkrædrift

inden for den tilladte bebyggelse

Matr.nr.

drift som

og brug.

2 ba, Sminge by, Voel sogn, tilhørende

ribestyrer

K. A. Jacobsen.

Fredningen

hindrer

land af marken
Matr.nr.

e

hr. Ivan Skoveåru

Q og

af ca. l td.

vest for den eksisterende

e ~b •TI~.2..Q.:..

4

ikke tilplantning

meje-

beplantni.ng.

4 g, Sminge by> Voel sogn, tilhørende
Pedersen.

Eksisterende

dambrug.

Det tillades

at opføre et nyt 0rredhus

til ynBelud-

klæ.kning efter godkendel~;e ij.f ~~'redningsnævnet af tegninger visende
Matr.nr.

2 az, 2 ~

tilhørende

og beligg~nhed.

og 2 pf, Sminge by, Voel sogn,

at bibeholde

anderivirksoJllhed i det nu-

omfang på et i l ro's højde indhegnet

ca. 150 m2
Lb.nr. 60.

(jordf~rver)

hr. Svend Jensen.

Det tillades
værende

udseende

-

beliegende

øst for ejendommens

enga:r'ealbygning.

lVlatr.nr. 4 ill og 4 y., Sminge by, Voel sogn.
Det tillades

at beplante

~ende bevoksning

og sydskellet

Hvis erhvervsmæssig
underrettes

arealet mellem den eksiste-

tørvegravning

med 3 måneders

afsnit V vedrørende

varsel.

erstatning

4 y..

af matr.nr.
ønskes,

skal nævnet

Der henvises

til

side 25 for så vidt an-

går bemærkrJinge~c ad særbcsterrlnelser for lb. nr. 60.
Lb.nr. 66.

Matr.nr.

3 ~, Stougårds

sogn, tilhørende

og Ladegårds

fru Margit

enge

i

Tvilum

Stubgård.

Det tilladetl at et&bler'e et overdækket

svømme-

- 20 -

bassin i tilknytning

til den eksisterende

beboelses-

bygning.
Lb.nr. 67.

Matr.nr.

l !!, Stougårds

og Ladegårds

enge, Tvi-

oe

lum sogn, 3 ~, Gern by, Tvilum sogn, 12 g
34 ~,

Gern by og sogn, tilhørende

kontorchef

E.

Rehn Olsen.

e

e

Det tillades,

at den eksiste~ende

til beboelse

efter fredningsn~vnets

af udseende
Lb.nr. ~.3.

Matr.nr.

lade ombygges
godkendelse

og beliggenhed.

5 1f, Troldkær mose, Horn by, Tvilum

sogn, 8 Q, 8 Q, Gern by Vb sogn, tilhørende
Fritz Kjøge,

Gern.

Det tillades

at etablere

øst for byeningerne
Lb.nr. 87.

Matr.nr.

et fasaneri

på matr.nr.

på

ha

8 Q.

4 ~, 8 ~, 14 ~, 15 ad, 21 Q, 24

Gern by og sogn, tilhørende

t

hr.

gårdejer

1f,

Visti

Christensen.

'1

Det tillades

at opføre en ny stald efter fred-

ningsnævnets

godkendelse

af· udseende

hed og procedure i henhold

og beliggen-

til na turfredningslo-

vens kap. VII under hensyn til det på ejendommen
værende
Lb.nr.

97.

Matr.nr.

fortidsminde.
14

1f,

Gern by og sogn, tilhørende

Mette M. Thøgersen,

Skolegade

Fred~ingsmyndighedernes
ifølge kendeIsens

fru

6, Silkeborg.

ret til landskabspleje

generelle

bestemmelser

indtrw-

der først ved ejerskifte.

--'
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Oversigtsservitut.
Lb.nr. 61 og
. 62.

Af trafiksikkerhedsmæssige
af matr.nr.

grunde pålægges

24 ~ og del af matr.nr.

by og sogn - ca. 270 m2 tilhørende
rensen,

gård, Gern Vestermark,
udmundingen

•

Kirstine

39 Q,

- oversigtsservitut

omtalte adgangsvej,

givet på kendelsesko.rtets
vitutten

ved

af den under
således som an-

randkort • Oversigtsser-

er sålydende:

l.it:n
til enhver

tid værende

at

e jer er pligtig

drage omsorg for, at der på det angivne

oversigts-

areal hverken

anbringes

varigt eller midlertidigt

genstande eller forefindes
højde end 0,80
dende vejbaners

ID

eller nedskæring

bevoksning

af større

over en flade gennem de tilstømidte. Denne bestemmelse

ikke sne. Fjernelse

af selvsåning

omfat~er

og fjernelse

af eksi.sterende beplantning

til en højde af 0,80 ro vil være at foretage
fredningsplanudvalgets
Fjernelse
Lb.nr. 37.

Sø-

Frode Loft Lund-

i Sminge-Tvilumvejen

Erhvervelser

•

4 Q, Gern

Sminge Mark - samt del af matr.nr.

smst. - ca. 305 m2 tilhørende

e

del

Matr.nr.

på

foranstaltning.

af beulantnina.
2 ~ m.fl.,

2 læhegn på matr.nr.

Sminge by, Voel sogn.
2 ~ langs den gamle vej til

Sminge og langs det nedlagte

Jernbaneareal

være at fjerne ved fredningsplanudvalgets
staltning.

ind-

vil
foran-

- 22 -

Matr.nr.

2 ~

Træhegnet

m.fl.,

Smir~e by, Voel sogn.

langs Smingevejen

vil være at fjerne

ved fredningsplanudvalgets
Matr.nr.

8 Q, Gern by og sogn. Et beplantnings-

bælte langs vejen

til Gern vil WBre at fjerne ved

fredningsplanudvalgets
Den anførte

fra fredningsside

til en

m.v. samt til grus- og sandgr8v-

nine på ejendommen

.Li-ge

forar:staltnint?;.

stillingtagen

række byggesager

diggør

foranstaltning.

ikke forelæggelse

myndigheder

l y, Sminge,

matr.nr.

overflø-

for de reopektive

vedrørende

sæd van-

beb;Yf,gelse In. v. på lar..-

deL oamt råstofudvinding.

v.

Erstatning.
Overfredningsnævnet

,

til træde de

I:

har i alt væsentligt

af fredningsnævnet

man dog om råstofudnyttelse

benyttede

dokumentation

statning

for eventuelle

nets besigtigelse

generel

udtalelse

viklingshistorie,
og personlige

fandt fredninGsnævnet

fra ejerside

kunne Danmarks

Undersøgelse,

Geologiske

magister

på kendskab

suppleret

observationer.

Undersøgelse

Erik Heller,

til områdets

med arkivoplysninger,
~onkluGi0nen

er-

Under overfredningsnævikke give

af 19/9 1972 har afdelingsgeolog

baseret

i::et

på grund af

ikke at kunne fastsætte

grusforekomster.

møde, men i en erklæring
marks Geologiske

erstatningsniveau,

skal bemærke:

Som nævnt foran pag. 7
manglende

fundet at kunne

i Dan-

afgivet

geologiske

en
ud-

bl.a. boringer

i udtalelsen

er følgen-

de:
\lVi må konkludere,
værdie,e grusforeknmster

at chancerne

for at finde udnyttelses-

er otørst i området

øst for den offentlige

- 23 bivej og især i zonen DJ.:Brmesthøjlandet,
en jævn, men forholdsvis

mærkbar

ning. Her kan grovkornet

materiale

synligvis

hvor overfladen

terrænsti.ening

Vest for bivejen

i østlig

(grus) forekomme,

af en 2-3 m eller mægtigere

dækket

syntes mænG~en

har
ret-

men sand-

oandaflejring.

af grovkornede

materie:.tler

\

at af trige, samtidiG

e

•

med at den overliggende

På dette grundlag
sætte tilbud
således

fandt

til s3mtlige

tilli[';efandtes

grundlag

overi'redningsnævnet

ejere bortset

at gel' efter den nævnte

udtaJelse

for at tilbyde

måtto læg~es

~~gt p5, at udvinding

kelt ejendom

(lb.nr. 23, hvor udvindine

for lfvis vedkommende

di.ng blev tilbudt,

sådanne

de ejere,

for at tilbyde
lb.nr.

fremog

om råsto:fspørgsmålenc;:
2ærlige

skønsmæssige,

alene var påbegyndt

\

hvoY'vco.

ejendomme,

på en enDe eJen-

ka.n fortsætte).

t:Lllæg for mistet

opnåede

råstcfud-v·:Ln--

forlig med ialt 64 af de ialt

73 ej ere, for hvis vedkommend e ersta trline kommer
samtliGe

at kunne

er lb.nr.D&. l, 15 og 28.

Overfrednine;snævnet

tt

til tager

fra 2, jfr. nedenfor,

tillæe; (2,coo kr. pr. ha) til l;m række

mindre

domme,

sandkappe

hvor overfredningG~ævnet

beløb for mistet

havde

råstofudvjnding,

pa. tale, heru.J'ldel'
fundet

Grundla~

samt ejeren af

32, som overfrednin[';snævnet havde tilbudt 15.000 kr. fo!' mi-

stet dambruB§.mulip;hed.
Ejeren
forretning

af matr.nr.

14 k (lb.nr. ·97) gav under

den 15. august 1974 afkald

Ved taksationskornmissjonens
tes erstatningerne
overensstcmmels
_

fredningsnævnet

til de resterende

takoations-

på erstatning.

kendelse
8 ejere)

af 27/9 1974 fasts2ti det væsentli[':e i

e med de af ovel'frednj.nf:'su:evne
t afgivne
havde

ikke afgivet

forlig ansås for udelukket.

tilbud

til lb.nr.

61

tilbud.
of!,

Over-

80, hvor

.

- 24 Samtlj.ge tilkend te beløb er anført nedenfor
domsfortegnelsen,

herunder

under ejen-

de 8, der er fastsat ved taksation

(lb.nr. 2, 8, 16, 37, 41, 61, 80 og 83). Særlig om lb.nr.

37, 61,

80 og 83 skal anføres:
Lb.nr.

37.

Matr.nr.

2 §§., 2 Q.g og 2 .9. Sminge,

en landbrugs-

ejendom på 16 ha, hvor der forelA påstand
lig erstatning

for tab forårsaget

om sær-

ved, at ejeren
i

afskære s fra ad år~e a t flyt te sin m1nkfarm

e

Silkeborg

tit

til ejendom

i Sminge, som er køht i

1965 til dette formål efter en meddelelse
~~3borg kommune

om, at farmen i Silkeborg

tes krævet fjernet.
ikke grundlag

frQ 311kan ven-

11akc;atlonskornmissionen

for at :c1rhøje erstatningen

udover

35.000 kr., som var fastsat

de tilbudte

øvrIge ejendomme

i området

fml.dt

sem for

(med tillæg navnlig

for gene ved en sti).
Lb.nr.

61.

•

Taksationskommissionen

17.000 kr. inclusive
et vejareal,

i,

erstatningen

er indeholdt

af tr:.Berpå matr.nr.

23 Q og 26 ~, Gjern,

Matr.nr.

l

Trold}~r

mose m.v., en landbrugsejendom

24

og 11

lig erstatning,

her forårsaget

driyer gartneri

i Brabro.nd, må påregne

på grund af byudvikling.

9:.,
l,

på ca.

gården

og opførelse

af drivhuse

særder

flytning

er erhvervet

henvendelse

af forslag

Gjern.

ved at ejeren,

Ejendommen

i 1959, og i 1969 rettedes

af

erstat-

19 ha. For denne ejendom påstodes ligeledes

tekt om udarbejdelse

til

4.500 kr. for afståelse

hvori tillige

nj.ng for fældning
Lb.nr. 80.

fastsatte

til arki-

til ombygning

af

og varmecentra.l.

- 25 Da fredningssBgen

rejstes,

af de dele af bygningerne,
at tjene de planlagte
fastsatte

dømmelse
skønnes

kr. svarende

28.000

tilkendte,

uden a-t eartneridrift

avlsbycning

har vc:e:ret

et byggeri,

eft~r sin beliggenhed

ved det af fredningen

bo-

beboelse)

og hele karakter

følBenC~

at ville

hvol'ved

efter kommissionens

vil kunne omdcmi1es til en attraktiv

til gartneridrift

til

idet man anførte:

og hvor der er påbegyndt

den eksisterende

til

der har været ejet af de sam:I1e

ejere i en årrække,

•e

som var for dårlige

til

det af fredninesnævnet

iværksat,

påbegyndt

formål. Taksationskommissionen

erstatningen

"Ejendommen,

var nedrivning

ikke

forbud mod overgang

tabe i handelsværdi,

uder;

hvad der kan anses for dækket ved den af fredning~'~1':'v-'
net fastsatte

fastsatte

kr. (inclusive

erstatning

stet adeang

Såfremt

10.000

til

kr. for mi-

for lb.n:r.:.~.:..

fredningsnævne t n!l)ete~~
tilJ_adelse til erhvervs-

tørvec,ravning på matr.nr.

der i erstatningen

herfor

4

N,

Sminge by, Voel so~n, vil

være at foretage

hensyn til den af overfrednillgs~vnet
plantning

erstatningen

til etablerinp, af campingplads).

Bem-1Jrkninser.ad særbestemmelser

mæssig

II

Taksationskommissionen
18.000

'1

ersta tninf,.

på den del af matr.nr.

gende mellem den eksisterende

en afkortning

givne tilladelse

under
til be-

4 y, sammesteds, der er belig-

beplantning

og den offentlige

bi-

vej til Gern.
Såfremt

frcdninf,snævnet nroe:,ter
tilladelse

sig tørveeravning
ning, hvorimod

på matr.nr.

tilladelse

til ernvervsoæs-

4 ~, vil dette ikke medføre erstat-

vil medføre

en tilbagebetaling

af en

- 26 forholdsmæssig

del af d.en udbetal te f:r·edningserstatning.

Et kort nr. 2137/71

visende

iaIt ca. 748 ha er vedhæftet

T h

b e s t e m ru e s:

i

for Århus amts vestlige

kreds den 2. augm.;t 1971 afsagte

•e

kendelse

frednine;s-

om fredninf, af arealer

i Gern, l'vllurnog Voel sogne stn.dfmstes med de anfø:.:-'-

te udvidelser

og ændringer,

således

at nedennævnte

lægees de foran under pkt. IV 1\ fastsatte
i det omfang,
enkelte

areal m.m.

kendelsen.

Den af fredningsnævnet

ved Sminge

det fredede

generelle

der ikk: under IV D er fa~t~~~

ejendomme.

pl-

bestemJnelser

særbestemmelser

for

Der er ved d.e forannw-v"ute forlj_G samt ved tay.-

sationskommissionens

kendelse

af 27. september

anførte

ejere de ud for hver enkelL anførte

betalt.

Hvor erstatningen

om fredning

ejendomme

1974 tilkendt

beløb,

dE::

der alle er ud-

er anført med O kr., forelieger

forlig

uden erstatning.

Det bernrorke
s, a t e jendomsfortegnel;;ens
de, som var gældende

i

ma t.r'ikelsnuwre \;;r

1970, da fredninf,ssngell blev rejst.

°l
Matr.
nr.

Areal
i ha

l.

l b, l f,

28,07

2.

l~,

Lb.
nr.

Smlnge by,
Voel sogn
l ae1,

l f., Sminee

4.

3 f, 3 g,

5.

3 h, 3 1.,
3 !!l, :::>minge

Gårdejer Niels Blumensådt, Skellerup IJløllegård, Sill~eborg.
Fru Ketty Nielsen,
Linaa

4,35

Fru Johanne
Kristensen, Skærbwkvej 29,
Resenbro, Silkeborg

10,89

(to lodder)
Sminge

e

adresse

0,2

Sminge

3.

Navn.og

1,58

Gårdejer B. Rosenkvist
Hansen, 8minge
Peter HGjlsbere,Guernsey, f~neland

Beløb i kr.
67.000

500
7.000

15.000

1.000

- 27 Lb.

Matr.
nr.

nr.

Areal
i ha

Beløb

i kr.

6.

3 1, Sminge

1,58

Formand Erik Hinnerup,
Resendal

1.000

7.

3 k, Sminge

2,01

Gårdejer
Resendal

1.000

8.

3 u, 7 ~,
SmInee

9.

3 ~, 7 ~,

21,47

lo.

7 c, 7 Q.,
l .2, 3 §;

Gårdejer Henry Carstens, Sminge Mark

27.000

Erik Kruuse, Knud Ras-·
mussensvej, Asserbo,
Frederiksværk

6.500

0,80

Børge Pedersen, Bregnerødvej 34, Birkerød

800

SmInge
ll.

Henry Klode,

6,46

Sminge

e
e

Navn og adresse

14,40

Sminge,

Fr. Inger Jensen, kld.
Brill, Voel, Silkeborg

15.000

Gårdejer Villy Christensen, Voel Vestermark,
8600 SilKebol'g

10.000

23 b, 28

VoeI by
og sogn

12.

lo 1, Voel
by og sogn

10,08

13.

6 e, Voel
by-og sogn

8,40

Folketinesruedlem
Kampmann

14.

l u, l x.

2,58

Anker Jespersen,
Sminge, Silkeborg

lI-a, lI"b,
Sminge by:Voel sogn

"I

J.5.

l i, l k,

l ~LSmInge
by, Voel sogn

16.

l h, Sminge
by:- Voe:'...
.
sogn

17.

3 x, l 9.,
3 r, 3 y,

22,83

6,14

21,40

SmInge by,
Voel soen

18.

l g, l ,1,

19.

l

Q., 3 ~,

l y, Sminge
by, Voel
sogn

Gårdejer Henning Pedersen, Sminge iVlark,
Silkeborg

25,41

N. T. Søndergaard,

Sminge by,
Voel sogn

20.

Købmand Emil Hansen,
Kragelund

JS:nudTaagholt,
~boulevarden
59,
Arhus C
Frederiksberggade
Silkeborg

0,30

'l'ageJensen,
Sorring

9.000
2.500

Gårdejer Kruse Hansen,
Sminge Mark, Silkeborg

2,00

Sminge by,
Voel sogn

Jens

55.000

6.500

25.000

l.ooe

22.000
78,

o

- 28 -

Lb.
nr.

e
e

j\Ta tr.

nr.

.Area.l
i ha

Navn og adresse

21.

l ZJ Sminge-by,
Voel sogn

0,93

22.

l §J l n,
Sminf,e by,
Voel sogn

51,54

23.

l y, Sminge
by, Voc]
sogn

8,94

Fru Edel Pederseu,
Låsby

24.

1

ab, Sminby, VOGl
sogn

0,26

Ib Elbrønd,
Bakkegårdsvej
Silkeborg

Afdelingsleder
\'li ttenbure;

Beløb i kr.

o

Heinz

Gårdejerne Hans og
Carsten Søg3.I'd,
Sminge Mark, Silkeborg

36.000

5.000

250
24,

25 a. 1 Q, 8minge by,Voel
sogn

1,30

Poul B. Sørenoen solgt
til ~Tens Sig,raJrlJensen,
men s~leer oppebærer
erstatning

25 b. 1 §Q, Sminge by,Voel
sogn

0,59

Erik S01"efWen,
Hertzve
J' 68 ,
~
Abyhøj
Søren Kusk Jensen,
Voel Vestermark,
Silkeborg

c

26.

20 E" 1 k,
Voel by og
sogn

2Jlo

27.

3 d, 3 Q,
SmInge by,
Voel soen,
1 e, Voel
by-og sogn

18,18

H. Kanstrup Christensen,
Voel, Silkeborg

28.

1 e, 2 o,

24,06

Gårdejer Ookar Mortensen, Sminge Mark,'
Silkeborg

17,30

Gårdejer Karl A. Rasmussen, 8minge Mark J
Silkeborg

24.000

13,76

Fru Grethe Peveril, Quebeck, v/advokat Jørn
Hånsen

19.000

3.11

B. E. Steffensen,
Fyrkatvej 5, 1rbus N.

15.000

0,08

Landsretssagfører
Winther And€rsen,
.;restrupve j 11,
Arhus N.

°l

SmIngc by,
Voel sogn
29/30.1 æ, 3~,

3 y.. , 3 ~,
4 n,

2.000

23.oeJl

SmInge b;y-,
Voel sogn
31.

1 ~,Voel
by og sogn

32.

3 ~, 3 ~,
Smj.nge

by,

Voel sogn

33.

3 ab
_J

Sminge by,
Voel soen

Erik

1.000

--

Lb.
nr.

34.

Matr.
nr.

3 ac,

Areal
i ha

0,81

Sminge by,
Voel sogn

35.,

3

a,

5,

3 1,

31,98

Sminge by,
Voel sogn

36.

8, 9,

0,12

Sminge "by,
Voel sogn

e

37.

ti

l c, 2 aa,

2 §:e, 2g:,

Poul Christensen,
Skellerup, Resenbro, Silkeborg
Gårdejer Jens Jensen,
Sminge Mark, Silkeborg
Fru Bodil Olesen,
Sminge Nark,
Silkeborg

Beløb i kr.

2.000

35.000

o

16,01

Pelsdyravler Olaf Pedersen, ~Ækkelund, Silkeborg

35.000

Anderiejer J~rgen Samsgaard, Sm.i.i.g E

35.000

6 ::>minge
by, Voel
sogn

38.

2 ~,Sminge
by, Voel
sogn,
2 -'
c
Stougårds og
Lad8gårds
enge

29,43

39.

Del af 2~,
Sminge by,
Voel soen

1,23

Niels O. Andersen,
Gern

2.000

40.

2 Q, Sminge by,
Voel sogn

0,61

Enkefru Marie Pedersen, Sminge

2.000

41.

2 v,
SmInge by,
Voel sogn

7,82

Fhv. gårdejer Kr. Hvorslev, Nørreskov 56,
Silkeborg

3.500

2 r, 4 k,

21,47

42.

SmInge by,
Voel SOf,n,
45 f, 45 Q,
Gern b;y og
sogn, 4 K,
Voel by og
sogn

45.

2 ba,

46.

2 at,
Smingc by,
Voel sogn

Brockmann Pedersen,
l$-ystvejen 49,
Arhus

K.R. Jacobsen,

6,98

Mejerist
Gislev

0,11

Arne Andersen,
Silkeborg

Sminge by,
Voel sogn

•

6

Navn og 2.dresse

28.000

8.000

1.000
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Lb.
nr.

IVJ.atr.
nr.

Areal
i.ha

47.

4~,
Sminge by,
Voel sogn

16,47

48.

4 h,

9.000

2,10

Jens Jensen; Sminge
Mark, SiJ.keborg

2.000

1,26

Dambruger Ivan Skovgaard Pedersen,
Skjellerup Mølle,
Silkeborg

1.000

2 as, 2 ao,
Sminge bY:
Voel sogn

0,15

Karl E. Laursen,
Sminge, Silkeborg

2 b, 2 aø.

6,38 .

Landsretssagfører J.
Zethner-M0Jler, Sminge
.Hark, Silkeborg

4

i,

e

4 12., 4 !;!,

Sminge by,
Voel sogn

e

51.

52.

2

iL,

2 be,

Sminge by,
Voel soen,
4 n, Horn
by:- Tvilum
sogn

'1

16.500

Holger Sørensen,
Veel, Silke bore

SmIl1ge by,
Voel sogn

50.

Gårdejer Kaj Walther,
Sminge

Beløb i kr.

9,08

Sminge by,
Voel sogn

49.

Navn og adresse

o
8.000

53.

8 E, Gern by
oe sogn,
2 f, 2 ah,
Sminge by,
Voel sogn

5,36

Husmand Poul Jørgensen,
Sminge Mark, Silkeborg

54.

2 az, 2 aæ,

0,87

Arbejdsmand Svend Jensen,
Sminge, Silkeborg

0,18

Fru Lydia Nedergård,
Chr.d.8.vej,
Silkeborg

o

Gern kommune

o

2 bf, SII1i!ie~
by, Voel
sogn
55.

2 bd,
Sminge by,
Voel sogn

56.

2 ak, 2 au,
2 be, 2
Sming e bY-:Voel sogn

57.

2 ~, 2 ai
Sminge by,
Voel SOg.l

1,89

Jørgen og Marthe Jacobsen,
Sminge, Silkeborg

58.

3 b,
Sminge by,
Voel sogn

0,20

Ludvig Iversen, Voe1
Nørremark, Silkeborg

av,
l

18,34

10.000

1.000

1.000

o

:-'31 -

lIla tr.

Areal
i ha

nr.

59.

4

0,

4

9..,

4 li, 4 y,
Sminge by,
Voel sogn

61.

1 Q,

4

Q,

Beløb i kr.

1.,98

Ove Jacobsen,
Voel, Silkeborg

2.000

6,35

Gårdejer Johs. Knudsen, Grau'oalle

6.000

SmInge by,
VoeJ. sogn
60.

Navn og adresse

12,35

24 9,., Gern
by og sogn
5 _o,
b
Stougårds og Ladegårds enge

Gårdejer, fru Kirstihe Sørensen, Sminge.
Mark, Silkeborg

17.000

6 El, 7 1.,
Trold kæl' mose, Horn bj',

Tvilum

SO(Vl

2.335 m2 af 24 ~, Gern by og sogn, overtDges
til kommunevej, inclusive hjørneafskæring.

-'
•

62.

39 b. 14 i,

Gern' by og
sogn
2 9,., 8 !!.!,
9 h, 16 g,
29 §.. , Troldkær mose,
Horn by

63.

2 §" 2 t,
Stougårds
og Ladegårds enge

64.

l 2., 2 a
-'
2 Q, 2 2..,
3 .Q, 5 §:"
5 2., Stougårds og
IJadegårds
enge

20,33

af miljøministeriet

Gårdejer Frode 10ft,
Lundeård, Gern,
Vestermark

25.100

2
5 m af matr.nr. 39 .Q overtages
af miljøministeriet
til hjørneafGkæring

0,15

14,77

Erhvervsskolen,
Ik&st

Kaj Hugo Hansen,
Sminf,e Ivlo.rk,
Silke bore

O

31.000

- 32 -

Lb.
nr.

65.

Matr.
nr.

Areal
i ha

l b, 4 a,
4 b, Stou-

19,77

gårds og
IJadegå.cds
enge
42 a, 42 b,
Gern by og
sogn

le
e

6.838

ffi2

Navn og adresse
Boet efter Aage og
Dagmar Worsaae,
Sminge Mark,
Silkeborg

i kr.

32.000

nU"iIxrende ejer
Kapelmester Karl
Erik LaU1~8en

af l ~ og 4 ~, Stougårds

milj øministeriet

Beløb

t j l le jrplads

og Ladegårds

for kanofarere

o
af

enge overtages
(nu ma tr. nr. l

.§.

og 4 Q, sammesteds).

66.

67.

3 a, Stougårds og Ladegårds
enge
l a, Sto~·

0,55

Fru Margit Stubgård,

500

Sminge lVlark,
Silkeborg

21,17

gårds og
Ladegårds
enge
3 h, Gern by,
Tvilum sogn,
12 e, 34 a,
Gern by og sogn

E. Rehn Olsen,
Tanggården, Sminge,
Silkeborg
Lagerforvalter
Villy
Olsen, Tornemark,
Næstved
hver for halvdelen

35.000

o

68.

18 f"

Gern
by og sogn

0,67

Viktor
Gern

69.

16 ~, Gern
by og sogn

1,06

Ejnar Johansen,
gård, Gern

70.

50 ]l, Gern
by og sogn

0,16

Niels Christensen,
Gern Mark, Gern

o

71.

50 fl, Gern
by og sogn

0,15

Johs. Christensen,
Gern

o

72.

8 g, Gern
by og sogn

0,35

Villy Jensen,
Gern 0stermark,Gern

73.

18 ]2, 21 b,
21 g" Gern

7,42

Læge V. Gorridsen,Ans,
Ans by

Andersen,
Dal-

o

350
15.000

by og sogn

74.

39 g" Gern
by og sogn

2,38

Miljøministerizt

o

75.

39 !a, Gern
by og sogn

2,52

MiljøministerieL

o

Lb.
nr.

e

Areal
i ha

Navn og adresse

Beløb

i kr.

76.

18 k Gern
by -'
og sogn

18,09

77.

34 9:., Gern
by og sogn

0,01

Svostrup-Bros-Fryseboks, Sminge, Resen bro

78.

34 Q, Gern
by og sogn

6,66

Svend S0ndergård,
3minge Korsvc~j ,
Silkeborg

13.000

Sofie l:'edersen,

18.000

79.

e

e

Natr.
nr.

33

80.

26

34 .Q,

Gern-' by og
sogn

14,67

i, 23 R,

19,23

l

26

f

Miljøministeriet

Ny Tanngård
0,-

°
°

,

Sminge,
Silkeborg

Gern
by og sogn
,§"

11 1,

<:.'
.Anton, l:;V.
Aa. og
Arne Nielsen, Guld~rnedego.de 2'"""
Arhus c.

28.000

~.'roldkær
mose, Horn
by

81.

39 ,2" Gern
by og sogn

82.

lo f,
Troldkær
mose, Horn
by
29 Q, 29 §.,
45 Q, Gern
by og sogn

11,16

83.

5 15., Troldkær mose,
Horn by,
8 Q, 8 Q,
Gern by
og sogn

84.

-

Ejner Poulsen,

Låsby

O

Henry Berwald,
Gern Vestermark,
Resenbro

12.000

8,10

Otto Ringe,
Fritz Kj0ge, Gern,
hver fo~ haJ.vdelen

18.000

8 9.., Gern
by oD'o sogn

0,17

Svend G. .Andersen og
Ingrid Grejs, Gern

85.

l 9:., Gern
by og sogn

J. Overe;ård Sørenszn
m. fl. , Astrup Jl'lark,
Kjellerup
4961 m2 overtages af miljørninisteriet til parkel~ine:splads , nu
matr.n:c. l ~, sammested.s

86.

4 i, 24 Q,
Gern by og
sogn

5,44

:le

'.

0,25

3,26

Miljøministeriet

200
10.000

O

Lb.
nr.
87.

rhtr.
nr.
4 Q., 8 Q.,
14 Q, l::> ad
21 Q, 24
Gern by og
Eogn

14,71

•
e

Gårdejer
stensen,
Gern

Beløb

Visti ChriGern Bakker,

i kr.

--

20.000

0,49

Ejer ubekendt

O

4 o, Gern
og sogn

0,27

Marius Gc3!lliI1eleård,
Gern Vestermark,
Gern

O

90.

14 t, 15 i,
15 ~, <tern
by og sogn

0,74

Bodil J. Ellerup,
Bjerl'ehave,
Garn

O

91.

13 1s, Garn
by OB sOf;n

0,06

Jens Iv"l. 8ø:r:8nseu,
Frederiksborggade,
Gern

O

92.

24 ~, Gf'l'.1i
by og S(l€~tl

0,55

Søren R8.SJTlLHSSen
s
Gern 0stermark,
Gern

93.

24 1, Gern
by og sogn

0,41

Svend Aage Holm,
Nårup, Gern

94.

5 §;., Gern
by og Rogn

0,43

Børge SvejGtrup
0stergade 28,
Gern

95.

25 h, Gern
by og sogn

0,45

Poul Sørensen, Gern
0stermark, Gern

96.

15 h, Gern
by og sogn

3,32

og H. Skovlund Sørensen, Thorsgade 23,
HerninG

97.

14 ]f, Gern
by OB sogn

2,60

Mette M. Thøgersen,
Sk01egaoe 6,
Silkeborg

98.

14 ak, Gern
by og sogn

0,33

Ester, Willy og Svend
Ji'edersen, Kå1undsvej 1,
c.
A:l.'hus

99.

4 il, Voel
by og sogn

2,15

Egon Lauersen Rod.
Vuel, Sn.keborg

4.000

100.

l d Yoel
by -'og sogn

4,51

lVlø1le
::i..~ Andersen,
Kristi<.:ti1
Yoel f\lark,Silkeborg

9.000

101.

6 Q" Voel
by OB sogn

0,14

by

.-

Navn og adresse

18 g, Gern
by og sogn

89.

'--

-

~rGal
i ha

t~-

88.

34

6oi)

O

}Vjøl1er,

c.T •

Aage Jensen,

mark,

\Toel

Silkeborg

500

O

1.000

O

VeGter···

600

O

- 35 Lb.
nr.

Ivla tr.

Areal
i ha

nr.

102.

2 rr,Sminge by,
Voel sogn

Bt

%

Harald Nyegaard,
Sminge, Silkeborg

0,32

Samtlige

Beløb i kr.

Navn og adresse

erstatninger

500

ialt 962.400 kr. er forrentet

med

p.a. fra den 2. august 1971 og indtil udbetalingen.
A~ erstatningsudgiften

er 3/4 udredet af staten og 1/4 af

Århus amtskommune.

_j
e

Kendelsen
til de parceller,
(lb.nr. 61), 39

vil være at lyse som adkomst
der udstykkes

Q.

gårds og Ladegårds

af matr.nr.

for miljøministeriet

24 Q., Gern by og

Garn by og sogn (lb.nr. 62), l ~ og 4 ~, Stouenge (lb.nr. 65),

og 1 1, Gern by og sogn

(lb.nr. 85), idet med hensyn til de ej~r.do~~~ne påhvilende
tutter og byrder henvises
skilt vurderet,

SObll

udredes

til tingbogen.

skatterne

Indtil parcellerne

af de hidtidige

bekræftes.
/

er sær-

ejere. Udstyknin-

gen betales af staten.
Udskriftens

servi-

rigtighed

FREDNINGSNÆVNET>

koRI ~~lY -'-
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U D S K R I F T
AF
FORHANDLINGS-

OG KENDELSESPROTOKOL
FOR

FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUS AMTS VESTLIGE

Den 2. august 1971 afsagdes

FREDNINGSKREDS

i

I

6.,'

F.S. 316/1969

Fredning af arealer ved Sminge i
Gern, Tvilum og Voel sogne

sålydende
K E N D E L S E

I

,le)
•

-

2 -

Ved skrivelse af lo. marts 1970 til det daværende fredningsnævn for Skanderborg amt, nu fredningsnævnet

,I

lige fredningskreds,

for Århus amts vest-

rejste fredningsplanudvalget

for Vejle og

Skanderborg amter, som under sagens behandling er afløst af fredningsplanudvalget

for Århus amt, fredningssag for visse arealer ved

Sminge i Gern, Tvilum og Voel sogne. Som baggrund for fredningssagen anføres, at Overfredningsnævnet
~)ningSPlanUdValget

i 1968 godkendte en af fred-

udarbejdet fredningsplan

værende Skorup-Tvilum-Voel

for et område i de da-

og Gern-Skannerup

kommuner. Der er i

perioden herefter blevet behandlet et betydeligt antal sager inden-for fredningsplanområdet,

og da disse især har koncentreret

sig om

områdets sydlige del, har man valgt allerede nu at fremsætte fredningspåstand vedrørende denne del.
Det hedder i fredningspåstanden:
Beskrivelse af området

(I~I

Området, der ønskes fredet, består af mange forskellige sam-

" 1 menhørende landskabselementer.

I~-

brede Gudenå omgivet af enge, og ved Sminge udvidet til den cirka

~.,.18,4
,\A,

Langs vestsiden løber den 30-50 m

ha store Sminge Sø, hvori Gern Å har sit udløb. øst for de

I

egentlige enge følger ganske flade, terassedelte arealer, indtil
den stærkt skrånende dalside, der fører op til et bølget morænelandskab.
Den nordøstlige del af området består af et meget stærkt
kuperet landskab, Gern Bakker. Denne del af området har en meget
vildsom karakter og størsteparten heraf har formentlig aldrig været

.J~) opdyrket, men har henligget som hovedsageligt lyngklædte arealer anvendt til græsning og brændselshugst.

Siden denne benyttelse op-

_I

L,I,AI

- 3 -

,>

hørte, er der imidlertid sket en stor ændring, således at selvsåede træer og buske i dag giver store dele af bakkerne et skovlignende udseende. I den sydvestlige del af Gern Bakker findes
,
c'

e

områdets kendteste punkt, nemlig Store Troldhøj, der ligger som
et forbjerg ud mod Gudenådalen og Gernådalen.
Gernådalen er en meget smuk og kraftig markeret tunneldal,

•,

~

som kun i ringe grad er præget af bebyggelse og andre for dette
landskab fremmede elementer.
Endelig bør nævnes Voelbækdalen, som ca. 500 m syd for
Sminge skærer sig brat ned igennem Gudenådalens østside. Denne
dal er en karakteristisk

smeltevandsdal

(errosionsdal).

Fra det nævnte højdepunkt, Store Troldhøj, er der, ligesom adskillige andre steder langs overkanten af Gudenådalens
sider, meget fine udsigter.

~
,
I'1

Størsteparten af området har meget sandet jordbund, hvil-

ket har bevirket, at betydelige arealer er blevet tilplantede

med gran og fyr, især inden for de sidste 30-40 år. Den for landbrug dårlige jordkvalitet har- sammen med det smukke landskab bevirket, at et betydeligt antal landbrugsejendomme

i de senere

år er overtaget af byboere eller andre, som har hovederhverv uden
for landbruget. Et sådant ejerskifte kan i adskillige tilfælde
ses at være efterfulgt af tilplantning af en del arealer. På
enkelte arealer er dyrkning helt ophørt.
De naturvidenskabelige

og historiske interesser i området,

der ønskes fredet, blev i det væsentlige belyst i forbindelse med
den ovenfor nævnte fredningsplanlægning,

og der gives i det

-4 følgende en redegørelse herfor.
Geologi
.,"

Uddrag af udtalelse afgivet af Geologisk Institut, Århus
Universitet~
"Områdets uomtvistelige største geologiske interesse knytter sig til Gudenådalen og dalsidens sekundære geologiske fæno-

~)

mener. Gudenådalen er vor mest markante og største sammenhængende smeltevandsdal fra senglacial tid og et betydningsfuldt
i det observationsmateriale,

led

på hvilket vi bygger vor opfattelse

af isens tilbagerykning fra Jylland efter sidste istid. Gudenådalens flade bund med flere terassetrin kan endnu iagttages
enkelte steder, bedst ved vejen Gern-Svostrup. Dette stykke af
fladen, som ligger nedenfor Gern Bakker, bør alene af denne
grund ikke yderligere tilplantes eller bebygges (område (l) på
kortbilaget ).
Dernæst er selve dalsiden med de skarpt skrånende skrænter, der

I

I)

skyldes den senglaciale floderosion samt de senglaciale ero-

",lIt

sionskløfter, der er skåret ind i dalsiden, af geologisk interes-

1,

se. Her kan der peges på flere felter~
(2) skrænterne mellem Resenbro og Hedegård,

-I

(3) mundingen af Voel bæks dalgang,

(4) nordsiden af Gern ås dal,
(5)
\'

'J,,_

Gern Bakker, især skrænterne mod Gudenådalen og de erosionskløfter, som leder frem til Gudenådalen.
Af disse områder udgør (l) og (5)

det største sammen-

hængende interesseområde. Vi har her både den typiske dalbund

!.4IlIIil

-I."&').J

- 5 med terasser, den markendte dalside med senglacial erosion bevaret i sammenhæng og en stor del af den øvre terasse ligger her
hen i hede, som det også må være af interesse at bevare fra
andre naturbeskyttelsessynspunkter.

Denbeplantning , som har

fundet sted på dette hedeareal, er fra et geologisk-pædagogisk
synspunkt særdeles uheldig og vil efterhånden kunne ødelægge
dette fremragende eksempel på senglacial erosion, som vi ikke

11'1

har bedre noget sted i Gudenådalens lange forløb. Området bør
ikke beplantes og bebygges og bør holdes tilgængeligt for offentligheden i det omfang, den almindelige landbrugsmæssige benyttelse af jorden tillader det.
De samme bemærkninger kan til dels gælde for området Gern-

,,,

ådal en og dens nordside. Dette knytter sig nøje til området (l)
+ (5) og tillige er Gern å dalen sandsynligvis et led i Gudenå-

dalens senglaciale afvandingssystem,

som yderligere her trænger

igennem den NW-SØ orienterede endemoræne eller endemorænerelikt,
som Gern Bakker sandsynligvis er en del af. Det vil være rimeligt, om også dette område ikke beplantes og bebygges og at det
holdes tilgængeligt.
Skrænterne mellem Resenbro og Hedegård (på Gudenådalens
østside) viser tydeligere end noget andet sted i det aktuelle
område den senglaciale floderosion i dalsiden. Skrænterne såvel
som de foran liggende marker øst for vejen Resenbro-Sminge bør
ikke be plantes eller bebygges.
.1

II.

Det bør tilføjes, at naturfaglærere

ved Silkeborg Semina-

rium oe Th. Langs Gymnasium i Silkeborg anvender en række l~kaliteter i området som ekskursionsmål med henblik på belysning af
egnens geologiske udviklinc·

- 6 -

Botanik
Botanisk har der tidligere knyttet sig interesser til
floraen i Gudenåsystemets vandløb. Forholdene er imidlertid på
grund af forurening blevet stærkt ændret, og botanisk betegnes
situationen som uoverskuelig i øjeblikket.

,

Oprindelig var størstedelen af området hede. Denne landskabstype omdannedes, hvor terrænforholdene

tillod det, til ager-

jord, mens mange af de mere uvejsomme arealer, skrænter og
slugter beplantedes med skov. Heden holdt sig længst i Gern Bakker, hvor store arealer for en menneskealder tilbage prægedes af
lyngen med egepur hist og her. Nu breder hævreasp og fyr sig
voldsomt og vil snart dominere ethvert ukultiveret areal.
Der er en, omend svag, tendens til, at en ny landskabstype vil opstå, hvor urentabel agerbrug opgives ved, at man blot

,

lader landet passe sig selv. De få eksempler på dette fænomen er
endnu så forholdsvis nye, at de endnu ikke har antaget en mere
varig botanisk karakter.
Vildtbiologi
Uddrag af udtalelse afgivot af jagtkonsulent J. Langvad
Jensen, Bryrup:
"I nævnte forbindelse skal specielt lokaliteterne omkring
Sminge Sø fremhæves, som med sine kær og sumpede rørbevoksninger
yder specifikke fuglearter gode betingelser som ynglebiotop.
Vandrikse, sorthalset lappedykker, lille lappedykker, plettet
rørvagtel, dobbelt bekkasin er blot et lille udsnit af de arter,
som yngler her. Derudover findes naturligvis de for jagten mere

•••
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værdifulde~ gråand, atlingand, krikand, taffeland.
I vinterhalvåret

finder talrige fugle deres vinterkvarter

her i Gudenåens isfrie vandrnasser: stor skallesluger, lille skallesluger, lille lappedykker, troldænder, hvinænder, bjergænder,
gråænder, svaner, isfugl, vandstær m.fl. arter.

,

Alt i alt findes her et område med naturværdier som absolut bør fredes mod byggeri og anden menneskelig indgriben.
En anden lokalitet som på grund af særegen landskabelig
skønhed og righoldig fauna også bør have fredningsmyndighedernes
bevågenhed er Gern Bakker. Men her er tale om en egns-seværdiehed}
så dette landskab er sikkert sikret på forhånd for sporadisk byg··
geri."
Kulturhistorie
Uddrag af udtalelse afgivet af museumsinspektør

:

G

Kunwald,

Nationalmuseets fredningsafdeling:
"De i kulturhistorisk

henseende mest betydningsfulde fak-

torer, som planen bør tage hensyn til, er de fredede jordfaste
<

fortidsminder

(80 gravhøje, hvoraf flere ret anselige),

den

fritliggende, store Tvilum kirke, der oprindeligt dannede nordfløjen af et augustinerkloster,

og endelig Gudenåen, der danner

den vestlige afgrænsning af hele området med en afstand af 12k
j

km mellem yderpunkterne og m~d en 14t km lang åbred. Åens betydning som færdselsåre for både persontrafik og godstransport har
været overordentlig stor i såvel forhistorisk og historisk tid,
for godstransportens

vedkommende helt op til jernbanernes daee,

af væsentlig betydning var åen som kraftkilde for den tidliee in-

-

, t'
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dustri, og en meget betydelig rolle spillede den i en tid, da
jagt og fiskeri var hovederhverv.
åen været bosættelsesfaktor.

-e

Lige siden de tider har Guden-

Den har givet navn til livsformen,

livsmønstreret - det der i arkæologien kaldes "kulturen" - hos
den dominerende gruppe af Jyllands ældste beboere. Gudenåkulturens bopladser langs den del af åen, der her er tale om, ligger på sandteresserne på begge sider af åen, de største ved
Sminge Sø, men i øvrigt på hele strækningen ned til Kongens Bro.
Et karakteristisk

lille samfund, opstået omkring rastestedet ~

kroen og kirken - ved færdselsåren,

er Svostrup by, hvortil man

ser over fra området. Også placeringen ud til Gudenå af augu~
I

,

stinerklosteret i Tvilum er utvivlsomt influere t af åens betydning som færdselsvej.

Industrivirksomheder

baseret på Gudenåens

drivkraft, findes vist ikke just ved dette stykke af åen, men vi

:

er ikke langt fra Silkeborg by, hvis papirfabrik har været af
største betydning for byens udvikling i forrige århundrede, og
ned ad åen kommer vi snart til elektricitetsværket

Gudenåcen-

tralen. Enkelte vandmøller ligger i området, dog ikke ved selve
Gudenåen, men ved dens tilløb.
Nuomstunder

er det især for sommerhusbebyggelsen

åen, på grund af sine landskabelige
lig rolle som bosættelsesfaktor.

at Guden·-

værdier, spiller en betyde-

Mens åens betydning som færdsels··

åre kun vo~sede, jo mere den tiltrak sig bebyggelsen,

så gælder

det ikke de i øvrigt nævnte værdier - jagt- og fiskerimulighedernG, drivkraften og naturskønheden

- der ikke er uudtømmelige.

Nået til en vis grænse vil fortsat sommerhusbebyggelse

virke i-

-ln -

mod sin hensigt, nemlig den at give adgang til naturskønhed,

i-

det denne vil svinde. En regulering er derfor påkrævet, og det
gælder ikke blot Gudenåområdet,

men også de øvrige områder, der

/-

udøver tiltrækning på sommerhusbebyggelsen~
Umiddelbart

syd for Sminge Sø og i nærheden af Gudenåen

har ligget et kloster, hvoraf der dog i dag ikke findes nogen
spor over jorden. Herom skriver museumsinspektør

G. Kunwald i en

senere udtalelse:
"Kendskabet til Sminge kloster er meget beskedent, men
selvom

cistersienserklosteret

16-2-1165-1166),

hurtigt forsvandt

(ifølge Trap

så skal kirken have stået til ind i 1500-tal-

let. Man kender imidlertid ikke nøjere beliggenheden

."

og/eller kirken, og prøvegravninger
Der er planlagt luftfotografering,

_Ie)
~

af klostret

har ikke ført til resultat.
som måske vil kunne give

fingerpeg."
Planlægning
I planlægningsmæssig

henseende er status for området, der

ønskes fredet, følgende:
Gern sogn. (Gern-S1rF.1p:p.erHP
kommuTlE:;)
l. Fredningsplan

godkendt af overfredningsnævnet

ved

ol"

skrivelse af 9. maj 1968.
2. Fredningsdeklarationer

fra 1933 omfattende ca. 30 ha

af Gern Bakker omkring St. Troldhøj, jf. kortbilaget og teksten
side 12.
Voel sogn (Skorup-Tvilum-Voel
l. Fredningsplan

kommune)

godkendt af overfredningsnævnet

skrivelse af 9. maj 1968.

ved

- l2~ -

2. Byplanvedtægt,

der er vedtaget af sognerådet den 28"

maj 1969 og godkendt af boligministeriet
følge byplanvedtægten

,.

fredningspåstanden,

den 13. juni 1969. I-

er den del af Voel sogn, som omfattes af

udlagt som lRndbrugsområde.

Vedtægtens § 2

omhandler bebyggelse og benyttelse af de grunde, der omfattes
af vedtægten, og lyder således:
"For det af byplanen omfattede område skal gælde, at der
på ejendomme,

der drives som landbrug (herunder landarbejder-

boliger), frøavl, skovbrug, gartneri, frugtplantager,

fiskeri

eller hønseri kun må opføres bygninger for de nævnte formål.
samt funktionærboliger

i tilslutning til de eksisterende virk-

somheder og bygninger, der på lignende måde som forannævnt
tjener et på stedet naturligt formål, erhverv eller beboelse."
Tvilum sogn (Skorup-Tvilum-Voel
l. Fredningsplan,

kommune)

der er godkendt af overfredningsnævnet

ved skrivelse af 9. maj 1968.
2. Byplanvedtægt,

hvorved bl.a. den del af Tvilum sogn,

der omfattes af fredningspåstanden,

.

,

udlægges som landbrugsområde

er vedtaget af sognerådet den 23-10-1968 og fremsendt til boligministeriets stadfæstelse. Vedtægten indeholder samme bestemmelser som den vedtægt, der er beskrevet ovenfor under Voel soen.
Ældre fredning af Gern Bakker
I 1933 frededes på foranledning
ningsforening

.tt

af Danmarks Naturfred-

ca. 30 ha af den sydvestlige del af Gern Bak~er

ved St. Troldhøj, jf. kortbilaget.
Fredningen vedrører ialt 5 ejendomme og fredningsbestem-
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melserne er følgende:
Ejendommene fredes og skal stedse henligge i fri naturtilstand og må ingensinde udstykkes, dyrkes, beplantes eller bebygges.
Der må ikke på ejendommene foretages forandringer af terrænet, og plantevæksten må ikke beskadiges~ dog skal træ- og

I

kratbevoksningen

holdes i en sådan tilstand, at den ikke spær-

rer udsigten eller væsentligt omformer områdets karakt~r. Der må
ikke ske græsning af kreaturer, får eller andre dyr. Dyrelivet
i terrænet fredes. Ejerne udøver den af hensyn til dyreangreb
af skadelig natur fornødne jagt. Enhver forstyrrelse af terrænet
er forbudt, ligesom det er forbudt på terrænet at henkaste papir,
flasker eller andet affald.
Under punktet vedrørende bebyggelse forbeholdt ejerne af
de fire af ejendommene sig ret til at beholde ialt 2 eksisterende sommerhuse samt nyopføre ialt 5 sommerhuse.
På tidspunktet for fredningen var størsteparten af arealerne lyngklædte; men i dag er en stor del dækket af et skovlignende krat, som stadig breder sig trods fornævnte bestemmelse,
hvorefter ejerne af de fredede arealer har pligt til at påse, at
træ- og kratbevoksningen

ikke spærrer udsigter eller i væsent-

lig omfang omformer områdets karakter.
I 1933 var gennemførelse af den pågældende fredning værdifuld, først og fremmest som en sikring mod intensiv bebyggelse
eller tilplantning, der i dag skæmmer andre områder af Gern Bakker; men det må samtidig påpeges, at fredningen ikke er tilstræk-

I

- 13 kelig i dag på grund af det store behov for en hensigtsmæssig
og effektiv landskabspleje og arealernes betydning som værdifulde rekreative områder for almenheden.
Friluftsliv

" 4t

..
li'

Området (Gern Bakker og Gudenådalen) er i dag meget besøgt af turister på grund af sit attraktive landskab. Den ret
korte afstand til byerne Århus og Silkeborg (henholdsvis ca. 35
km og ca. 10 km) betyder, at mange søger herud på kortvarige udflugter, især i weed-ends.
Endvidere skal nævnes, at fredningsplanudvalget
bindelse med fredningsplanens

i for-

gennemførelse og ved forhandling

med de berørte sogneråd har accepteret udlægning af 3 sommerhusområder inden for fredningsplanområdet.

Disse områder kan inde-

holde ca. 450 sommerhusgrunde.
I nærheden af Trust (inden for fredningsplanområdet)

og

ved Resenbro findes desuden campingpladser. Disse sommerhusområder og campingpladser vil medvirke til at øge behovet for
landskabets rekreative udnyttelsesmuligheder.
Endelig bør nævnes kan~sejladsen

på Gudenåen, der har

været tiltagende i de senere år, og nu dyrkes af ca. 4000 mennesker hvert år. Størstedelen sejler dog på strækningen syd for
Silkeborg, men en del fortsætter mod Randers.
Specielt for denne gruppe skal fremhæves manglen på lejr-

.,

pladser langs åen, der tilgodeser kanofarernes specielle behov
ved at være så naturskønt beliggende som fredningsmæssigt

for-

svarligt, idet det samtidig bør være en forudsætning, at andres
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benyttelse af lejrpladsen udelukkes. Endvidere bør placeringen
være således ,atderer relativ bekvem mulighed for at komme til
fods ud i et tilstødende eller omgivende landskab, hvor der vil
være mulighed for i lighed med det øvrige publikum at dyrke
hobbyprægede naturinteresser.
Ved udformningen
~

af fredningspåstanden

er det tilstræbt

at tilgodese en rekre~tiv udnyttelse af området ved sikring af
parkerings-, færdsels- og opholdsmuligheder

i området. Denne

sikring forudsættes fulgt op ved fornøden indretning af toiletter, skiltning m.m.
Der er i ovenstående intet anført om lejrskoler og hytter for spejder- og andre friluftsorganisationer.

Disse grup-

pers behov påregnes at kunne dækkes ved udnyttelse af eksisterende bygninger i forbindelse med om- og tilbygninger efter fredningsbcstemmelsernes

almindelige regler.

Fredningspåstand
Fredning i henhold til § 11 i bekendtgørelse
18. juni 1969 af lov om naturfredning
under henvisning til foranstående

nr. 314 af

ønskes herefter gennemført

og som nærmere beskrevet neden-

for.
Fredningens omfang
Fredningen omfatter ialt ca. 748 ha, hvoraf ca. 515 ha
underkastet allerede gældende fredningsbestemmelser
gelinier ved sø, å, fortidsminde,

'.11

fortidsminder,

er

angående byg-

skov og landevej (100 m fra

150 m fra sø, å og landevej samt 300 m fra skov

over 20 ha). 84 ha er fredet eller fredskov. Endvidere omfatter

,

.
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fredningen umatriku1erede

arealer under offentlige veje samt

jernbanearealer fra tidspunktet for jernbanedriftens

ophør.

Fredningens indhold
Generelle bestemmelser
De fredede arealer skal bevares i deres nuvræende tilstand dog med de nedennævnte
~

og underbestemmelser

anførte und·-

tageIser.
Bebyggelse
De fredede arealer må ikke yderligere bebygges.
Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre

.,

indretninger.
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i
tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygninger
eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større orn- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.
(~

Fredningsnævnet

kan nægte tilladelse til nybyggeri samt

om- og tilbygninger:
l. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk

herved ændres

i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan
påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning,
der funktionelt kan modsvare det af lodsejeren ønskede, eller
2. såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugs økonomiske
formål.
Til byggeri til nyop~ettede
ningsnævnets

landbrug skal indhentes fred-

tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke

~l
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tjener rimel±ge-landbr~gsøkonomiske
Om- og tilbygninger

formål.

af de eksisterende, lovligt opførte

helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer
~

karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse
fra fredningsnævnet.
Fredningsmyndighederne

skal være berettiget til at med-

dele afslag på sådanne ansøgninger,
~I

såfremt de skønner, at byg-

ningen herved får en mere uheldig indvirkning på landskabet.
Landbrugsejendomme,
brugsejendommes

som overgår til anden anvendelse, samt land-

beboelse henhører under denne bestemmelse.

Lovligheden

af eksisterende fritidshuse, der ikke er til-

ladt opført af fredningsnævnet,

ønskes undersøgt.

Terrænændringer
på de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af sand og grus samt opfyldning
og planering, ikke tilladt. Dog kan udnyttelse af de nævnte
forekomster ske til privat forbrug.
Oplagsplads er m.v.
De fredede arealer må ikke anvendes til oplags-, losseelIer campingplA.dser, og der må ikke indrettes "bilkirkegårde"
eller henstilles udrangerede biler eller maskiner eller dele
heraf. Forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller
andet må ikke finde sted. Parkeringspladser

må kun anlægges ef-

ter tilladelse fra fredningsnævnet.
Camping
Camping og teltning af privat besøgende hos lodsejerne

I

f
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må kun finde sted inden for 25 m fra bygninger og kun i egentlige haver, som er omgivet af en beplantning,

der skjuler cam-

pingvogn eller telt, set fra det omgivende landskab.
Luftledninger
Fremføring af luftledninger kan kun ske med fredningsnævnets tilladelse.
Arealernes drift
Arealerne må anvendes som hidtil, således at almindelig
landbrugsdrift på de eksisterende

landbrugsarealer,

såvel som

skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsætte, dog med
de under særbestemmelser

og de enkelte ejendomme anførte und-

tageIser. Ny tilplantninger

eller -såninger med skovtræer er ik-

ke tilladt. Endvidere er det ikke tilladt at foretage plantning
eller såning med skovtræer eller buske inden for arealer, der er
dækket af naturlig

(selvsået) trævækst af skovlignende karakter,

og som er angivet på kortbilaget

som skovklædte med spredte lyng-

signaturer.
Pelsfarme, dambrug
Oprettelse af mink-eller andre pelsdyrfarme er ligesom
anlæg af dambrug ikke tilladt.
Landskabs-pleje
Fredningsmyndighederne

har ret til uden udgift for ejerne

og efter forudgående meddelelse at fjerne selvsåede buske og
træer samt til at foretage anden form for pleje af udyrkede arel- I

Ilt

aler, f. eks. med henblik på at bevare lyngarealer som sådanne.
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Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn, må hegn ikke
opsættes, plantes eller såes uden fredningsnævnets

og frednings-

planudvalgets godkendelse. Udskiftning af eksisterende, levende
hegn, med undtagelse af de under særbestemmelser nævnte, kan
finde sted.

På de fredede arealer må ikke indrettes motorbaner eller
andre indretninger, der medfører unødvendig motorlarm eller
anden unødig støj.

Vejanlæg og -reguleringer bortset fra anlæg af mindre,
private veje, som følger det naturlige terræn, kan kun ske efter fredningsnævnets

godkendelse.

Motorkørsel

1-....,

Motorkørsel samt kørsel med hjælpemotor må kun finde sted
på offentlige veje samt på de i forbindelse med fredningen anviste veje og parkeringspladser.

Herudover kun af lodsejere og

personer med ærinder på ejendommene.
Anlæg i forbindelse med fredningen
Fredningen skal ikke være ti~ hinder for, at fredningsplanudvalget efter fredningsnævnets

godkendelse lader udføre de

for almenhedens færdsel og ophold nødvendige parkeringspladser,

e
,

tygninger, skiltning m.v.
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Vandløb of!,sø
Inden for det fredede område må ikke foretages noget,
som kan ændre Rreal, form eller tilstand af Sminge Sø, Gudenåen, Gern Å, Linå og Voel Bæk. Normal oprensning er tilladt •

. i4t

TIer regnes med ejerrettigheder

til vandarealets midte. Sumpede

arealer og enge ved ovennævnte v~ndløb og Sminge Sø må ikke.
afvandes eller drænes.
Særbestemmelser
Med hensyn til nedennævnte arealers beliggenhed

og af-

grænsning henvises til kortbilaget •
.-

"

Gern Bakker
I Gern Bakker ønskes erhvervet ca. 5 ha af det tidligere
fredede areal omkring st. Troldhøj med henblik på gennemførelse
af landskabspleje

og åbning for almenhedens færdsel og ophold.

Herudover har staten før fredningssagens

rejsning fået tilbudt

ca. 21 ha af de tilgrænsende dele af det fredede areal til erhvervelse til samme formål.
I tilknytning til ovennævnte arealer ønskes erhvervet 2
-.

arealer til anlæg af parkeringspladser:

Ved Svostrup-Gern vejen

ca. 0,5 ha og ved vestsiden af Gern Bakker ca. 0,4 ha.
Endvidere ønskes ret for fredningsmyndighederne

til an-

læg af en indtil 3 m bred forbindelses sti for ikke motoriseret
færdsel mellem parkeringsarealet

ved Svostrup-Gern vejen og

arealerne, der erhverves, samt ret til at udbedre og udvide den
private vej over matr. nr. 24 d Gern by og sogn til den bredde,
der kræves for dens optagelse som offentlig bivej. TIenne vej

- 21 ønskes benyttet som adgangsvej fra den offentlige bivej SmingeTvilum til parkeringsarealet

i vestsiden af Gern Bakker. Vejens

anlæg og fremtidige vedligeholdelse

forudsættes overtaget af det

offentlige.
Lejrplads
Nord for Sminge Sø ønskes erhvervet et areal på ca. 0,7
ha til anlæg af en mindre lejrplads med fornødne faciliteter
for kanosejlere og vandrere. I tilknytning hertil ønskes ret til
anlæg af en indtil 3 m bred stiforbindelse fra~lejrpladsarealet
til den private fællesvej, der fører ud til Sminge-Tvilum vejen.
Veje og stier

..

,

For almenhedens ikke motoriserede færdsel åbnes veje og
stier, som angivet på kortbilaget. Det bemærkes, at en del af

e

-

nævnets og fredningsplanudvalgets

le

nedlægges.

disse er åbne i henhold til naturfredningslovens

§ 55 og 56. De

angivne vejes og stiers lini~føring må ikke ændres uden fredningstilladelse, ligesom de ikke må

Der ønskes ret til anlæg af indtil 3 m bred forbindelses-

.

sti over Troldkær Mose (sydvest for St. Troldhøj) •

• 1

~e"plantninger
En del beplantningsbælter,
matr. nr. 2 ~

der er anlagt på ejendommen

m.fl. Sminge by, Voel sogn, i foråret 1969 påstås

fjernet af hensyn til bevarelse af udsigtsforholdene

og land-

~)

skabets karakter. Ved besigtigelse
konstateredes, at ca. 75

% af

i området i efteråret 1969

beplantningerne var gået ud.

..
l".
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Et beplantningsbælte

på matr. nr. 8 c Gern by og sogn

langs den offentlige bivej Svostrup-Gern, der formentlig er anlagt i 1967, påstås fjernet af hensyn til bevarelse af de værdifulde udsigtsforhold.
Ældre fredning af store Troldhøj m.m.
Fredningsdeklarationerne

fra 1933, der hviler på ejen-

dommene matr. nr. 14 k, 18 k, 39 ~ og 39 ~ (eller del heraf)
Gern by og sogn, ønskes ophævet ved ovenstående fredningsbestemmelsers ikrafttræden. For ejendommene matr. nr. 14 ~ og 39 Q
gives fredningsmyndighederne
ningsmyndighedernes

ret til at foretage en efter fred-

skøn passende landskabspleje uden udgift for

ejerne og efter forudgående meddelelse. For matr. nr. 39 Q på'"

stås det på ejendommen beliggende sommerhus fjernet, når den nuværende ejers benyttelse heraf ophører og senest ved dennes død.
Såfremt ejeren under fredningssagen fremsætter ønske herom,
overtages grunden af staten i forbindelse med fredningssagens
gennemførelse.
Påtaleretten vedrørende ovennævnte bestemmelser tilkommer
Fredningsnævnet for Skanderborg amt og Fredningsplanudvalget

for

Vejle og Skanderborg amter (eller de myndigheder, som måtte
træde i stedet for disse) hver for sig.
Fællesudvalget for den kommende Gern kommune meddelte ved
skrivelse af 12-12-1969, at man

K~T~~

godkende forslaget til

frednjngspåstand.

.e~
..
i -

Danmarks Naturfredningsforening

meddel te veG. -'1{ri. velse af

20-5-1970, at man kunne anbefale, at fredningssagen gennemfør-cv~

, "

- 23 som foreslået. Foreningens

lokalkomite for Silkeborgegnen

havde

ved skrivelse af 15-5-1970 meddelt, at man kunne tilslutte sig
påstandens indhold, men at man måtte være betænkelig ved uden
'.

videre at feje den frivillige fredning fra 1933 af bordet. Endvidere gjorde man opmærksom på, at det ville være nødvendigt at
tillade opstilling af vildthegn.
Statens naturfredning s- og landskabskonsulent

har i

skrivelser af 19-2 og 4-3-1971 udtalt, at man stærkt kan støtte
den igangværende fredning. Området er af stort kultur- og naturhistorist v~rdi ag er ligeledes værdifuldt ud fra et landskabeligt og rekreativt synspunkt~ Området er endvidere særdeles bevarelsesværdigt

ornitologisk

set på grund af den varierede land-

skabskaral::termed sø, sump, enge, krat og bakker.
Naturfredningsrådet
at dG i fredningspåstanden

udtaler i skrivelse af 19. januar 1971,
fremførte videnskabelige

interesser i

det foreliggende område må anses for at være af stor værdi,
først o~ fremmest for den geologiske side af emnet, idet glaciallandskabet,

erosionsskrænterne

ud mod dalen, samt aflej-

ringsterasserne

i dalbunden udgør en landskabskombination,

som

man kun få steder finder smukkere udviklet.
Rådet bemærker, at man finder en grusgravning på teressernc uforenelig med ønsket om en fredning af området.
Under sagens behandling har fredningsplanudvalget
ensstemmelse med lodsejerens

i over-

ønske fremsat påstand om, at fred-

ningen ad lb.nr. 48 - Holger Sørensen, Voel, også kommer til at

."e

omf.s:tteden del af den pågældendes

ejendom, som ligger i Skanne-

rup sogn, idet den oprindelige grænse, der her fulgte sogneskellet, ~å Qnses for en etapegrænse.

-

1\;-1.
,'

- 24 Man har endvidere påstået, at en række ca. 0,60 m høje
træer, der for 2-3 år siden er plantet langs vestskellet af matr.

.,

nr. 2 §Z Sminge (lb.nr. 53 - P. Jørgensen) fjernes senest l år
efter Overfredningsnævnets

kendelse i sagen.

Endelig har fredningsplanudvalget

ved skrivelse af 16.

marts 1971 meddelt, at man har indstillet til Ministeriet for
kulturelle anliggender, at staten erhvervede ejendommene lb.
nr.ene 74 og 86, hvorfor man af hensyn til en videre udbygning
af områdets rekreative karakter finder det ønskeligt, at der ved
yderligere erhvervelser skabes forbindelse mellem allerede og påtænkt erhvervede arealer. Man ønsker derfor, at staten skal overtage visse arealer af lb.nr. ene 69, 83, 84,85~,89,

90, 91, 92,

",

93, 94, 95 og 96.
Efter bekendtgørelse

i St.atstidende og de lokale aviser

samt efter indkaldelse af lodsejerne og panthaverne holdt fredningsnævnet møder den 8-10, 15-10, 29-10, 5-11,og 13-11-1970 med
lodsejerne, hvorunder alle ejendomme blev besigtigede. Der er
endvidere afholdt møder, hvortil alle lodsejere har været indkaldt den 21-1 og 18-3-l97l.Endelig

har der den 15-4-1971 været

-.

afholdt et møde med de lodsejere, der omfattedes af fredningsplanudvalgets skrivelse af 16-3-1971. På dette møde oplystes det
fra udvalgets side, at man foreløbig havde tænkt på overtagelse
ved aftale med lodsejerne. Da der viste sig en massiv modstand
herimod fra lodsejerside, og da udvalget ikke ønskede for tiden
at nedlægge påstand om ekspropriation, blev spørgsmålet om over-

.,tI

tagelse udsat på nærmere forhandlinger mellem parterne.
Nævnet finder efter de i de omhandlede skrivelser anførte
grunde og efter besigtigelse af området, at betingelserne i fred-

- 25 ningslovens § l for fredning af området er opfyldte med følgende
undtagelser:
A. Et område omfattende l.bnr. l, matr.nr. l ~ Sminge, lb.nr. 2,
lb. nr. 3, lb. nr. 5, lb.nr. 6, lb.nr. 7 og engparcellen af
lb.nr. 4 findes ikke i sig selv fredningsværdigt.
B. Et område omfattende lb.nr.ene 28 (2 ~ Sminge), 39, 40, 45,
46 og 53 (2

f

og 2 ah Sminge) findes at udgøre en enhed med

bebyggelsen i Sminge by, hvorfor det ikke bør fredes.
C. Lb.nr. 38, hvorpå der er opført en andefarm og en minkfarm,
bør heller ikke inddrages under fredningen, idet de ubebyggede arealer, der til dels også grænser op mod Sminge by, ik-

'"

ke findes særligt fredningsværdige,

og idet det areal, der lig-

ger ved Sminge Sø, anses tilstrækkelig beskyttet ved fredningslovens bestemmelser
D.

om søbyggelinie.

De områder ved Store Troldhøj, der er omfattet af den fri-

villige fredning fra 1933, findes tilbørligt fredede herved,
hvorved yderligere bemærkes, at det ikke er fredningsnævnet, men
Danmarks Naturfredningsforening,

der har påtaleretten til disse

servitutter. Arealerne under lb.nr. ene 74 og 97 udgår derfor af
fredningen tilligemed det ca. 4,91 ha store areal af matr. nr.
39 ~ Sminge (lb.nr. 62), ligesom der ikke findes fornøden anledning til at erhverve dette sidste areal som påstået.
Det øvrige af påstanden omfattede område fredes som angivet på det udarbejdede kort, idet der for fredningen skal
gælde de i påstanden anførte generelle bestemmelser med følgende

".e

ændringer:
De to første "afsnit under bebyggelse formuleres således:

- 26 -

·'

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således
ikke opføres bygninger,

skure, boder eller andre indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger
eller tilbygninger
at nybyggeri

på eksisterende

eller foretages om-

bygninger på betingelse

af,

eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes,

forinden tegninger med planer og beliggenhed

for byggeriet

er

godkendt af fredningsnævnet.
Ad de specielle påstande bemærkes:
Fredningsnævnet

finder ikke, at der er fornødent grundlag for

mod ejernes protester at anlægge de ønskede to parkeringspladser
og de dertil knyttede stier.
Lodsejerne har ligeledes protesteret kraftigt mod den
ønskede lejrplads for kanosejlere

m.v. og den dertil knyttede

sti, idet der bl.a. er peget på den betydelige brandfare for den
f~'

nærliggende

store plantage. Fredningsnævnet

finder ikke, at der

~

er noget behov for en lejrplads på netop det foreslåede sted, hvorfor man ikke kan tage påstanden herom til følge.
Fredningsnævnet
af gennemførelsen

finder, at det må være en naturlig følge

af fredningen,

at de på kortet angivne veje

og stier indenfor det fredede område, der ikke allerede er åbne
for almenhedens

ikke-motoriserede

færdsel, åbnes for sådan

færdsel, hvorved det samtidig bestemmes,

at disse veje og stiers

linieføring ikke må ændres uden fredningsnævnets
planudvalgets

samtykke. Fredningsnævnet

at give fredningsplanudvalget
over Troldkær Mose.

og frednings-

finder det betænkeligt

ret til anlæg af den ønskede sti

- 27 -

Det område, der herved undergives de ovenanførte fredningsbestemmelser,

fremgår af nedenstående oversigt, hvori der

tillige er taget stilling til specielle ønsker og til størrelsen
"'

af erstatningen.
Der er fremsat protester mod de beregnede skovbyggelinier
i den sydlige del af området, men fredningsnævnet finder at kunne godkende de indtegnede skovbyggelinier.
Det bemærkes, at samtlige dispensationer til byggerier
m.v. er givet med det forbehold, at der tillige må indhentes
fornødne tilladelser fra andre myndigheder,
forelægges Overfredningsnævnet

og at kendelsen skal

til endelig afgørelse.

De ved denne kendelse foretagne indskrænkninger i den
"

fremsatte fredningspåstand,

kan derfor ikke betragtes som ende-

lige, før Overfredningsnævnets

te"

-

(te

..,
I

I

~.

I lodsejerfortegnelsen

s =
V

.,

benævnes ejerlavene således:

Sminge by, Voel sogn

= Voel by og sogn

= Troldkær mose, Horn by, Tvilum sogn
GT = Gern by, Tvilum sogn
H

G
SL

,-

afgørelse foreligger.

= Garn by og sogn
= Stougårds og Ladegårds enge, Tvilum sogn

- 45 Det bemærkes, at adskillige lodsejere har fremsat krav
om ret til grusgravning eller om erstatning for nægtelse heraf.
Man har ikke ønsket at betale for de nødvendige undersøgelser til godtgørelse af grusforekomster,

før endelig af-

gørelse om fredning foreligger. Nævnet har, som det fremgår af
de generelle bestemmelser, nægtet grusgravning

,

(undtagelse ad

lb. nr. 23), men man har på grund af den manglende dokumentation ikke kunnet fastsætte nogen erstatning herfor.
Da fredningen ikke skønnes at forringe panthavernes
stilling ad lb. nr. 78, og da der ikke iøvrigt er fremsat krav

l

om andel i erstatningen fra pant- og øvrige rettighedshavere,

~)

'"'

vil erstatningerne være at udbetale til de anførte ejere.
De anførte matrikelnumre
Erstatningsbeløbene

er gældende pr. 25-5-1971.

vil være at forrente med

8i %

årlig

fra kendeIsens dato og at udrede med 3/4 af statskassen og 1/4

I

af Århus amtsråd.
Kendelsen skal som anført forelægges for Overfredningsnævnet af fredningsnævnet,

men de lodsejere eller øvrige

interesserede, der påstår kendelsen ændret, skal tillige selv
inden 4 uger efter kendeIsens modtagelse indbringe denne for
Overfredningsnævnet, Nyropsgade 224, København V.
Kendelsen vil være at tinglyse på de pågældende ejendomme.
T H I

B E S T E M M E S:

De i foranstående fortegnelse anførte og på vedlagte
kort viste ejendomme i Voel, Gern og Tvilum sogne af areal

- 46 -

647 ha fredes i overensstemmelse

med det foranførte.

I erstatning udbetales til ejerne de anførte beløb
kr. 705.850,00 med rente 8i ~ årlig fra kendeIsens dato til
"11

betaling sker.
Erstatningen udredesaf statskassen med 3/4 og af Århus
amtsråd med 1/4.
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r er:tel af Gern Ba}:ker,
bevokoet OOTaade

udsteder

af SilJ:eborg,

undert6[nede,

Konditor

B ~·.h.r~r,1:'Jv

ae

:';jeTaf 3jenCioc:::en
f01[end;~7.t

Fredni~5sdetl~ratio~:,

~.

oG ~1aa inL;Ensirlde
beholdes

06

fo,:-beholcs-sRet
11US

ti

~:Pla~te~

~ .'e

~Derhuc,

ærrer

GenoFf~re

.:>or:uerbf;
ooelEe.

l-

U 'i[ten eller

haltes

v~3entligt

Ret

til at

det, li[esom

der

rarcel

O?-

beGge ',l.'ilfældesl:&l

eft8r afbiven

~od~endes

et den

udst~kkede

Erklærin[

af Skanderborg

Der o=a ikke ?&a Ejendo~~en

stedse

Træ-og

er btli~[enå.e

er paa Gen eventuelt

og ~lantev~~~ten

dOG for·

lØJYi:[€S,

oG der forbeholdes

nue Tilfælde

gsforening

eller

~Jer~ ~et til &t udstyt~e

P a Ejendom~en

Udseende

kreds Fred

bir.de~uE

henli[;cc i fri I:aturtilE:to.r..c'i

6 ~re_~_clbe

Ejer tilh~

bevare dette

et

-t~,e::,

UQE:t~-l:l~

i to ~~rcel

nuværende

føres

Wdse

der

3jenåo~~e~

€ftexfolcen:e LjeTe

~

E;jer:Q.o::l:1en
fredeE' o~

)

S9tll, Aarhus

ob

b€~taaende af et v~c.~tligst Qeu 1~0~epUT

EOC

•

[, r~.;;: 'rejendomrnelichec.en

Skønheden

(Sl~a:l:ierbor[Amtsraads~:reu.s),

427.

af
Amtsraads--

foretages

maa ikke beskadiges,
i en SBDdan Tilstand,
omformer

Omraadets

Forandog

skal

at den
Karakter.

•

a i1:ke

Gr~cning

i

fre6.es. Ejeren udøver den af HensjTn til DJ'rean[,reb

Faar eller andre Dyr. D~re-

Jaft. Enhver ForstirreIse
ligesom det er forbudt )e~ ~errænet

Paataleret
efterfølcende

efter denne Deklaration

Ej ere ~

Det b~~zrkes,
der hæf~er Fischers
1~rværende

••

af Kreaturer,

at henkaste

tilkommer

Papir,

den nuværende

og

Danma.rks Na turfrednin[;~fo re ning.

at Ejendommen

er ubehæftet

bortset fra, at

PenGe.

Fredninesdeklaration

FredninGsnævnet

af Terrænet

for Skanderborg
Silkeborg,

bliver at forelæGce

Amtsraadskreus

til ~odkendelse .

den 28. April 1923 •

B. Arl1skov.

Til Vitterlighed:
P • .t:s
·;)en-.Pe
ter s en: Vie e s1:o1einsp ektør, ~ilke bo r[.

Al b. Bj err e,
Sominarielærer, Silkeborg.

Foranstaaende
Frednin;sn~vnet

F~edninGsde~laration

for Skanderborg

Godkendes.

Amtsraadskreds,Gern,den

23.August

Rasmus hasmussen.

C.i,:elb;yo.

J

1933.

e n s J e ns e n •
)

Indført i Da~bogen

•

for lletskreds Nr. 51, Silkeborg Købstad c.v.,

d. 29. A Ut;. 1933 .
Lyst. TinGbog

Bd. Gjern Bl.427. Akt. Stab I. Nr. 189.
Underskrift .

•

( L.

S.)

Gebyrfri.
§ 14, II.
to Kr.

2 Kr.
-0-

Genpartens

Rigtighed

bekræftes.

/

1.1:.

Lar s Ped e rsen.
F:n.

-I

e

lF E 1\ P A R T.

Akt

6/1933.

,t're
..
laet den 23. AUG. 1933 i l"rednincsnævnet
Amt sraad sY.red s.
c. l':elb;ye.
~atr. Nr. 39 ~ af
Gern B~r oG Sagr:.
I

...

.

'

•••
;-

428.,

-1204. ~.29.8.Z3.

l,
I

.,J'

.'

Freuninssn:ev
A~tsra:;.dskr
Horsens.

,i''':; ,
~._:.

for

••

•

t"

•

•
e

Udfra e~j:::;ket
00
af 3jendor.men l:atr . l:r. 39 ~

t.•

af Gern Ba::ker,
Omraade

--. -.,

~

født Larse~, Ru[stec,
foy oi[

oe

tfterf01~enje

~r.
Ejere

i fri ~aturtilEtand

•

•
I
"

eller beb~·[,[es; dot;

o.;

Ejerinde~

oG freotidi~e

Ejere Ret til

at o;føre eet Hus, hvis Be1igcenhe~

QC

Danmark s liat urfr ednin[;E for en inE;

udseende
vil være

;:)ka~1derborGArJtsraac.skreds Freinin[En·~vn.
muen foretaEes

Der

be~kadi[es,
stedse

Tilstand,

Forandrin[er

af Terrænet,

oE;

skal 'l'r~-Oe;
Kratbevc]~Eninc;en

dOG

at den ikke spærrer UdsiGten

eller

Omr aaCiet s IW' akt er. Der r.w.aikke ske GræsninG
Faar

ll€r andre D~rr. D;yrelivet i Terrænet
n8Y~ til DyreanLreb

Ja~ • Enhver F rstyrrelse
f

af Ekade1ig

af Terrænet

budt paa T rr8nct at hentaste

~lasker

fredes. Ejeren

Ratur fornødne

er forbudt,

Papir,

af

li[~som det er

eller andet Affald.

J'

.paatale et efter "enne Deklaration tilkoD~er den nuværende

~jer~nde

o- efterføl[ende

Det

~jere Ga~t DanDarks

r.lærkes,at EjendolTIl:Ien
er ubehæftet

h~fter

NaturfreCnil1bsforening.
:Bortset fra, at der

og .J:t'ærdselsret
for Ej eren af Matr. Ilr. 18 k

af

hærværende

FredninGsdeklaration

n8vnet for Skanderborg

bliver at forelæsse

Amtsraadskreds

Frednings-

I-

RUGsted,

til Godkendelse.

pr. Vejle, den 28. April 1933.

e

•e

Julie Vallentin,

Til Vitterliehed:
Anna Schnack Jelsb~ak,Lærerinde,

Frednin[snævnet

Frednin6sdeklaration

fol' Skanderborg

c .. 1.:el
bye.

Vejle.

d.

29.

J.. ur.;.

Godkendes.

Amt~raadskreds,Gern,den

Rasmus Ras~ussen.

Indført i DaEbo~en

for ~etskreds

23.AuEust

Vielsesattest

1933.

. Jens Jensen.
Nr. 51, Silkeborg

Købstad m.v.,

19 33 .

)

Lrst. ~in[;bClb'Hd.

•

RUEsted Forskole,pr.

~;iels Thor.lsen,Gc.aTCejer, RUbsted, ·pr. Vejle.
Foranstaaende

•

f. Larsen.

Gjern Bl.

428. Al{t. Skab I. Nr. 190.

I

forevist.

L.1'(.

Lars Pec:'ers ,Fm.'
Und'O;rskrift.
G e b;yr /fr

S

i.

\( .

L . u.
.~)

14, II.
2 Kr.
To Kroner .
-0-

I

U D S K R I F T
E:f

For~andlings~rtokol

for Fredningsnævnet

for Skanderborg
Anmelde : Fredningenævnet

39b Gern By

I

og Sogn

;t

(.:.

! .
I

FREDNINGSDEKLA~\TIO •

I

·' .. ("
l1":'-'
-

....

:,.'~
,
t . '"

.,

)

Udf.f'a~n6ket om at bevare Skøl1)'!eden
og nat

./r.
39b e.fG
~
J

heden af den Del af :Sjendommen r,J::;tr
•
r
-

Aarhus Amt (Skanderborg Amtsraaskr~s)l

Land~and Søren Søndergaard a
for ~i~ og efterfølgende

best~r

n By

Og

So~n,

af et udyrket v'Osent-

9furaa~, ~steaer

G~'~~
re

ejendommelig-

som forlen Del grænser

op til !catr. Nr. 39~, og som udf:tÆ?ti\e
1igst med Ly~g og Sgepur bevo~t

I

undertegnede,

3!!r af Omraadet fø1eende

·,.>e~deltr.dni~gSde1karstion:
/,

Omraadet

s+ed,~ henliff,e i fri Naturtilstand
.1'

og maa ingensinde

,

es/kIler beby~ges. Der ~aa ik~e p~a

Omraadet foreta~es Fo anc~er
ikke beskadiges;
3jere Ret til ot

f~be~es.4er
"re:a-

sa ve

den nuværende Oi!. fremtidige

den ,(1 3rug for Landbr~gsejendo~~en

nødne Lyngslaan' J..g
~s alm
denne

af/Terrænet, og Plantevæksten maa

so

Udtyndine; i Tr~bevoksningen,

'id

Kratbevoksningen

forog

skal stedse ho16e~ i en

)

e

at 'e

sp~rrer Udsigten el~er væsentliet
Der mHa ikKe ske 3r~sning af Kreaturer,

"

)

i Terrænet fredes. Ejerne udøver
den af H nsyn til Dy _angreb af skadelig Natur fornødne Jagt.
er fcrc~dt, lio~f~~ ret er fcrbudt

~I=i-:1 srs t i ::>11

: i l Y-

CL"l:".S

r dEfl

c...
v:.::rend
e oD
o-

I

~~,:,:rv...s
ende Frednin::sd2}~13.r2-:i(111
bliver

:;~:
••n.Hl.:'vnet
j

at fJrel

"?red-

c.;.';':'

S1{a~J.derborc:;
A:::t~r?9Csi:reds til '3:odker;.c.else.

-

S:ren

S:~der~9ard.

ril Vi tterJ i.;lled:
AJb.
Vic8sk

Se~i~~riel~rer,

Dr. ptil.

_einsp8ktør,

:;e r LJ. ,

Vedlæggelse

'7.4.1933

? 7 . 11 • l ? ; :5

Under

a1"

et af Landinspektør

et Terræn
en - rklærin~

~ogn,

Silkeborg

p.t.GerD,

Silkeborg.
p • t.

?.-Jerre.

Axel Kristiansen,

af ~9tr.

Nr. 39b af Gern

af 8. ds. fra ~jeren

Silkeborg,

udf~rJiget

over

By og Sogn, og

af ~atr.~Nr.

3gb Bf Gern By oG

~. Søndergaard,

samt i Henhold

til Vedta6else

et af Fredningsn~vnet

paa

Amtsraadskreds

den 23. Au~~st

Møde godkender

Fredningsnævnet

som vedrørende

det i det vedlagte

d.A.

paa bemeldte

for?nsta8ende
Kort

Fredningsnævn~t
Horsens,

for Skanderbprg

ommeldte

c.
Hvolb~k,

Gern,

Melbye

den 13. September

Rasmus

1933.

1933

Hasmussen

den 16. September
Jens Jensen

1933

afholdt

Fredningsdeklarati~n
Omra'_ce af J.\lc:t\ -) ,

Amtsrr~dskreds.

den ll. September

for ~kenderborgi

~jendom

Nr. 39b af Gp.rn By og Sogn.

•

Aort

KORT>

•

•

•
--~-~.

00400.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00400.00
Dispensationer

i perioden:

19-07-1977 - 23-10-1989

OVERFREDNINGSNÆVNET
Nyropsgade

ba/ic

22',

1602 København V

Den

Telefon J J 95 65 og J J 9335

19. juli 1977.

Ofn. 2132/71.

Hr. fabrikant
Søndergade

Edva~d Fisker,

19,

§§S~)~j~!!~r:~e:.

Vedrørende

tilbygning

på ejendommen

matr.nr.

3 ac, Sminge

by, Voel

sogn, i Smingefredningen.

I skrivelse
Arhus amts vestlige
holdelse

af 17. februar
fredningskreds

af ovennævnte

fredningsnævnets

1977 har fredningsnævnet
nægtet Dem tilladelse

tilbygning.

kendelse

Ejendommen

af 29. oktober

af arealer ved Svinge i Gern, Tvilum
Ifølge kendelsen

er yderligere

for

til bibe-

er omfattet

1975 vedrørende

af over-

fredning

og Voel sogne i Gern kommune.

bebyggelse

på de fredede

arealer for-

budt.
Om- og tilbygninger
og sommerhuse,

hvorved

af eksisterende

bygningen

i væsentlig

må kun finde sted efter indhentet
I skrivelse
nævnets

•

afgørelse

bibeholdelse

godkendelse

af 21. februar

lovligt opførte helårsgrad ændrer karakter,
fra fredningsnævnet.

1977 har De indbragt

for overfredningsnævnet

principalt

frednings-

med påstand

om

af den foretagne

ger er en tilbygning

udvidelse, der ifølge Deres oplysnin2
på ca. 9m , subsidiært har De ønsket bibehol-

delse af en forbindelse
1972 eksisterende
Endvidere

mellem det ved fredningens gennemførelse i
2
træhus på ca. 9,41 m samt et udhus på 3,83 m2.

har De oplyst
Det fremgår

nets gennemførelse

af sagens

hvor der i 1972 forefandtes

glo JULI 1911

i 1972 skete en ophævelse

i 1965 givet tilladelse

MilJ'øministeriet J. nr. F \~o6

og en hønsegård.

akter, at der ved overfredningsnæv-

af fredningssagen

en af fredningsnævnet
dommen,

at have fjernet et hønsehus

./

af

til byggeri

på ejen-

et lille faldefærdigt

træskur.

/\g)...-~

-

Den daværende
skrivelse
nets

ejer

af

tilbud

28.

blev
juli

træhus,

førte,

liges

på

af punkt

1972,

at

"i

men sælgeren
om han er

herom ved

og ejeren

om en erstatning

august

rende

underrettet
1972,

Det fremgår
den 31.

2 -

ude n ansvar

til

Dem, der

medfølger

uden

overfredningsnæv-

kr.

skødet

handelen
er

accepterede

2.000

6 i

overfredningsnævnets

ansvar
for,

at

det

er

tinglyst

på ejendommen

for

lovligheden

det

s olgte

væ-

af det

op-

k an be bygges" .

Den samlede bebyggelse
er efter
modernisering
og udvidelse
2
nu på 21 m og anvendes
af Dem som fritidshus.
Ejendommen er beliggende

•e
•

i

landzone.
Overfredningsnævnet
Under

28.

juli

1972 skete

ni ng fi nder

afgørelse.

den

oktober

til

den i

ophævelse

ejendommens

herefter

af tilladelse
ti l at

til

ændre

udvidelse

afgørelse
byggeri

de n af
vil

være

af

mod erstat-

fredningsnævnet
at

fjerne

inden

1977.
af

overfredningsnævnets

daværende

ejer
P.

skrivelse

vedlægges.
O.

v.

J. Fisker

•

udtale:

overfredningsnævnets

Den foretagne

En kopi
./.

til

man i kke anledning

trufne
l.

hensyn

skal

.

af 28.

juli

1972

ÅRHUS

AMTS

. REG. NR. ;;#$

rOR

FREDNING::;NÆVNET

~trD

VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

8000 ARHUS C. DEN

!
TINGHUSET.

VESTER

SAG NR.

ll~.december

1982.

102/82

ALLI~ 10

TLF. 06· 1~ 20 77

Nævnet har samtidig hermed skrevet således til Johanne Knudsen,
Gudenaavej 26, GraUballe-, 8600 Silkeborg:
II
.
.
. I &ltrj.vele.e, der er modtaget af nævnet den l.november 1982,

-.t

har De ansøgt om tilladelse

~:r matr"nr.

areal

tet

til

at foretage_ en mindre dræning ai

4:!. Soinge by, Voel, hvilken

ejendom er omfat-

af Ov~rfI'ednineSnæV11.etskend.else af 29. oktober

ning af aresler

1975 om fred.'

ved Sminge.

Sagen har af l12.3vnet været 1"orelag-t amtsfredningskontoret
.

der

i nlcrj velse

af l. dccem.ber

i!1~.:lvendeimod den påtænkte

fører

II

at vandstanden
..

r

1982 har

I.

till~del~e

A\

p

at man intet har

skal

næVJlet herved for sit

vedlwl!ll1lende i

§ 34p jfr. forar~ævnte kendelse~

_. . .~_~_
..'_~;;'_.
_ __
--::-__

til

at

i ,tilg:t"æ".L1oende
VåtlOmrAder
...
_.. . - - -.
-

·medfør af nattu~freoningslovens

tt~ddele

udtalt

dl....
o3rJ.ing, dog på vill~årllai; den ikkl~ med...

SænkG3

den anlf:dning

II

.

den påkf.mkte dræning på vilkår som fastsat

. af amtsfrednil}esltcmtoret.·w--·~-~

=--:;-

--.-.:0..-

_._-~------:-

.

_ __

~_

------_'_-:::-,

•

__ •

....:._
••_~_

._-_-.::~-._.

.::-.-

--

_

__:-

-

_

-:0',':-

'Afcør61sen kan cfter naturfrednin~nlovens § 58 indbringes for
ove:r.f.rednin.:.;.sn:~vnet, /\11)415. c[;adc 7, 125 G lCøbcnhayn K., af bl. n. an f;OGC,rcl').
oe fors}t;cllise Inyndi.'jheder•
..~
.. Klneefristcn er 4 u~er fra den dnc, nfBo~else~ er meddelt den
på~ældcnd.c }t;la5eberettir;ede.
En ti11nc1clse 1';<1nil<i\c udnyttes
for udløbet af tla[cfrir,t<?n.
Er 1\1DYC i v;l)rl~~C1 t, kan ti.llaclcl s(m il~1~c udnyi.;l:es, r:1Cclr.1intlrc den opretholdes

v

[tf overfrcd.nin.:.:;r.m:'~vnet.

Tilladclr.H~n

j
'j

.

1

~

:. :Fredningsstyrelsen ..
J1l36~,)

bor'tfalder,

hvis

den ildc8 er udnytt~t

.inden 5 <.11".

REG. NR. YtV

e

FREDNINGSNÆVNET
ARHUS

FOR

AMTS VESTLIGE

FREON INGSKREDS
TINGHUSET. VESTER ALLt

21.apr11 1983.

8000 ARHUS C. DEN

45/1983

~AL NH.

10

TLF. 06 • I Z 20 17

Nævnet 118r d.d.

skrpv ...t

s~~ledps

fijprn

til

kommuno, 8883 Gjern:

II

I skrivelse at 7. april 1983 har kommunen ~or Midtjysk

le

~orsyn1ng &nsøgt om tilladelse
station pi matr.nr.

71!

til etablering

af en tran8~ormer-

Sm1nge by, Voel, hvilken

~attet a~ Over~redn1ngsnævnets

ejendom er om-

at 29.oktober

kendelse

El-

1975 om

~redn1ng at arealer ved Sm1nge.

I den anledning

skal nævnet herved for sit vedkommende

aedf.r Id natur~redn1n&slovens
dele t111adelse
placeres

80m

§ 34. jfr. fonavn'te kendelse,

i
med-

til det ans.gt. pi vl1kAr. at transformers'ta'tionen

"

vis't pA det

Grathe.

(

I.
.
Af~,:,relf.;cn kan efter' natur'rr(~<ln i ll.'.',:.l.oven[, § ~8 indbrincren
fol"
over.freclnl.n3f,n·~vllet
J
Amalic("adc
r/
J
12)G
l:obenhavn
K
af
bI
u.....
ane~
I] ._l.se
l .
.
u0Jeren og ~ors{e
ffiyndl.~heder.
(f

d

•

cr '1 urTer fra
l~luecberettlc:c:ie.

KID.eefri sten

på~ældcndc

En tillD.dclse

kan ildw

udny

Er l\:late iV:<:lrk:::at, han ti.lladol:,l!n·
holdes af ovcrfre~nin~sn~vnet.
Tillul.1el:;(:l1

l>ol~t.rulder,

den <.la,r

~

FFedningsstyrelsen.

af~()rel~;c:n er meddel t den
udl0l>U t uf

.il~:·.u uunytte:'J

hv.i.::.>llt.~Jl .i.klte

..

,

••

J

L LC::J .fur

"

,

l:l~

klar·cfristC'n.

I:Jellr.lin~I'c
den opretudnyl.tet

:lnden 5 .\1'.

e

REG. NR. )tn;
FREDNINGSNÆVNET

FOR

ARHUS AMTS VESTLIGE

TINGHUSET.

VESTER ALLt

21.april 1983.

8000 ÅRHUS C. DEN

FREDNINGSKREDS

4/1983

SAG NI~.

10

TLF, 06· l2 20 77

Nævnet

h3r d.d. skrevet

vej 47, Sminge,

således

til Hardy Jørgenspn,

Svostrup-

8600 Silkp.bore:

'I skrivelse at 13.januar 1983 har amtsfredn1ngskontoret meddelt nævnet, at De har foretaget tilplantning

4t

af

et markareal syd

for kommunevejen SvostrupGjern pI Deres ejendom matr.nr. 34~ m.fl.
Gjern, hvilken ejendom er omfattet af Over.tredningsnævnets kendelse
at 29.oktober 1975 om fredning af arealer ved Sm1nge.

Nævnet har foret~get besigtigelse den ll. april 1983.
Nævnet skal herved for sit vedkommende i m.edfør af naturf'redningslovens § 34, j.tr. fornævnte kendelse, meddele godkendelse af
den allerede foretagne tilplantning.

"

{J
Grathe.
I

(

•
,

Af~,:,rel~;en kan efter
naturrl'c'c1n"in~:;lovcn~§ ~8 ind1.>rjn"'en fol"'
J
Amalic[~ade
7 J 121 ~... G l~obQnhavn K .J af bI .a.
v
an~0Geren og forskelli5e
ffiyndi~heder.

over.rredn~n35n'~vllet

Klaee:fri sten er '1- ufTer fra den <la,r

pl&~ældendc )~lar;eberettlr;eJe.
En tilladelse
Er l~late iv~rkf:nt,

~

afG(Jral~.en er meddel t den
J

kan iJd~e udnyt te:~) .før udløoe:t
Jwn tillild~l:;cn
.ild'.u udnytte~),

holdes ~f overfrednin~nn~vnct.

Tilladcl:.ion bortf~ldcr,

Fredningsityrelsen.

.,

J6M9

..

hvl~

uI~n i)~lte .cr

af l~laf'cfri ntC'n.
oprE't-

r.lCdr.li.n~r-e dan

uunyttat

.indan 5 .\r.

~.REDNINGSNÆVNET

I

ARHUS

AMTS

FOR

VESTLIGE
8000 ARHUS C. DEN

FREDNINGSKREDS

SAG NR.
TINGHUSET.

~

TLF.

VESTER

ALLt

10

27. j\m1 1984.

49/1984

06-12 2077

Nævnet har d.d. skrevet således til hr. Gordon Filip Jørgensen, Gyvelvej
11

Under en den 22-. j\m1 1984 toretagttt

tilhørende

e at

9, 8600 Silkeborg:
besigtigelse

anbragt en jernbanevogn,

ejendom matr. nr. l ae Sminge konstaterede

der pA ejendolllllener

skabsskur. Under besigtigelsen

e holde jernbanevognen, uanset
e n1ngsnævnets kendelse ~ 29.

tredn1Dgsn.vnet,

der benyttes som red-

anmodedeDe om tilladelse
at forholdet

~ den Dem

er i strid

til

at bibe-

aed Overtred-

oktober 1975 omfredning at arealer

om-

kring SJD1nge.
I den anledning tillader

naturfredningslovens
nevognen forbliver

§ 34, jfr.

fredningsnævnet herved i aed1'.r af
den ovennavnte kendelse,

pA ejendommenindtil

den 1. juli

at jernba-

1981 pA vilkAr,

at beplantningen omkring vognen bi beholdes, og at al t driftsinventar
og lignende anbringes sAledes, at det er skjult

•

at beplantningen."

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes for
overfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. ansøgeren
og f~rskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan. ikke udnyttes fer udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes at overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar•
."" .

...odtagstL .._ :. ~:;::::tyre!ssn

. 2 8 JUNI 1984
Fredningsstyrelsen.

/[i..
FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

-

8000 ARHUS C, DEN

25. oktober 1984.

SAG NR.

70/84

_TINGHUSET.
VESTERALLt 10
TLF. 06 ,12 21177

Nævnet har d.d. skrevet således til Finn Thomsen, Smingevej 29,

8600

Silkeborg:

"I

skrivelse af 29. maj 1984 henledte amtsfredn1ngskontoret
nævnets opmærksomhed på, at der er opstillet et Il1ndre tntskur pi.
Deres ejendom matr.nr. 3~ Sminge by, Voel, hvilken ejendom tilligemed
matr.nr; 3æ Sminge er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
4t29. oktobe; 1975 om fre~ng
af arealer ~ed Smlnge.
I skrivelse af 2.oktober 1984 har De ansøgt om tilladelse
1ltll beplantning af hele ejendommen med rødgran øom jul et nB øku1 tur.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 22.oktober 1984.
Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele tilladelse til
beplantning af matr.nr. 3~ Sminge med rødgran dog på vilkår, at beplantningen ikke fAr en større højde end 1,50 meter. Det er endvidere
et vilkAr, et beplantningen i sin helhed er fjernet senest l.januar 1997.
Nævnet finder ikke at kunne meddele tilladelse til beplantning af matr.nr. ~ og ej heller til bibeholdelse af tnBhuset pA matr.nr.
3~, hvorfor det pålægges Dem inden l. maj 1985 at fjerne tnøhuset • "

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes tor
overtrednlngsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Kæbenhavn K., af bl.a. ansøgeren
Ol f~rskellile myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
plgældende klaleberetticede.
En tilladelse kan.ikke udnyttes rør udløbet at'klagetristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes at over!redningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar •

•

iI(10dtaget i fredningsstyrelsen

Fredningsstyrelsen.
. 2 6 OKT. 1984

/
~

r' ..

..

OVERFREDNINGSNÆVNET

jf /ie

AmalIegade 7

1256 København K

ll •••

Telefon

01-133838
Dato:

Frede Trans lund
Alleen 36

J.n~:

6.

marts 1985

2132/71-2/84

Sminge
8600 Silkeborg

Ved en afgørelse
fredningskreds

af 26.

oktober 1984 har fredningsnævnet

tilladt Dem på Deres ejendom matr.nr.

bibeholde en allerede

foretaget

2 ~, Sminge By, Voel, at

ea. l ha stor rødgranbeplantning

et areal på ca. 2 ha med rødgran.

Dog skal den allerede

der som en ca. 50 m bred øst/vestgående

fra overfredningsnævnets

og at tilplante

foretagne bepl~ntning,

bræmme når ud til kommunevejen

fjernes, når træerne har nået en højde af l! m.
pensation

for Arhus amts vestlige

Tilladelsen

kendelse af 29. oktober

mod øst,

er givet ved dis1975 om fredning af

arealer ved Sminge.
Danmarks Naturfredningsforening

har påklaget

over fredningsnævnet , idet foreningen
til at bibeholde

den eksisterende

foretage yderligere

tilplantning.

net, da fredningen

blev gennemført,

der kunne tillades

tilplantet,

fredningsnævnet s afgørelse

finder, at der hverken bør giv~s tilladelse

ulovligt

foretagne beplantning

Foreningen

henviser

gjorde detaljeret

eller til at

til, at overfredningsnævop med, hvilke arealer,

uden at sigtet med fredningen blev tilsidesat.

På de øvrige fredede arealer, herunder de omhandlede
fandt overfredningsnævnet

til

altså, at yderligere

arealer af Deres ejendom,

tilplantning

ikke burde tilla-

des.
Til det af Danmarks

Naturfredningsforening

tagne tilplantning,

som er en almindelig

forhold til fredningen,
juletræer.

Fu

10·'

anførte har De udtalt, ~
landbrugsafgrøde,

den fore-

må anses for lovlig i

og at træerne vil blive fjernet, når de er udvoksede

som

2

I forbindelse med fredningsnævnets behandling af dispensationssagen har Arhus
amlskommune bl.a. udtalt, at der inden for det fredede område findes flere større og mindre plantager, som medfører, al del bl.a. kun på kortere strækninger
fra kommunevejen Resenbro-Sminge er muligt at få frit udsyn til Gudenåen og den
vestlige dalside uden for fredningen.

Amtskommunen har endvidere udtalt, at den

allerede tilplantede bræmme på ca. l ha ligger netop på et tilbageværende åbent
areal mellem to plantager, og at udsynet ud over dalbunden vil forsvinde, når
højden af træerne her overstiger ca. 1,5 m.

Amtskommunen har under de forelig-

gende omstændigheder ikke villet modsætte sig den ønskede tilplantning, men har
foreslået den allerede foretagne beplantning fjernet, når træerne er l! m høje.
Overfredningsnævnet skal udtale:
Indledningsvis bemærkes, at det forbud om nytilplantninger eller -såninger med
skovtræer, som findes i overfredningsnævnets kendelse, også omfatter tilplantninger, som er lovlige efter landbrugsloven •
Under de foreliggende omstændigheder har over fredningsnævnet dog kunnet tiltræde
fredningsnævnets enstemmige afgørelse af 26. oktober 1984, herunder det fastsatte vilkår om, at den allerede foretagne beplantning, der når ud til kommunevejen, skal fjernes, når træerne har en højde af l! m.
I sagens behandling har 9 af overfredningsnævnets medlemmer deltaget.
sen er truffet enstemmigt.

eksp.sekr.

Afgørel-

FREDNINGSNÆVNET
ARHUS

e

FOR

AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS
TINGHUSET~ER

ALLt

8000 ARHUS C. DEN
SAG NR.

10

26. oktober 1984.

137/84

TLF. 06· 122077

Nævnet har d.d. skrevet således til Frede Trans Lund,
Alleen 36, Sminge, 8600 Silkeborg:

"

I skrivelse af l2.oktober

henledt nævnets opmærksomhed

-

1984 har Arhus amtskommune

på, at De på Deres ejendom matr.nr.

2a Sminge by, Voel, har foretaget tilplantning

41

.

juletræskultur

på et markereal

vejen Resenbro-Sminge.

med rødg·ran som

op til en plan~age ved kommune-

Ejendommen

er omfattet af Overfrednings-

nævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge.
Nævnet har besigtiget

ejendommen den 22.oktober

hvorunder De ansøgte om tilladelse
tilplantning

1984,

til at foretage yderligere

af et areal på ejendommen, hvilket areal er vist

med rød skravering på ~t luftfotografi.
Nævnet skal herved for sit vedkommende
turfredningslovens

•

i medfør af na-

§ 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele dispen-

satlon til den allerede foretagne beplantning samt den yderligere
beplantning, som er vist pA fornævnte .luftfotografi dog på Vilkår,
at beplantningen pA arealet på ca. l ha nærmest kommunevejen fjernes, nAr træerne har nAet en
jde af 1,50 meter. "

~

Afgørelsen kan efter na urfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. ansøgeren
og f~rskellige myndigheder.
Klagetristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
pAgældende klageberettlgede.

er meddelt

den

En tilladelse kan.ikke udnyttes fer udløbet af"klagefrlsten.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af over!rednlngsnævnet.
Tilladelsen

. Fredningsstyrelsen.

bortfalder,

hvis den ikke er udnyttet

inden 5 Ar •

FREDNINGSNÆVNET
ARHUS

AMTS

FOR

VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

8000 ARHUS C. DEN

.-,TINGHUSET.

VESTER ALLt

TLF, 06' 1220

n

til orientering

69/1984

SAG NR.

Til fredningsregisteret

10

12. april 1985.

/~--f~-

hvP(

Nævnet har d.d. skrevet således til Peter Aage Jensen,
Krusåvej lo, 8600 Silkeborg:

"I

skrivelse

at 6. marts 1985 henledte Århus amtskommune

4t

ejendommen

aatr.nr.

2~

Overfredn1ngsnævnets

der er opstillet

på en campingvogn,

fredn1l'\.gsnsevnets
opmærksomhed

Sminge, Voel, hvilken

kendelse

på

ejendom er omfattet af

af 29. oktober 1975 om' fredning

8~

"">

areal er ved Sm1nge.

ti

~~ Nævnet
ejeren, Peter

h~r den 25. marts 1985 beslltiget

Aage Jensen,

etl11et pA ejendQmmen
som aroejdsskur

oplyste,

at campingvognen

nAr bevoksningen pA et neboareal,

.

et mindre redskabsskur

campingvognen

der

er vokset op, da at opføre

i denne skovbevoksning.

Nævnet skal herved for sit vedkommende

e at

har Våtret op-

og til opbevaring af redskaber. Ejeren oplyste yder-

uden for Sminge-fredn1ngen.

tt frednlngslovens

hvor

siden omkring 1975. og at den alene anvendes

ligere, at han har til hensigt,

er beliggende

ejenåommen.

§ 34, jfr. fornævnte

forbliver

kendelse,

1 medfør af natur-

meddele

stAende på ejendommen

tilladelse

frem till.juli

til,

1987. "

.~

Atgørelsen kan etter naturfredningslovens § 58 indbringes tor
overfredningsnavnet, Amaliegade 7, 1256 København K., at bl.a. ansøgeren
Ol t~rske11iie myndigheder.
.
nage fri sten er ,.uger tra den dag. atgørelsen er meddel t den
pls-ldende klaaeberettilede.
En tilladelse kan. ikke udnyttes tør udlebet at"klagetristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes at overtredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden ,wlr.

..

tt

lVlodtage~n frednlngss'i:yrelst:lnl.

~~~~tt~D~~)
Fredning~styrelsen.
'I'b~t'"~~

.

.

FREDNINGSNÆVNET
ARHUS

AMTS

~

FOR

VESTLIGE

8oocR~!;

FREDNINGSKREDS

e

SAG NR.
TINGHUSET.

VESTER ALL~

NR. ~b-o

'c~DEN 29.

1985.

I18j

7/1985

10

Til fredningsregisteret
til orientering I (?)

TLF. 06 ·12 2077

~6-8~
Nævnet har d.d. skrevet
Låsby Vognmandsforretning,

"

således til Fritz Petersen,

Gl. Silkeborgvej

30, 8670 Låsby:

I skrivelse at 12. februar 1985 har De ansøgt om god-

kendelse af, at et ca. 0,6 ha stort areal af ejendommen ma~r.nr.
~

e

l! Sm1nge~ Voel, er tilplantet med nAlet~er.

Ejendommen er om-

tattet at Overtredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
tred.n1n&.'f arealer ved SIDinge•
Sqen

bar at l8Vnet V8ret forelqt

Amtafredn1ncskon- .

toret, der i skrivelse at 15. maj 1985 har udtalt, at

118ft

tinder

det uheldigt, at de tredede omrAder tilplantes, men etter oast.ncllghedernevil Aaltet~edn1ng8kontoret ikke IIOdeette s1l. at den
toretagne tilplantn~

opretholdes i indtil lo Ar, hvore~ter.

arealet skal ryddes •
• wet

skal herved for sit.vedko ...ende i medfer af

Da-

turtredningslovens § 34, jtr. forn.vnte kendelse, meddele t.illa-

e delse til, at tilplantn1nsen
tt hvorefter

arealet skal ~re

"

bibeholdes indt.il den l. juli 1995.
ryddet. "

i~
Afgerelsen kan etter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overtredningsnavnet, Amaliegade- 7, 1256 København It., at bl.a. ansøgeren
Ol f~rs~ellile myndigheder.
.
Ilaletristen er ,.user tra 4en 4al. atgørelsen er meddelt den
pls-ldende kl&&eberettilede.
En tilladelse kan. ikke udnyttes ter udlebet at"klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes at overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder. hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ir.
J

'
••

Fredningsstyrelsen.

'-'

.....

#

FREDNINGSNÆVNET
ARHUS

AMTS

FOR

VESTLIGE
8000 ÅRHUS C. DEN

FREDNINGSKREDS

SAG NR.
TINGHUSET.

VESTER ALLf·

10

16. april 1986.

33/1986

TLF. 06· 12 2077

Nævnet har d.d. skrevet således til Gjern kommune,
8883 Gjern:
II

I skrivelse

•
••

at 21. marts 1986 har kommunen ror Frank

Lund aneegt om tilladelse

til et ændre tagkonstruktionen

bestAende meDembygning

ejendommen

~

pA en

satr.nr. 1~ Sminge. belig-

gende Serkelvej 124. der er omfattet

af Overfredn1ngsnævnets

kendelse a~ 29. oktober 1975 om fredning af arealer 1.sm1nge.
Hævnet skal herved for sIt vedkommende
natur~redn1ngsloven~

i medfør

§ 34. jtr. fornævnte kendelse.

ledelse til det ansøgte.

af

meddele

tI1-

"

,
•

At,erelsen kan etter naturfredningslovens § se indbringes tor
overtredninfsnavnet. Amaliegade 7. 1256 Kabenhavn K •• at bl.a. &nsaieren
Ol ro~skel1 ,- myn4i,heder.
.
Ilaaetristen er 4 uaer tra den dal. at,ere1sen er meddelt den
plsaldende k1aaeberettilede.

En tilladelse kan. ikke udnyttes t.r udlebet at"klagetristen.
Er kl_,e l~rksat. kan tilladelsen ikke udnyttes. medmindre
holde. at overtredn1nlsnavnet.

den opret-

fillad.lsen borttalder, hvis den ikke er udnyttet inden , Ir.
Fredningsstyrelsen.

'y:l;,';.

1'" . \ "Joc>/

IJ-· J. .

"J

:J/)

1\
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;
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FREDNINGSNÆVNET
ARHUS

AMTS

FOR

VESTLIGE
8000 ARHUS C. DEN

FREDNINGSKREDS

SAG NR.

TINGHUSET. VESTER ALLt .lO
TLF. 06' 1220

17. april 1986.
'

8/1986

T,I fredningsregisteret

n

til orientering ~9

7:Y-Ri

Nævnet har d.d. skrevet således til Karl Thomsen,
Sørkelvej 84, Sminge, 8600 Silkeborg:

"

I skrivelse

til plantning
og 23.2, Gjem

at 21.januar

1986 har De ansøgt om tilladelse

at juletreskU1 'tur pi en del ~
by og sogn. hvilken

nævnets kendelse

ejendommen

ejendom er omfattet

Nsvnet har den 7. april 1986 toretaget

agtes tilplantet

at en del ~

jtr. to~te

til beplantning

kendelse.

vist pi vedhættede

ml bevokøningena

besigtigeise,

vurdering

og De

at arealet nordvest

ikke at kunne

tor ejendommens

i medter at naturtredningslovens
meddele

tilladelse

luttt9to~1

areal ml tilplantes

-

Overtrednings-

til pynte~nt.

N.vnet tinder ud tra en landskabelig

Derimod kan ~et

~

26e

det &nsøgte areal øst tor Sørkelvej

med noraannsgran

meddele tilladelse
bygninger.

matr.nr.

1975 om tredning at arealer i Sm!nge.

at 29.oktober

oplyste herunder,

~

til tilplantning

øst tor Serkelvej.

med vedvarende

bevoksning.

højde ikke overstige

at arealet

Det med b viste

PI det

1,50 meter.

§ 34,

med a viste areal

"

e
~.

e

•
At,erelsen kan etter naturtrednln1s10vens
§ SS indbringes tor
overtredninfsnavnet. Amaliegade 7. 1256 K.benhavn I••d bl.a. ansøgeren
Ol to.rskel1 ,e mynclilheder.
.
JOaaefrlsten er .. U&er tra den dal, at,.relsen er meddel teSen
pI,.l~end. klaleberetti,eeSe.
En tilladelse kan. ikke udnyttes f.r udlebet at'klagetristen.
Er
l~rksat. kan tilladelsen ikke udnyttes. medmindre den opretholde. at overtredn1nlsnavnet.
fillade1sen bortfalder, hvis den lkk. er udnyttet ineSen , Ir.

kll'.

tit

.

Fredn~ngsstyrelsen.

.
~\J1()l)":"" .....,,,~ ~ ~~.~ ..

.
w4:~!::-\.;~~t:att;;:(,
",

Arhus

Am t skomm une -A mts! redningskontore t

Vedr.:
a . lav træhotjde

t-. ved\'.

Sao nr. -Dato

bevok:snin;

u Sj-q-/tJ:,
I Ret.

,

'C'

af 17.apri1 1986.

Teanet af:
Mal, l' _-'-'

FREDNINGSNÆVNET
ARHUS
..

FOR

AMTS VESTLIGE
8000 ÅRHUS C. DEN

FREDNINGSKREDS
TINGHUSET.

VESTER ALLt

SAG NR.

10

22. april 1986.

131/85

TLF. 06· 122077

Nævnet har d.d. skrevet således til Finn R.Petersen,
Sørke1vej 125, Sminge, 8600 Silkeborg:

"I

skrivelse at 5. november 1985 har De ansøgt om tilladelse
til at plante juletræskulturer pi en del af Deres ejendom matr.nr.
l,!Sm1nge by, Voel, beliggende Serkel vej 125, Sm1nge, hvilken ejendom
er omfattet at Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning at arealer i S.inge.

•

Sagen har at nævnet v,æret forelagt for amtsfredningskontoret, og nævnet har den 7. april 1986 foretaget besigtigelse •

.AI
Nævnet finder ud fra en landskabelig vurdering ikke at kunne
.. meddele tilladelse til tilplantning af arealet nord for tilkerse1svejen til Deres ejendom. Derimod finder ntøvnet i medfør af naturfred• ningslovens § 34, jfr. tormavnte kendelse, at kunne meCldele tilladelse
til, at det areal syd for tilkørselsvejen til Deres ejendom, som er
skraveret på det vedheftede kort, tilplantes for et tidsrum af 8 Ar,
sAledes at beplantningen i sin.helhed skal ~re fjernet senest l. januar
1995.
Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at De har etableret
et læhegn ved nordsiden af tilkørselsvejen til ejendommen. Det pålægges
Dem inden l. januar 1987 at fjerne læhegnet på str,Bkningen ud for det
areal, hvor der nu meddeles dispensation til tilplantning. Denne del
af læhegnet er vist med rødt pi vedbaftede kort."

•

I~

•

At,erelten kan efter naturfre4nlnaslovens

f 58 ln4brlnces tor

overtre4nll\1sMvnet. AIIalie,ade 7. 1156 lC.b.nham K•• ~ bl.a. ans_iereD
0l fo.rakelllle 8J1\c!I&heder.
.
nalefrlste
er ,. U&ertra den dal, .t,.relsen
er .eddel t deD
pla-ldende kl.. eberettl,e4e.
1ft tilladelse kan. Ikke udnyttes t.r ud1.bet .t·kla,etrlsten.
Ir kla,e l~ksat.
kan tilladelsen Ikke w!nytte., aec!mlnc1re deDopretbold•• at oy.rtredn1n&s~vn.t.
1111.delse bortfalder. bvl. den Ikke er udn~tet Inden' Ir.
Fredningsstyrelsen.
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Arhus Amtskommune-Amtsfredningskontoret
Vedr.:

beplantnin2: pci ejendor.lmen matl'.
nr. le Smin,'3e, Voel, Gjern Kommune.
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lit fredningsregisteret

til orientering..?

ry

Nævnet har d.d. skrevet således til gårdejer Carl Anker
Rasmussen, Blakgårdsvej 25, Sminge, 8600 Silkeborg:

.?(;

~

"

-e

I skrivelse af 26. februar 1986 henledte amtsfredn1ngskontoret nævnets opmærksomhed pA., at De havde foretaget tilplantning med
nllet~er pi et markareal pi Deres ejendom matr.nr. 3Z m.!l. Sminge,
Voel, hvilken ejendom er omfattet af Overfredn1ngsDlBvnets kendelse af
29. oktober 1975 om fredning af arealer i Sminge. Endvidere oplyste
amtsfredn1ngskontoret, at der er opklodset en grønmalet skurvogn pA et
udyrket areal umiddelbart nord fo~ det tilplantede areal.
I skrivelse af 4. marts har De ansøgt om ~spensation
til
den foretagne tilplantni~
samt ansøgt om tilladelse til at tilplante
yderligere et areal pA ca. 2000 m2 langs det sydlige skel af Deres
ejendom pi markarealet ud mod Sørkelvej.
Næ~~t har den 7. april 1986 foretaget be41gtigelse. De oplyste da, at det areal, der ønskes tilplantet ud mod Sørkelvej, vil
fA en bredde af ca. 20 meter. Endvidere oplyste De, at skurvognen tilhører Ejgil Nørup, der har lejet et areal til opsætning af bistader.
Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte kendelse, meddele dispensation
til den allerede foretagne tilplantning med nAlet~er
pi et markareal
ud mod Sørkelvej. dog således at beplantningen i sin helhed skal være
fjernet senest l. januar 1994. Endvidere meddeles tilladelse til, at
fornævnte skurvogn må blive stående, sI længe Ejgil Nørup har bistader
pi arealet.
Derimod finder DlBvnet ud fra en landskabelig vurdering ikke
at kunne medde~e tilladelse t~l tilplantning af arealet pi ca. 2000 m2
langs Deres ejendoms sydskel.

Atl_r.lsen kan .ft.r naturtrednlncsloven. , 51 lndbrlnaes tor
overtr.&lln&sNlvn.t, AIIalie,ad. 7, 1156 It.benhavn K •• d bl.a. ans_,er.n

Ol t~rlk.l111• .,n41&hed•r•
Jaal.tristen
.r .. uaer tra den dal. ar,.r.lsen er .e4d.l t den
paS-14en4. k1 .. eberettll.d ••
1ft tilladelse kan. ikke udnyttes ter udl_bet .t·k18Iefrlsten •

... kllle lV11rksat, kan till.eSelsen lkk. udnytte.,

•• dallndre clen opret-

holde. at overtredn1n&s~vn.t.
1111.d.l ••
Fredningsstyrelsen.
~"r.

bO!l.t-.l....

borttald.r.

hvl. den ikke er udn~t.t

Inden'

Ir.
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•
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Fredningsnævnet for Arhus
amts vestlige fredningskreds, Tinghuset, Vester
Alle lo. 8000 Arhus C.

STEMPELMÆRKE

e
18. MAR1986 *

KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING Af
DOI1MERKONTORETS
KASSEKONTROLA~PA1V,T

07 7 52

18 ru ~

'

99Mæ1tW4fn'fJO: ASIi

REG.Nl

jt (J()

D E K L A R A T ION
Den 26. oktober 1984 meddelte fredningsnævnet ejeren
af ejendommen matr.nr. 2~ Sminge by, Voel, tilladelse til at
bibeholde en allerede foretaget ca. l ha stor rødgran-beplantning og at tilplante et areal på ca. 2 ha med rødgran. Det var
dog et vilkår, at beplantningen, der som en ca. 50 meter bred
øst/vestgående bræmme når ud til kommunevejen mod øst, fjernes,
når træerne har nået en højde af 1,5 meter.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge.
Nævnets afgørelse blev af uanmarks Naturfredningsforening
indbragt for Overfredningsnæv~et, der den 6. marts 1985 stadfæstede nævnets afgørelse.
Beplantningen, der er vist på vedhæftede kort, skal

e
e

fjernes, når den har nået en højde af 1,5 meter.
Foranstående begæres tinglyst på ejendommen matr.nr.
2a Sminge, Voel, jfr. naturfredningslovens § 64.

e

Fredningsnævnet for Arhus amts vestlige
fredningskreds, den 17. marts 1986.

Til
Retten i Silkeborg,
8600 Silkeborg.
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tilplantet
areal
eksisterende bevoksning
beplantning der skal
fjernes vea 1.5m højde

•

Matr.nr.2! Sminge by
Voel
Udfærdiget til brug ved tinglysning
at deklaration om beplantning m.m.
Århus amtskommune
Målestok

•

1:5000

ING

Amtsf redningskontoret

FREDNINGSNÆVNET

ARHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS
..
•

TINGHUSET.

VESTER

ALLt

10

~f 7"#\. ø#4

J./tt(I~.

FOR .~:

-2.8.7, 9 6 •
rJ1.J
~~
VI

~

/~ /
""'"

8000 ARHUS C. DEN
SAG NR.

91/1986

•

25.

~f~

TLF.06·1220n

vz~~

~r~

Nævnet har d.d. skrevet således til Silkeborg skov-

~

distrikt, Vejlbo, Vejlsøvej, 8600 Silkeborg:
•

"

I skrivelse

af

ll. juli 1986 (j.nr. 27'.01) har skov-

__ distriktet ansegt om tilladelse til i forbindelse .ed en udvidelse
af den eksisterende kanolejrplads pA matr.nr. l,! og 4~ StovgArds
-- og LadegArds enge, TvilUII, at opstille yder11gere en tørkloset-

e kabine

pi. lejrpladsen.

I den anledning meddeler frednJ.ngsnavnet herved for
sit vedkommende i .edfer af naturfredningslovens
og § '4, jfr. OVerfredn1ng8~vnets
011

§ 47!!" stk. l,

kendelse af 29. oktober 1975

fredning af arealer ved S.inge, tUladelse

til det ansøgte. "

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

MOdtaget I frednIngsstyrelsen

Fredningsstyrelsen.

2 8 JULI 1986
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Nævnet har d.d. skrevet således til Gjern kommune:

"I

skrivelsE af 15. maj 1986 har kommunen for Heinz Wittenburg

ansøgt om tilladelse til at udvide et eksisterende toilet-anneks
2~ m? til sommerhuset

på ejendommen

med ca.

matr.nr: l~ Sminge by, Voel, belig-

gende Sør~~€lvej l3~, hvil~~f'nejencom er omfat-:et af OVErfredningsnævnets
kendelse af 29.oJ~~obcr 1~7~om fredning af arEp.ler ved Sminge. Endvidere

e har

--e

ejeren ansøgt om tilladelsE' til at ud sl':.i
fte et e]{sisterende træsl~Llr
p~ ea.'S ro? mec et nyt hus p~ ca. ?o m2•
N~vnet her d€n ?8. juli 1986 besigtiget ejendommen, hvor der
af g~rdejer·Hans Søgaard blev rejst indsigelse vedrørende ejerforholdet.
Det fremgår af tingbogen,

at den nævnte ejer.dom ejes af

Heinz Witten~urg.
Nævnel:.skal h€'rved for si t ved,~ommt?ndei medfør af na turfredningsloven~
ningslovens
S~:l

~ 34, jfr. fornævnte kendel~e, og 1 medfør af naturfred-

§ !J.7ameddele tilladElSE

til udvide1 fe e.f t oil E't-anne::se-;:

ansøgt.
Nævne

tt de~ bes~~ende

t

kan endvidere m€:'ddelet.illadelse til uås_cifl:.ningaf

træs~ur med et nyt s~ur af nogenlund~ tilsvarende

i~

sl:.ørrels=.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes' af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

e

Fredningsstyrelsen . Modtaget

I frednlngsstyre'sen
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Nævnet
Agern

•

•

Alle

24-26,

til

udbygning

d.d.

2970

hvilken

at opføre

til M/R
ejendom

oktober

1975

skrevet

således

til Dansk

af 28.

januar

1987

har De ansøgt

en linieventilstation
på et areal

er omfattet

om fredning

med mulighed

af matr.nr.

ved

om tilfor senere

Ih Sminge

af Overfredningsnævnets

af arealer

udføres,

by,

kendelse

af 29.

Sminge .

bælte

1987
Naturgas

byggeriet

at der

foretaget

besigtigelse,

A/S oplyste,
vil blive

allerede

etableret,

ved opførelsen

skal

§ 34,

jfr.

på vilkår,
med

herved

fornævnte

omkring

udføres

samt

anlægget.

vedkommende

kendelse,

at byggeriet

beliggenhedsplan,

på 5 meter

for sit

planinden

skulle

at der

i medfør

meddele

være

af natur-

tilladelse

til

som vist

på de fremsendte

etableres

et beplantnings-

"

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
for Overfredningsnævnet,
Amaliegade
7, 1256 København
ansøgeren
og forskellige
myndigheder.

58 indbringes
K., af bl.a.

fra den

En tilladelse
kan ikke
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
holdes af Overfredningsnævnet.

udnyttes
før udløbet af klagefristen.
ikke udnyttes,
medmindre
den opret-

e
Skov-

og Naturstyrelsen.

bortfalder,

hvis

dag,

§

Klagefristen
er 4 uger
den pågældende
klageberettigede.

Tilladelsen

365-2'1
365-29

at det

effekt.

fredningslovens
tegninger

omkring

således

Nævnet
ansøgte

27.marts

for Dansk

beplantningsbælte

en slørende

det

har den

repræsentanter

byggeriet

Ju

A/S,

Hørsholm:

station

Nævnet
lagte

Ju

Naturgas

./

hvorunder

ej

har

I" skrivelse
ladelse

1987.

16/1987

SAG NR.
10

31.marts

C. DEN

den

afgørelsen

ikke

er meddelt

er udnyttet

inden

5 år.

FREDNINGSNÆVNET

•

ÅRHUS AMTS

REG.Nl

FOR

VESTLIGE
.1

FREDNJNGSKREDS
TINGHUSET,

VESTER

ALU:

BoooARHUSC.

31.marts

DEN

1987.

23/1987

SAG NR,

TLF, 06·122077

Midt/Nord
ansøgt

•

,

10

Nævnet

•

"

_

(li;

S;{OVo

har

Silkeborg

kommuner

fremsendt

til

nedgravning

skrivelse

2 henvendelser

ledning.

Det

det

fremgår

private

retablering

af terræn

i en bredde

hvor

bl.a.

der

vil

Midt/Nord
gennem

I/S

Gjern

og

amtsfredningskontoret

således

af 2 meter

fra

ledningsmidte.

fortidsminder

den

skal

blive

dog

har

omkring
Nævnet

§

fredningslovens
om fredning

den

27.

høj

2411.3.

skal

34,

herved

jfr.

samme

føres

fordelings-

ca.

foretaget

l meter
fuldstændig

at randbeplantning

har

sagen

tilladelse

for

1987
sit

ved

Sminge,

til

den

påtænkte

med

de fremsendte

24ll~~i~~jest

af høj

marts

langs

været' forelagt

foretaget

åen

for For-

mul igt af beplantningen

ca.

i medfør

kendelse

og i medfør
kort,

af

af natur-

af 29.

oktober

af naturfredningslovens

linieføring

50 cm over

i skellet.

besigtigelse

vedkommende

Overfredningsnævnets

af arealer

i overensstemmelse

i nærheden

har

vedrørende

at ledningen
Linå,

Naturgas

i Jylland.

ledningsføringen

§ 53 meddele

1987

og åløb,

Nævnet

mindst

Naturgas

542).

af 25.marts

heraf,

vandløb

tidsmindekontoret

sker

til

af naturgasledning

fra selskabet

Vedrørende

1975

således

(fordelingsledning

Med

fjernes

skrevet

I/S, Nørremarksvej
17, 8800 Viborg:
" I skrivelse
af 12. februar
1987 har

om tilladelse

under

d.d.

samt

på vilkår,

at den

at markeringspælen

terræn,

og at der

fjernes

"

1Grathe ~
Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
for Overfredningsnævnet,
Amaliegade
7, 1256 København
ansøgeren
og forskellige
myndigheder.
den

Klagefristen
er 4 uger
pågældende
klageberettigede
•

..

En tilladelse
kan ikke
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
holdes af Overfredningsnævnet.

Miljøministeriet

dag,

afgørelsen

er meddelt

udnyttes
før udløbet
af klagefristen.
ikke udnyttes,
medmindre
den opret-

T i 11 a d e ls e n b o r t fa ld e r, h v i s de n i k k e e r u d n y t t e t i n d e n 5 å r •

Skov· og Naturstyrelsen

'j.nr. F. 1jd3j1J:2fJf{,
Skov-

fra den

§ 58 indbringes
K., af bl.a.

og Naturstyrelsen.
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1987.
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Nævnet
Sørkelvej

den
..

•

l. januar

1987

ejendom

et areal,

hvor

om fredning

at fjerne

nævnet

er omfattet

til

vejen

i

af arealer

området

herefter
således

l~ Sminge

by,

nævnet

nordsiden

Voel,

Ryge

Petersen,
Dem

inden

af tilkørselsvejen

på en strækning

til

tilplantning.

kendelse

ud for
Ejendom-

af 29.oktober

1975

Sminge.

på vilkår,

idet

Finn

pålagde

dispensation

af 22.marts

hegnet

2 meter,

til

ved

af Overfredningsnævnets

hegnet

1987 har
at der

skal

De ansøgt

fastsættes

forhindre,

om tilladelse

en maksimumhøjde

at sneen

lægger

sig på

ejendommen.
Nævnet

i

således

et læhegn

meddelte

I skrivelse

på f.eks.

skrevet

8600 Silkeborg:
af 22. april 1986

matr.nr.

til at bibeholde

e

d.d.

125, Sminge,
"I skrivelse

til Deres

men

har

den

har

i forbindelse

27. marts

meddele
at det

Dem
ikke

1987

påny

tilladelse

med

behandling

besigtiget

Deres

til at bibeholde

får en større

højde

end

af andre
ejendom

det

2 meter.

nævnte

sager

og skal
hegn,

dog

"

e

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år •
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Skov-

Modtaget,
og Naturstyrelsen

SAG NR.

co o

28. december

8000 ARHUS C. DEN

FREDNINGSKREDS

OC) ,

1987.

13 5 /8 7

2 9 DEC. 1987

Nævnet har d.d. skrevet
124, Sminge. 8600 silkeborg:

således

til Frank

Lund.

Sørkelvej

II

~

I skrivelse af 28. oktober 1987 henledte Gjern kommune
nævnets opmærksomhed
pA, at der pA Deres ejendom matr.nr. l~
Sminge, blev drevet anlægsgartneri
og planteskole.
Ejendommen
er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 29. oktober
1975 om fredning af arealer ved Sminge, hvorfor opførelse af
drivhuse o.lign. samt arealets anvendelse som planteskole
kræver
nævnets tilladelse.
Den 21.december
1987 har nævnet foretaget besigtigelse.
Ejeren Frank Lund oplyste da. at det ikke er tanken at drive
planteskole
pA ejendommen.
Det opstillede store drivhus af plastic
var fjernet. Ejeren ansøgte under besigtigelsen
om tilladelse til
pA et ca. 80 x 80 m stort areal vest for bygningerne
at opstille
"plastic-bobler"
til planteformering.
Han oplyste. at plasticboblerne får en største højde af 80 cm og er 120 cm brede.
Nævnet vedtog i medfør af naturfredningslovens
fornævnte afgørelse fra Overfredningsnævnet.
at meddele
til det ansøgte som foran beskrevet.

§ 34, jfr.

-

tilladelse

II

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes
for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a.
ansøgeren og forskellige
myndigheder.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt
den pågældende
klageberettigede.
En tilladelse
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen
bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 Ar.

Skov- og Naturstyrelsen.
Miljøministerie,t;
J. nr. F. .{~3-/I\z..-7-

REG. NR. ooYoo.ooO
FREDNINGSNÆVNET

FOR

ÅRHUS AMTS VESTLIGE
8000 ARHUS

FREDNINGSKREDS
,"

TINGHUSET.

VESTER

TLF. 06'

ALL~

10

.chUl,SflG, NR.
'l._ :--* .....

•

- .... .,;!J"fJf'<.,
• ~

122077

(,

\,\.C.~l)

':,' ~)

[~

,>

w

Nævnet
mune,

har d.d. skrevet

,.....

således

12.februar

C. DEN

1988.

6/ l988

'::!'~/.'.w.J~C(
/'"

~

~

/

til Gjern

kom-

Gjern:

8883
II

I skrivelse
Frede

Trans

tilbygning

•

Lund ansøgt

Sminge

dom er omfattet

skal herved

naturfredningslovens
tilladelse

til det ansøgte

overensstemmelse
plan.

.'

Alleen

36, hvilken
kendelse

matr.
ejen-

af 29. ok-

i Sminge.

for sit vedkommende

§ 34, jfr.

af en

på ejendommen

af Overfredningsnævnets
af arealer

for

til opførelse

stuehus

by, beliggende

1975 om fredning

Nævnet

1988 har kommunen

om tilladelse

til det eksisterende

nr. 2a m.fl.

tober

af ll. januar

fornævnte

på vilkår,

med den fremsendte

i medfør

kendelse,

at byggeriet
tegning

af

meddele
udføres

i

med beliggenheds-

II

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes
for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af bl.a.
ansøgeren og forskellige
myndigheder.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende
klageberettigede.
En tilladelse
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Skov-

og Naturstyrelsen.

~1I;!:;,~fi;tbDtinlr~r:E%"~~'~
~~" T')r

F,

{~o~1
Æ2.-2..

/

FREDNINGSNÆVNET
ÅRHUS AMTS

YHJ

FOR

VESTLIGE

8000 ARHUS

FREDNINGSKREDS
TINGHUSET.

VESTER ALL~

KtU.

10

NR.

6. sept.

C. DEN

1988.

104/88

SAG NR.

TLF. 06·122077

Nævnet
Resenbrovej

II

tilladelse

har d.d. skrevet

•

nævnets

til Jytte

Brandi,

26, 8600 Silkeborg:

I skrivelse

af 26. juli

til at tilplante

med juletræskultur.

e

således

kendelse

1988 har De ansøgt

et areal

Ejendommen

af matr.nr.

er omfattet

af 29. oktober

om

6e Voel

af Overfrednings-

1975 om fredning

af arealer

ved Sminge.
I den anledning
vedkommende

i medfør

meddeler

nævnet

herved

for sit

§ 34, jfr. oven-

af naturfredningslovens
II

nævnte

kendelse,

tilladelse

til det ansøgte.

P.Lv.

/;9.
M.E. Mejnertz

'.

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, af
bl.a. ansøgeren og forskellige
myndigheder.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
delt den pågældende klageberettigede.

er med-

En tilladelse
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes
af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen
inden 5 år •

•
Ju

Skov- og Naturstyrelsen.

365-29

bortfalder,

hvis den ikke er udnyttet

FREDNINGSNÆVNET
_

FOR

ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS
VESTER

TLF. 06 • 1220

ALLt

10

n

Nævnet har d.d. skrevet
48, 8882 Fårvang:

Nylandsvej

" I skrivelser
Kjeld
m.fl.

•

•

og 30.
søgt

Christensen

stuehus

på Arne

Christensens

29. oktober

er omfattet

J975 om fredning
Fredningsnævnet

1989,

hvor
Ingen

delt

nævnet,

fandt

af de fremmødte

•

14b

ved

at man efter

kendelse

er anført

Sminge.

sagen

på et møde

indvendinger

lokalkomite

en besigtigelse
skal

samt

§ 34 godkende

i skrivelse

på vilkår,

herved

havde
af stedet

den

mod

9. ok-

projektet.

telefonisk
ikke

med-

havde

for sit vedkommende
det

af 20.september

at der etableres

ansøgte
1989

på de vilkår,

fra Arhus

en slørende

i medfør
amtskom-

beplantning

langs

,/0

Mejnertz

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
S 58 indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen
inden 5 år.

a. eJ
Ju 365-29
Ju 365'~\I

ind-

"

Elisabeth

skov-

r.'
""

og Naturstyrelsen.

S IV
L \n

\IV{

af

sted.

havde

~0~

1-

matr.nr.

mod projektet.

nordfacaden.

•

til at opføre

landbrugsejendom,

af arealer

besigtigelse

af naturfredningslovens
mune,

om tilladelse

har behandlet

rredningsnævnet
der

Sørensen,

har arkitekt

1989

af Overfredningsnævnets

Naturfredningsforenings

vendinger

august

Kjeld

by, Gjern.
Ejendommen

Danmarks

til arkitekt

af IB. juli

og Arne

Gjern

tober

således

Sørensen

et nyt

1989 •

70/1989

SAG NR.
TINGHUSET.

23. o k t o b e r

8000 ARHUS C. DEN

"(.

(~lIll~-<JO(J/
O·

bortfalder,

hvis den ikke er udnyttet

00400.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00400.00
Dispensationer i perioden:

05-07-1990 - 10-08-1993

REG • N R\a o· li

()-6 -

Ot/-(Modtaget i
og Naturstyr')!""-'

.HOV

I

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

•

5.juli

8000 Århus C, den
Sag nr

23/9

••

1990.

O

Tinghuset . Vester Alle 10
TIt. 06 12 20 77

Nævnet
8883

har d.d.

skrevet

kommune,
,I

en ansøgning
vognport
dommen

har

matr.nr.

lQ Sminge

by,

1975

Fredningsnævnet
1990,

hvor

af Overfredningsnævnets

om fredning

af,

fremsendte
fjernes,

!..!:.

besigtigelse
skal

projektet

fandt

den

sted.
for sit vedkommende
det

ansøgte

i overensstemmelse

!..!:.

farvevalget

i Sminge.

på et møde

§ 34 godkende

udføres

f/Mogens

sagen

herefter

tegningsmateriale,
og ~

af arealer

behandlet

af naturfredningslovens

betingelse
bygning

Voel.

har

Fredningsnævnet
i medfør

modtaget
2

er omfattet

af 29. oktober

18. juni

kommune

til at opføre en 90 m stor
for en 55 m2 stor garage på ejen-

til erstatning

kendelse

fra Gjern

om tilladelse

Ejendommen

•

til Gjern

Gjern:

"Fredningsnævnet

det

således

den eksisterende

holdes

inden

på

med
garage-

for jordfarverne.

"

8eier

E~a~M;jnertz
Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes
for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af bl.a.
ansøgeren
og forskellige
myndigheder.
Klagefristen
er 4 uger
den pågældende
klageberettlgede.

fra den dag,

afgørelsen

er meddelt

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefrIsten.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
Ikke udnyttes,
medmIndre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen

~l'

•.. c;k'av-og Naturstyrelsen.

miJømIDIsterfeli

Skov- og NaturstyreIsen
J.nr.sNA-D
)~"~_t;'nr
J.

I.'.'

bortfalder,

~&'

12/1112--0001

~

hVIS

den Ikke

er udnyttet

Inden

5 år.

REG. NR.
~

FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

Modta§eii
SJ(ovøog Naturstyrelsen

8000 Århus C, den

- 2 AUG. 1990

Tinghuset • Vester Alle 10
TIt. 061220

4 o o .o o

1990.

l.august

21/90

Sag nr

n

Nævnet
8883

har d.d.

skrevet

således

til Gjern

kommune,

Gjern:

"
Fredningsnævnet
ning

på ejendommen

liggende

kendelse

137. Ejendommen
af 29. oktober

modtaget

af en udestue

ll~ m.fI.

matr.nr.

Sørkelvej

nævnets

fra kommunen

til opførelse

om tilladelse

huset

har

Sminge

en ansøg-

til enfamilieby, Voel,

er omfattet

be-

af Overfrednings-

1975 om fredning

af arealer

ved

Sminge.
Nævnet

skal

§ 34, jfr.

turfredningslovens
ladelse

til

det ansøgte

i overensstemmelse
rids •

•

for sit vedkommende

herved

med

fornævnte

på betingelse
det

fremsendte

af,

meddele

at projektet

skitseprojekt

af natil-

udføres

og oversigts-

"

Afgørelsen
kan
for Overfredningsnævnet,
ansøgeren
og forskellige

efter naturfredningslovens
§ 58 indbringes
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
af bl.a.
myndigheder.

Klagefristen
er 4 uger
pågældende
klageberettigede.

den

kendelse,

i medfør

fra den

dag, afgørelsen

er meddelt

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefrlsten.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
lkke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.

~

Tilladelsen

bortfalder,

() VU \ ~ \ L) ) ~ -

O O ~ C)

(
Skov'.1 ..' '"
l.
"

I..' :'1
...~ "l

og Naturstyrelsen.

hVlS

den

Ikke er udnyttet

Inden

5 år.

REG.NR.
..
•

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTUGE
FREONINGSKAEDS

aoooÅrhusC,den
Sag

Tinghuset • Vester Alle 10
TIt. 06 12 20 77

Nævnet
Højmarksvænget

har

d.d.

7, 8600

skrevet

således

900.<=,0

februar

27.

1991.

116/90

nr.

til D.Myrhøj

og P.Bisgaard,

Silkeborg:

"
fredningsnævnet

tt

ansøgning
et nyt

har fra Arhus

fra D. Myrhøj

stuehus

Ejendommen

og P.Bisgaard

på ejendommen

er omfattet

1991,

eksisterende

hvor
skur

og en lille

skal

til værksted
nye

matr.nr.

besigtigelse

allerede

Det

om tilladelse
7b m.fl.

har behandlet

at en bygning
anvendes

modtaget
til

Sminge

en

at bygge

by,

Voel.

af Sminge-fredningen.

Fredningsnævnet
februar

amtskommune

fandt

sted.

på et møde
Ejeren

stald/ladebygning

er nedrevet.

stuehus

sagen

Øvrige

den

oplyste,

skal

18.
at et

nedrives,

eksisterende

og

bygninger

m.m.
skal udføres

med

røde

mursten

og rødt

tegltag.
fredningsnævnet

e

e

§ 34,

lovens

på betingelse
tegninger

jfr.

tillader

fornævnte

af, at det

kendelse,

udføres

og beliggenhedsplan

herved

i medfør

af naturfrednings-

opførelse

af et nyt

i overensstemmelse

og de af ejerne

meddelte

Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm,
og forskellige
myndigheder.
den

Klagefristen
er 4 uger
pågældende
klageberettigede.

fra den

dag,

med

stuehus

de fremsendte
oplysninger.

"

§ 58 indbringes
for
af bl.a. ansøgeren

afgørelsen

er meddelt

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet
af klagefristen.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
ikke udnyttes,
medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.
I

Tilladelsen

bortfalder,

I

,,

e

MiljøminisNte~tt o V.C"V1"015e~ a t u r s t y r e l s e n

Skov- og
J.nr. SN
Akt. nr.

aturSIJ" ~.e
t\-D L 2...1 J
-00 2. '1.~
2..

1"2...

hvis

den

ikke

er udnyttet

inden

5 år.

REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

18. marts

8000 Århus C. den

24/91

Sagnr

1991.

~JtiL' t. .)~~;

Tinghuset
. Vester Alle 10
TIl. 06 12 20 77

3~~..:,,""~~~ \c';:')

Nævnet
forsyning,

4 o o .co

har

Tietgensvej

d.d.

skrevet

2-4,

8600

således

~

~

,

t'....

til Midtjysk

\
_

·~~V.\:ll-ir- (

i

1~0r r

•• 1.

!:'~It.

El-

Silkeborg:

"
I skrivelse
..

har Elforsyningen

ansøgt

lavspændlngskabler

•

1991

om tilladelse

i området

Arhus
til nævnet

af 22.februar

med bemærkning,

har

140-142

den

at man

amtskommune

til nedlægnlng

SørkelveJ

amtskommune

til Arhus

7.marts

lntet

har

af 0,4

Smlnge,
1991

kV

Resenbro

fremsendt

at indvende

.

sagen

imod

det

ansøgte.
Nævnet

skal

naturfredningslovens
29.oktober
ladeise

1975

herved

§ 34,

jfr.

om fredning

til det ansøgte

for sit

som

i medfør

Overfredningsnævnets

af arealer
vist

vedkommende

ved

på det

af

kendelse

Sminge,

meddele

fremsendte

af

til-

kort."

I
Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
bringes
for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken
15, 2970
bl.a. ansøgeren
og forskellige
myndigheder.
delt

den

Klagefristen
er 4 uger
pågældende
klageberettigede.

fra den

dag,

§ 58 indHørsholm,
af

afgørelsen

er med-

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
ikke udnyttes,
medmindre
den opretholdes
af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen

bortfalder,

5 år.

4t

Skov-

og Naturstyrelsen

ni trJ
Ju 3M·2'"

IØ3

HI/,,-~:z j

hvis

den

ikke

er udnyttet

inden

REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHl:S AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKAEDS
Tinghuset

8000

27.

'ti a j

1991.

53/91

Sag nr.

• Vester AJle 10

TIl 0612 20

Arhus C. den

ti 00 -oC)

n

Nævnet
Kornvænget

har

d.d.

skrevet

således

til

Lis

Krogh,

40, 8600 Silkeborg:

"
fredningsnævnet
taget

4t

Deres

mindre
der

ansøgning

fritidshus

er omfattet

taber

1975

gennem

Arhus

om tilladelse

på ejendommen

til

om

fredning

matr.nr.

Nævnet

skal

til

det

i overensstemmelse

af arealer
herved

for

§ 34,

jfr.

2bd

mod-

af et

Sminge

kendelse

by,

Voel,

af 29.

ok-

i medfør

af

i Sminge.
sit

vedkommende

fornævnte

ansøgte

på vilkår,

med

indsendte

det

Amtskommune
opførelse

af Overfredningsnævnets

naturfredningslovens
tilladelse

har

kendelse,

meddele

at byggeriet

udføres

. "

materiale

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

den

Klagefristen
er 4 uger fra
pågældende
klageberettigede.

den

dag,

afgørelsen

er med-

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet
af klagefristen.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
ikke udnyttes,
medmindre
den opretholdes
af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen

bortfalder,

hvis

den

ikke

er udnyttet

inden

5 år.

Skov-

og Naturstyrelsen

Miljøministeriet

Sl;:ov- og Natu.X'styrelsen
J.nr.SN /211/t~.()Ø:;'~
Akt.

nr. y

. /"

~V·
.

. .•...

1

·~_··-"··"'~-_.J_·"""···fr."

REG.NR. ~
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTUGE
FREDNINGSKREDS

e

8000 Århus C. den

l1.juni

1991.

56/91

5agnr.

TlIlghuset

00.

• Vester Alle 10

TIt 061220n

Nævnet har d.d. skrevet
47, 8600 Silkeborg:

Svostrupvej

således

til Hardy

Jørgensen,

"
Fredningsnævnet
fra Arhus

-

ladelse

amtskommune

til

ejendommen

modtaget

tilplantning
matr.nr.

af arealer

ved

Gjern

kendelse

en ansøgning
by,

land

Gjern,

som

boilploantning

behandlet

§ 34,

i

meddeler

jfr.

den

overensstemmelse

Tilladelsen
5 år.

Skov-

og Natustyrelsen

. ril,"
" .....inisteriet
l ....

med

det

Akt.

nl.

på

af

fredning

på et møde

den

bortfalder,

P'~--

hvis

-

'"1

I

af natur-

tilladelse

fremsendte

dag,

I

den

til

forslag."

naturfredningslovens
Slotsmarken
15, 2970
myndigheder.

is

NaturstYl'e 'er!
,)~>.O'l
I
2. a
J.nl. sN t'(,U {/'l- (!)O
f
• ("\';
Vl"

areal

om

i medfør

kendelse,

Klagefristen
er 4 uger fra den
pågældende
klageberettigede.

inden

\'.J.L~'"

stort

1975

En tilladelse
kan ikke udnyttes
fristen. Er klage iværksat,
kan tilladelsen
mindre den opretholdes
af Overfredningsnævnet.

n;r'

om til-

er omfattet

sagen

hermed

fornævnte

Afgørelsen
kan efter
bringes
for Overfredningsnævnet,
af bl.a. ansøgeren
og forskellige

j"l

Dem

1991

1991.

fredningslovens

meddelt

5 tdr.

fra

af 29.oktober

har

Fredningsnævnet

~.

af 15. maj

Sminge.

Fredningsnævnet
27. maj

skrivelse

af et ca.

34~

Overfrednings~ævnets

e
e

har med

§ 58 indHørsholm,

afgørelsen

er

før udløbet
af klageikke udnyttes,
medikke

er udnyttet

OO

J REG.NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS
Tinghuset

8000 Århus

c, den

Sag nr.

45/90

• Vester Alle 10

L\ao.oo

7.juni

1991.

TIl 061220n

Nævnet
Sørkelvej

131,

har

Sminge,

d.d.

8600

" I skrivelse
nævnet,

e

at tilladelsen

til opførelse
ejendommen

af et nyt

kendelse

Sminge,

kunne

at det

af 14.december

af 26. oktober
stuehus

eksisterende

til Emil

Voel,
1975

til Deres

hus blev

1990

1972

på det

af 29. oktober

overføres

således

Hansen,

Silkeborg:

Ih Sminge,

matr.nr.

nævnets

skrevet

om

nedrevet

fundament

er omfattet
fredning

Der

frednings-

fra Overfredningsnævnet

eksisterende

der

søn.

meddelt~

af Overfrednings-

af arealer

blev

på
ved

dog stillet

i forbindelse

med

krav

om,

opførelse

af et nyt.
Den
opførelse

af et nyt stuehus

det

eksisterende

•

.'

stuehus

1990

i

således

at der

stand,
ikke

e
e

idet
med

§

opførelse
fredningens

har besigtiget

oplyste

nu er grund

34, jfr.

De,

rund~m~~t,

til

uden

at

at det gamle

den

27. maj

stuehus

år har

tid

i sin

istandsat

dette,

til nedrivning.

meddeler

førnævnte

af yderligere
formål.

om tilladelse

ejendommen

og at De i de forløbne

Fredningsnævnet
ningslovens

De søgt

nedrives.

besigtigelsen

en dårlig

har

på et eksisterende

Fredningsnævnet

t99l: Under
var

15.december

hermed

kendelse,

i

medfør

afslag

et hus på ejendommen

af naturfred-

på Deres

ansøgning,

vil

i strid

være

"

e
~

Afgørelsen
kan
bringes
for Overfredningsnævnet,
bl.a. ansøgeren
og forskellige
delt

den

efter naturfredningslovens
Slotsmarken
15, 2970
myndigheder.

Klagefristen
er 4 uger
pågældende
klageberettigede.

fra den dag,

§ 58 indHørsholm,
af

afgørelsen

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet
fristen. Er klage iværksat,
kan tilladelsen
ikke udnyttes,
den opretholdes
af Overfredningsnævnet.

e

Skov-

er med-

af klagemedmindre

og Naturstyrelsen

ctd s f1)

1//;2. C0.2 9

I~
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTlIGE
FREONINGSKREOS

aooo Århus C, den
Sag nr.

Tinghuset

7. juni

1991-.

34/91

• 'lester A11it10

T1l 06 ~220n

Nævnet
Sørkelvej

har d.d.

138, Sminge,

skrevet

således

til Gert

Nielsen,

8600Silkeborg:

"
Med
kommune

fremsendt

til opførelse
ninger

en ansøgning

af en garage

fra Gert

Sørkelvej

138, Sminge,

kendelse

af arealer

7~ og
som

af 29.oktober

7i

1991

Nielsen

i tilslutning

matr.nr.

ningsnævnets

#

af 4. april

på ejendommen

liggende

maj

skrivelse

har Arhus

Amts-

om tilladelse

til de bestående
Sminge

by, Voel,

er omfattet
1975

bygbe-

af Over fred-

vedrørende

fredning

ved Sminge.
Fredningsnævnet

har

besigtiget

Det

meddeles,

ejendommen

den

27.

1991.
,

~

for sit

herved

vedkommende

i medfør

kendelse

tillader,

fornævnte
dommen

skal

i

overensstemmelse

at fredningsnævnet

§

af naturfredningslovens
at der

med

det

opføres

fremsendte

en garage
projekt.

34, jfr.
på ejen-

"

e
e
e
Afgørelsen
kan efter naturfredningslovens
indbringes
for Overfredningsnævnet,
Slotsrnarken 15, 2970
af bl.a. ansøgeren
og forskellige
myndigheder.
meddelt

den

Klagefristen
er 4 uger
pågældende
klageberettigede.

fra den dag,

En tilladelse
kan ikke udnyttes
klagefristen.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
medmindre
den opretholdes
af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen
inden

Skov-

5 år.

og Naturstyrelsen

c<--cP S JIU

I~
b

J.

JUoZ9

,4, z-~ ~_'7

bortfalder,

hvis

§ 58
Hørsholm,

afgørelsen

er

før udløbet af
ikke udnyttes,

den ikke

er udnyttet

~ REG.NR.
OVERFREDNINGSNÆVN

ET

OL\00,OO

Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 BD

Emil Hansen
Sørkelvej 131
Sminge
8600 Silkeborg

•

e

25. oktober

J.nr. 2132/71-1/91

Fredningsnævnet

for Århus Amts Vestlige

i medfør af naturfredningslovens
et hus på Deres ejendom

tilOverfredningsnævnet.

Ejendommen

er omfattet
af arealer

landskabelige,

bebygges.

fredningsnævnets
tjener rimelige

•

Ejendommen

natur-

og kulturhistoriske
De fredede

er ikke til hinder

godkendelse

landbrugsøkonomiske

de

vær-

såfremt

efter

det ønskede

for matr. nr. 1

h

stuehus meget ringe kvalitet.

er i de forløbne

ejendommen

år istandsat

til Deres søn, som er

at bo i det gamle stuehus og ansøger

henvist

om at

fra 1965.

til, at såfremt Deres kone ikke var afgået

ved døden havde huset været opført allerede

Fu 10-1

Særligt

Det gamle stuehus

De ønsker fortsat

det oprindelige

samt rekreative

1975

araler må ikke yderligere

landbrug,

formål.

De agter nu at afhænde

De har i klageskrivelsen

af 29. oktober

at opføre et nyt stuehus på et i 1965 støbt

er på ca. 6 ha.

tvinge en nedrivning

De har påklage t

for om- og tilbygninger

til bestående

bygge et hus til Deres søn på fundamentet

istandsat

af

har til formål at bevare

Fredningen

på grund af det eksisterende

og bebos af Dem.
agronom.

h Sminge By, Voel.

til opførelse

ved Sminge.

Sminge blev det tilladt,
fundament

tilladelse

kendelse

sig til området.

Fredningen

har den 7. juni 1991

af Overfredningsnævnets

geologiske,

dier, der knytter

Fredningskreds

§ 34 afslået

matr. ~r. l

afgørelsen

om fredning

1991

stuehus,

i 1966, at De gennem årene har

så det ville være urimeligt

af dette som vilkår

for opretholdelsen

at gennem-

af den ved

2

fredningen
byggeri

meddelte

indenfor

tilladelse,

og at der inden for de senere år er tilladt

fredningsområdet,

Århus Amt v/Landskabsafdelingen
ladelse

til byggeri

og som derfor

har udtalt,

var begrundet

forudsattes

at amtet i medfør

bl.a. på Sørkelvej

140.

at Overfredningsnævnets

i det eksisterende

nedrevet

eller overgået

af by- og landzoneloven

stuehus

til-

dårlige

stand

til anden anvendelse,

næppe vil tillade

opførelse

og
af 2

stuehuse på en landbrugsejendom.

Danmarks
~

Naturfredningsforening

og Gjern Kommune har tilsluttet

sig amtets

bemærkninger.

e

Overfredningsnævnet

Tilsagnet

ved fredningen

begrundet

i stuehusets

omfatter

opførelse

behandles

•

skal udtale:

om bebyggelse

dårlige

på det eksisterende

tilstand.

Den nu forelagte

af et ekstra stuehus på ejendommen,

som enhver anden ansøgning

om nybyggeri

fundament

var

ansøgning

og må derfor

indenfor

det fredede

område .

Overfredningsnævnet
vurdering

kan tiltræde

efter forudgående

ligere boligbyggeri

den af fredningsnævnet

besigtigelse,

hvorefter

anlagte

tilladelse

findes at være i strid med hensynet

enstemmige
til yde~-

til bevarelse

af

områdets værdier.

Den af Dem fremhævede
udskiftning
således

sag om bebyggelse

på Sørkelvej

140 omhandler

af et stuehus med et nyt opført på samme sted.

ikke usaglig

forskelsbehandling

i forbindelse

Der foreligger

med behandlingen

Deres sag.

Fredningsnævnets

afgørelse

af 7. juni 1991 stadfæstes

en

derfor.

af

3

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

,~~t~t--Birptte

fm.

e
e

•

Damm

a
•

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

57/91

Sag nr

TinghuSet • Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

Nævnet
Bech,

har

•

•

til

ning

igennem

af arealer

til

Tine

Schmedes

og Robert

Silkeborg:

amtskommune

af 12 hytter,

matr.nr.

2aa m.fl.

modtaget

en ansøgning

et brændeskur

Sminge

kendelse

og et maskin-

by, hvilken

ejendom

af 29. oktober

1975

er
om

fred-

ved Sminge.
vil

for så vidt

Over fredningsnævnet

angår

til afgørelse,

hytterne
da der

være

ikke

at

fremsende

er enighed

til

i nævnet

om afgørelsen.
For
sit

så vidt

angår

vedkommende

nævnte

kendelse,

meddele

nævnte

byggerier

placeres

orientering.

brændeskur

i medfør

En udskrift

•

8600

af Overfredningsnævnets
Sagen

for

•

således

Arhus

opførelse

på ejendommen

omfattet

skrevet

32, Sminge,

har

om tilladelse
hus

d.d.

Blakgårdsvej

"Nævnet

2 6 •n o v em b e r 199 l •

8000 Århus C, den

og maskinhus

af naturfredningslovens

tilladelse
som

af nævnets

skal

til

vist

det

på den

ansøgte

fremsendte

forhandlingsprotokol

nævnet

§ 34,

herved

jfr.

på vilkår,

ovenat de

beliggenhedsplan
vedlægges

til

"

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

Klagefristen
er 4 uger fra
pågældende
klageberettigede.

den

dag,

afgørelsen

er meddelt

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet
af klagefristen.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
ikke udnyttes,
medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen

Skov-

bortfalder,

hvis

den

og NatuBstyrelsen

/

ikke

er udnyttet

Inden

5 år.

o L.-\ CC- ) - 00

Kt\1. NK.
OVERFREON INGSNÆVN ET

Slotsmarken 15
_.,' 2970 Hørsholm
Telefon 45 76 5718

Tine Schmedes og
Robert Bech
Blakgårdsvej 32
Sminge
8600 Silkeborg

Fredningsnævnet

TG/Ih

17. marts 1992

J.nr. 2132/71-2/91

for Århus Amts Vestlige Fredningskreds har den 26. november

1991 meddelt Overfredningsnævnet,

at man ikke har kunnet opnå enighed i

spørgsmålet om at meddele dispensation fra naturfredningslovens

§

34 til

opførelse af max. 12 hytter på ejendommen, matr.nr. 2 aa m.fl. Sminge By,
Voel.

Sagen er derfor fremsendt tilOverfredningsnævnet

til endelig af-

gørelse.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
om fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975

Fredningen omfatter ca. 750 ha.

Formålet med fredningen har været at bevare arealerne i deres nuværende
tilstand, samt at tilgodese en rekreativ udnyttelse af området.
fredningsbestemmelserne

Ifølge

må de fredede arealer ikke yderligere bebygges.

Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.

Der findes dog særlige bestemmelser, der under visse betingelser

muliggør nybyggeri samt om- og tilbygning til allerede bestående landbrug.
,

Det fremgår af sagen, at_k1ostersamfundet

"Småenge Kloster Betlehem" har

ansøgt om opførelse af max. 12 hytter på 16 m2

hver"

Hytterne, der bygg~s

på sokkelsten og ikke har afløb, ønskes placeret inden for den eksi~terende
.beplantning omkring de gamle bygninger og hav~n.

Herudover vil der blive

foretaget nyplantning

omkring hytterne til yderligere afskærmning. Hytter.
.
ne påtænkes malet i jordfarver. Hytterne skal bebosjbruges af klostersamfundets medlemmer max. 12 persone1,
idet kloster1ivet
,

e fVfIJlømFnJsferlet, :J. t1r. 8N' \ ~ \~\ \ ,,I

n

Akt. nr. \ o
Fu 10-1
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ifølge ansøgningen

2

skal veksle mellem stilhed, bøn og studium i egen hytte samt deltagelse i
landbrugets drift og øvrige fællesaktiviteter.

Det fremgår endvidere af sagen, at Jordbrugskommissionen
givet klosteLsamfundet
landbrug.

i august 1990 har

tilladelse til erhvervelse af det 14,8 ha store

Tilladelsen er givet p~ en række nærmere angivne vilkår, som

bl.a. tilsigter en landbrugsmæssig drift af ejendommen.
byggeri er godkendt
af Jordbrugskommissionen
.
.

Det nu ansøgte

og kræver zonetilladelse fra

Amtet, idet Amtet har vurderet, at den ansøgte beboelse går ud over, hvad
der er erhvervsmæssigt
ejendom.

nødvendigt for ejendommens drift som landbrugs-

Det fremgår endvidere, at der er et eksisterende "ubeboeligt"

stuehus på ca. 87 m2,

Af fredningsnævnets

der påtænkes anvendt til kapel~

afgørelse fremgår det, at et mindretal ikke har kunnet

godkende det ansøgte under henvisning til, at det strider mod fredningens
formål og vil medføre større aktivitet på stedet.
vægt på ejendommens nære beliggenhed ved Sminge Sø.

Endvidere er der lagt
Et flertal har kunnet

godkende det ansøgte. Der er herved lagt vægt på, at hytterne bliver placeret i haven og således ikke vil påvirke områdets karakter væsentligt.
Flertallet finder derfor ikke, at opførelsen af hytterne vil være i strid
med fredningens formål.

Flertallet har endvidere lagt vægt på, at ansøger-

ne er villige til, på ejendommen at tinglyse en deklaration om, at hytterne
skal fjernes, såfremt de ikke læng~re anvendes af klostersamfundet,

eller

de bliver anvendt til udlejning eller andet kommercielt formål.
Danmarks Naturfredningsforenings
ansøgte over for fredningsnævnet.

lokalkomite har ikke kunnet anbefale det
Foreningen har navnlig henvist til, a~

eksisterende bygninger og fundamenter bør udnyttes først.

Det er endvidere

_foreningens opfattelse, at en tilladelse vil kunne få uheldig præcedensvirkning ved den fremtidige håndhævelse af fredningen.
\

-

Gjern Kommune har ikke kunnet anbefale det ansøgte under henvisning til om.rådets følsomme karakter.
Århus Amt har anbefalet det ansøgte.

Amtet har bl.a. henvist til, at der i

henhold-til lov om planlægning og'eksisterende praksis er en ret til at erstatte et stuehus med et nyt på 250 m2, hvis det opføres i direkte tilknyt-

-.ø&.,~

3

ning til de tidligere bebyggelsesarealer.

Det usædvanlige i denne sag er,

at boligerne d~les i 12 hytter, ~en det er Amtets op~attelse, at der bør
tages hensyn til de ganske specielle samlivsformer, som praktiseres på et
kloster af denne art.

Da der er tale om et begrænset byggeri, og da byg-

geriet opføres i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse, omgivet
af beplantning, anbefaler Amtet det ansøgte.
Klostersamfundet har over for Overfredningsnævnet bl.a. anført, at 'den ansøgte bebyggelse i form af hytter, således som de foreslås placeret, er den
bebyggelsesform,

der uden sammenligning er mest skånsom over for landskabs-

billedet, og at aktiviteten på stedet vil være den samme, hvadenten
beboerne bor i hytter eller i samlet bebyggelse.

Klostersamfundet har end-

videre henvist til, at en tilladelse ikke vil få nogen uheldig præcedensvirkning og i den sammenhæng henvist til, at man er interesseret i at lade
,

tinglyse en deklaration om, at hytterne skal fjernes, såfremt de ikke længere anvendes af klostersamfundet
ning eller andet kommercielt

- eller bliver anvendt til turistudlej-

formål.

Klostersamfundet har også redegjort

nærmere for hensigten med hytterne.
Overfredningsnævnet

skal udtale

Overfredningsnævnet

fi~der ikke, at det ansøgte byggeri vil være i strid

med fredningens formål.

Man finder endvidere, at der efter omstændighe-

derne kan meddeles dispensation til det ansøgte byggeri.

Man har herved

lagt vægt på, at der er tale om et begrænset byggeri, der vil blive opført
i direkte tilslutning til eksisterende bebyggelse omgivet af eksisterende
beplantning.

Man har endvidere lagt vægt på, at hytterne skal tilgodese

I

ganske specielle klosterformål,

og at klostersamfundet

er interesseret i,

at det bliver tinglyst, at hytterne skal fjernes, såfremt de ikke længere
anvendes af klostersamfundet

- eller bliver anvendt til turistudlejning

eller andet kommercielt formål.

Overfredningsnævnet

finder, at det må være en betingelse for en tilladelse

til det ansøgte, at hytterne skal fjernes, såfremt de ikke længere anvendes
af klostersamfundet,

eller såfremt de bliver anvendt til turistudlejning

eller andet kommercielt formål. "

l

'1"

...

4

Beting~lsen vil blive tinglyst på ejendommen i henhold til naturfredningslovens § 64, jf. iøvrigt tinglysningslovens § 12, stk l.
Overfredningsnævnet
naturfredningslovens

meddeler således dispensation fra bestemmelsen
§

i

34 til opførelse af de ansøgte hytter (max. 12) på

den anførte betingelse.
Det bedes bemærket, at tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra meddelelsen af denne afgørelse, jf. naturfredningslovens
64 a.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnet
Afgørelsen er enstemmig.

Fremsendte fotoa~k m.v. returneres.

Med venlig hilsen

I~~
Tom Galsøe
fm.

,,

11 medlemmer.

§

Ktb. NK. o L\QQ .o~

I.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE
FREDNINGSKREDS

- 8 APR. 1992

8000 Århus C, den

ap r

7.

il

l 99 2

•

30/92

Sag nr

Tinghuset . Vester Alle 10
Tlf. 06 12 20 77

Nævnet
Carlsen,

har

Vestergade

49,

d.d.
8600

skrevet

således

til

arkitekt

Bruno

Silkeborg:

"
Fredningsnævnet

har

en ansøgning

fra Hardy

en havestue

på ejendommen

er omfattet

af Overfredningsnævnets

fredning

af arealer

Jørgensen

fra Arhus
om

matr.nr.

amtskommune

tilladelse
34~

m.fl.

til

opførelse

Gjern

kendelse

modtaget

by,

af 29.

af

Gjern,

oktober

der
1975

om

ved Sminge.

Fredningsnævnet

har

Fredningsnævnet

skal

besigtiget

ejendommen

den

9.marts

1992.
før af naturfredningslovens

I

tilladelse

til

opførelse

fremsendte

projekt.

§ 34,

herved
jfr.

af en havestue

for sit

fornævnte

vedkommende
kendelse,

i medmeddele

i overensstemmelse

med

det

"

l..

Afgørelsen
kan
bringes
for Over fredningsnævnet
bl.a. ansøgeren
og forskellige
meddelt

den

efter naturfredningslovens
, Slotsmarken
15, 2970
myndigheder.

Klagefris~en
er 4 uger
pågældende
klageberettigede.

fra den

dag,

§ 58 indHørsholm,
af

afgørelsen

En tilladelse
kan ikke udnyttes
før udløbet
fristen.
Er klage iværksat,
kan tilladelsen
ikke udnyttes,
den opretholdes
af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen

bortfalder,

5 år.

oeL. SN 1..2'//(;2--0029

{zY II
Skov- og Naturstyrelsen

hvis

den

ikke

er

af klagemedmindre

er udnyttet

inden

REG. NR.

L\oo ,ao

U D S K R I F T
AF
forhandlingsprotokollen
Fredningsnævnet

Den 1. oktober

1992

for
Modtaget;
Århus Amt. Skov- og Naturstyrelsen

for

behandlede

Fredningsnævnet

afgørelse
Sag nr. 15 aj1992

i

angående

ansøgning

om tilladelse

at opstille plastbobler
ejendommen

til

på

matr. nr. 1 o sminge

Voel, der er omfattet

by,

af sminge-

fredningen.

Mødt

var Fredningsnævnets

amtsvalgte

medlem,

formand,

dommer

amtsrådsmedlem

Frede

Jørgen

Jensen,

Bakkær,

det

og

det

"

kommunevalgte
sekretæren,
For

medlem,

institutionsleder

Morten

Andreasen,

og

dommer otto Bisgaard.

Århus

Amts

Landskabskontor

mødte

ekspeditionssekretær

E.H. Mikkelsen.
Ansøgeren,

Frank Lund, var mødt.

For Danmarks

Naturfredningsforenings

lokalkomite

mødte

Svend

1992

- var

Erik Henningsen.
Sagens

bilag

- herunder

ansøgning

af 24. august

til stede.
Nævnet gennemgik
Ansøgeren
uden

sagen og foretog besigtigelse.

redegjorde

fundament,

og materialet

ikke giver genskin.
på

9,30

for ansøgningen.

meter,

en

vil være

Der ansøges
længde

Plastboblerne
en mat

opstilles

plastik,

der

om fire bobler med en bredde

på

50 meter

og

kunnet

anbefale

en

en højde

på

3,40

dispensation

fra

meter.
Landskabskontoret

har

fredningen.
Danmarks

Naturfredningsforening

indstilling,

har

tilsluttet

sig

Amtets

navnlig da der ikke opføres fundament.

Fredningsnævnet
dispensation
overensstemmelse

meddelte
til

efter

naturbeskyttelseslovens

opstilling

med ansøgningen.

af

fire

plastbobler

Dispensationen

§ 50

i

bortfalder,

2

hvis ejendommen
med ~~~drive

skifter ejer, eller såfremt ansøgeren

ophører

planteskolevirksomhed.

JøJ:ti~.
Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages
til
Naturklagenævnet
af bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
fredningsforening
samt Skov- og Naturstyrelsen.

'.

Natur-

REG. HR. ~oo.
U D S K R I F T
AF
.

forhandll.ngsprotokollen
Fredningsnævnet

Den 1. oktober

angående

Skov~

og Naturstyre!sen

for Århus Amt.

1992 behandlede

Sag nr ..26a/1992

i

Modtaget

for

00

Fredningsnævnet

klage over opstilling
kring ejendommen

af hegn om-

matr. nr. 1 o

Sminge by, Voel, der er omfattet af
Sminge-fredningen.
Mødt var Fredningsnævnets
amtsvalgte

medlem,

kommunevalgte

medlem,

formand, dommer

amtsrådsmedlem

dommer otto Bisgaard.

For

Amts

Århus

Frede

institutionsleder

sekretæren,

Landskabskontor

Jørgen

mødte

Jensen,

Bakkær,

Morten

det

og

det

Andreasen,

og

ekspeditionssekretær

E.H. Mikkelsen.
Ejeren, Frank Lund, var mødt.
For Danmarks

Naturfredningsforenings

lokalkomite

mødte

Svend

Erik Henningsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik
Ejeren oplyste,

sagen og foretog besigtigelse.
at plankeværket

kan sløres med beplantning

af

vedbend.
Landskabskontoret
Danmarks

har anbefalet

ejerens forslag.

Naturfredningsforening

har ligeledes

tilsluttet

sig

ejerens forslag.
Fredningsnævnet

meddelte

naturbeskyttelseslovens
opstillede

plankeværk

bePf.~~ed

§

50

dispensation
til

på vilkår,

bevaring

af

at plankeværket

efter
det

i

sløres

1985
ved

vedbend.

Jør~~TJ :knsery.

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til
Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

I

•

2

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

REG. NR.
Fredningsnævnet

for Arhus

vestlige

fredningskreds,

Sandgade

12, 8900

Tlf.

cLJ.. ao

~aa.

GENPART til 2-6
til orientering.

amts

Randers.

86 43 70 00.

Den

16. oktober

1992.'

FR 45/92
Gunnar Skov Jensen,
Blakgårdsvej
25, Sminge,'
8600

Silkeborg.

Fredningsnævnet

har fra Silkeborg

og Omegns

Landboforening

modta-

get en ansøgning fra Gunnar Skov Jensen om tilladelse
til at beplante ca. 2,8 ha. af ejendommen
matr.nr. 31. Sminge by, Voel,
med juletræer.
Ejendommen
er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse

af 29. oktober

Fredningsnævnet

1975 om fredning

har besigtiget

ejendommen

af arealer

ved Sminge.

den 30. september

1992.

Det skal herved meddeles,
at fredningsn~vnet
ikke kan meddele tilladelse til det ansøgte, da det vil være i strid med fredningens
formål, jfr. naturfredningslovens
§ 34, jfr. førnævnte
kendelse.

Mogens

•

Beier.

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til Overfredningsnævnet
af bl.a. adressaten
for afgørelsen og forskellige
myndigheder.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt
til fredningsnævnet,
der videresender
klagen tilOverfredningsnævnet.
En tilladelse
kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre Overfredningsnævnet
bestemmer andet .
Tilladelsen
bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

UlJTølnFnr.det, a.ltr. SR \ ~ \ \\ \ 1-Qc> ~ ~
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U D S IC R I F T
AF
forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 12. november

1992 behandlede

Sag nr. 28a/1992

Fredningsnævnet

angående ansøgning
beplantning
gårdsvej

~.

.'

om tilladelse

på ejendommene

til

Blak-

25, Voel, og Sørkelvej

Sminge, der begge er omfattet

145,

af

Sminge-fredningen.
Mødt var Fredningsnævnets

•

amtsvalgte

medlem,

kommunevalgte
sekretæren,
For

formand,

dommer Jørgen

amtsrådsmedlem

medlem,

Frede

institutionsleder

Jensen,

Bakkær,

Morten

og

det
det

Andreasen,

og

dommer otto Bisgaard.

Århus

Amts

Landskabskontor

mødte

ekspeditionssekretær

E.H. Mikkelsen.
Ejeren af Sørkelvej
For Danmarks

145, Knud Christensen,

Naturfredningsforenings

var mødt.

lokalkomite

mødte

Svend

Erik Henningsen.
Endvidere

mødte

læplantning,

Verner

Helge

Knudsen,

Møller,

Hedeselskabet , og

for

Fællesudvalget
Søren

Aarøe,

Gjern Kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet

•

på

gennemgik

Blakgårdsvej

Sørkelvej

sagen og foretog besigtigelse.
25

i forlængelse

på Sørkelvej

Landskabskontoret
er

tale

om

kommune

tilsluttet

har

dispensation

•

L

'~l''lL-/"

-1 /

,tvv'/.vc,vt

efter

"

Jø,g~n Jensen:

hegn

plantet delvis

og

omstændighederne
hegn,

- anbefalet
Danmarks

vinkelret

på

til erstatning

og at

der

- herunder

at

i forvejen

er

det ansøgte.
Naturfredningsforening

har

indstilling.

meddelte

til plantning

ansøgningen.
,,'1

hegnet

løvfældende

sig Amtets

Fredningsnævnet

et

hegn.

mange hegn i området
Gjern

plantet

af et hegn vest for Sørkelvej.

145 ønskes

for et eksisterende
der

ønskes

efter

naturbeskyttelseslovens

af hegnene

i overensstemmelse

§

50
med

REG.NR.

OL{CX).oo

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen
Fredningsnavnet

Den 12. november

1992 behandlede

Sag nr. 30a/~992

for

for Århus Amt.

Fredningsnævnet

angående ansøgning

om tilladelse

at udvide enfamiliehus

,... ~- ~,..

til

på ejendommen

matr. nr. 7 c og 7 d Sminge by, Voel
der er omfattet
Mødt var Fredningsnævnets
amtsvalgte

medlem,

kommunevalgte

formand, dommer

amtsrådsmedlem

medlem,

dommer otto Bisgaard.

For

Amts

Landskabskontor

Jørgen

Frede

institutionsleder

sekretæren,
Århus

af Sminge-fredningen

Bakkær,

Morten

mødte

Jensen,
og

det
det

Andreasen,

og

ekspeditionssekretær

E.H. Mikkelsen.
Ansøgeren,

Gert Nielsen,

For Danmarks

var mødt.

Naturfredningsforenings

lokalkomite

mødte

Svend

Erik Henningsen.
Endvidere

mødte Søren Aarøe, Gjern Kommune.

Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik
Der

er

tale

vinduesparti

om
og

sagen og foretog besigtigelse.
en
en

mindre

udvidelse

forlængelse

af

af

taget

stuen
til

en

med

et

nyt

overdækket

terrasse.
Landskabskontoret

har

Gjern

og

kommune

tilsluttet

sig Amtets

Fredningsnævnet
dis~ensation

anbefalet det ansøgte.
Danmarks

Naturfredningsforening

har

anbefaling.

meddelte

efter

naturbeskyttelseslovens

til den ansøgte udvidelse

§

50

af huset.

kvv

1,: V'tV7

V....-iI/

Jøltgen Jenseh..
,l

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til
Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

REG.NR.

Mil j øministeriet
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,00

Skov- og Naturstyrelsen
Landskab

•

/ournalnr

Reference

Dato

HJH

4. januar 1993

Kontor

Midtjysk Landbrugsrådgivning
Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg

I/S

Vedr: Afslag

af

til

etablering

juletræskultur

SN 1211/12-0029

på matr.nr.

3y

Sminge By, Voel.
Fredningsnævnet
16.

oktober

Jensen,

for Århus

1992

Denne

afslået

Blakgårdsvej

juletræskultur

at

give

25, sminge,

på ovennævnte

afgørelse

påklaget

amts vestlige

fredningskreds

Deres

klient,

tilladelse

til

har den

Gunnar

Skov

etablering

af

matr.nr.

har De på Deres

klients

tilOverfredningsnævnet.

Klagen

brev af 12. november 1992 - videresendt

vegne

den 29. oktober

er - som meddelt

ved

til Skov- og Naturstyrel-

sen til afgørelse.
Det
•

meddeles

herved,

fredningsnævnets

at

Skov-

og

Naturstyrelsen

afslag til etablering

stadfæster

af den ansøgte

juletræs-

kultur.
I Deres klage anføres bl.a., at juletræer er en normal landbrugsafgrøde og at fredningsnævnets
i overensstemmelse
er beliggende

med kendelsen,

med skov, grusgrav

Det pågældende matrikelnummer
kendelse

skal

sikre,

anføres,

at arealet

og læhegn på de tre sider.

er omfattet af Overfredningsnævnets

at det godt

bl.a. rummer landskabelige,

derfor ikke forekommer

endvidere

af 29. oktober 1975 om fredning

Fredningen

•

afgørelse

af arealer ved Sminge.

700 ha store

biologiske,

område

- der

geologiske og rekreative
••

2

Postadre~se

Telefon

Telex

lclefax

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

45 76 53.76

21 485 NATURE DK

45 76 54 77

-

interesser

2 -

- kan bevare sin karakter

af mange forskellige sammenhørende
bestemmelserne
bebyggelse,

indeholder

Bestemmelser

landskabselementer

således

terrænændringer

af et landskab,
bl. a. forbud

og etablering

der består
. Frednings-

mod

yderligere

af nye plantninger.

i fredninger, der fastsætter forbud mod tilplantning

eller forbud mod etablering

af nye plantninger

skal efter årelang

praksis forstås således, at det også omfatter forbud mod anlæg af
juletræskulturer.
sådanne

Denne praksis

kulturer

er

landbrugsafgrøde . Det
..

dispensation
Århus
Gjern

blevet
ansøgte

er ikke blevet

anerkendt
kan

i

derfor

ændret

efter

landbrugs loven
ikke

at
som

foretages

uden

fra fredningen.

amtskommune,
Kommune

og

fredningsnævnet

landskabskontoret
Danmarks

ikke

kunnet

har,

med

tilslutning

Naturfredningsforening,
anbefale

fra

overfor

dispensation

til

det

ansøgte.
I betragtning

..

af arealets

beliggenhed

tæt ved krydsende

lige veje, hvorfra

der, trods

vej og bevoksningen

ved grusgraven

mod vest, er indsigt til områ-

det finder Skov- og Naturstyrelsen

ikke, at Deres klage, sammen-

holdt

med

sagens

akter

læhegnet

offent-

iøvrigt,

afgørelse

end den fredningsnævnet

Skov-

Naturstyrelsen

og

ved den øst-vest

giver

anledning

gående

til

anden

har truffet .

stadfæster

herved

september 1992 truffet af Fredningsnævnet

afgørelsen

af

16.

for Århus amts vestlige

fredningskreds.

Skov-

og

indbringes

Naturstyrelsens

for anden administrativ

til prøvelse

Med venlig

..

afgørelse

af afgørelsen

er

endelig

myndighed.

skal være anlagt

og

Eventuel

kan

ikke

retssag

inden 6 måneder.

hilsen

Jørgen Helk
3

C? '-I C--'L. '
'Jlodtnqet

i

•
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U D S K R I F T
AF
forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 8/1 1993 traf Fredningsnævnet
Sag nr. 61a/1992

afgørelse

i

angående deponering
ejendommen

af affald på

matr. nr. 10 i Voel by,

Voel, der er omfattet

af sminge-

fredningen.
I

sagen,

der

har

været

Fredningsnævnets
amtsvalgte
kommunevalgte
Det

fremgår

februar

formand,

medlem,

Århus

Frede

del taget

Jensen,
Bakkær,

det

og

det

Morten Andreasen.

sagen,

at

1992 fra Ulrich

den ulovlige

har

Jørgen

dommer

amtsrådsmedlem

medlem,
af

skriftligt,

behandlet

Århus

Amt

Kern-Hansen

ved

skrivelse

er blevet

af

11-

orienteret

om

deponering.

Amt

i

har

Fredningsnævnet

skrivelse

blandt

af

december

15.

til

1992

andet udtalt:

Miliølovqivninqen.
Gjern

kommunes

marts

1992

tekniske

udtalt,

overtrædelse

forvaltning

at

kræver

ikke

affaldet

kræves

fjernet,

opfyld

affaldet

øst for markvejen.

fyldjord

Amts

miljøkontor

der

sagen

besluttet

affaldsdepot

at

men

på

registrere

af

11-

for

en

indstiller,

tilbage

Det tilbageværende

har

brev

anses

ma

fjernet,

eller rent byggemateriale,

Århus

et

19 og fredningskendelsen.

§

indtil

i
?

deponeringen

af både miljølovens

Kommunen

har

det

fyld

overdækket

baggrund

af

er

10

skal

::1

være

med fyldjord.

en

pågældende

max.

at

vurdering
areal

I

af

som

et

i henhold til lov nr. 420 af 13. juni 1990.

Miljøkontoret

har ingen indvendinger

tildækket

med uforurenet

opstilles

et

hegn

ud

imod, at affaldet

jord. Det foreslås

mod

markvejen,

samtidig,

saledes

bliver
at der

a-c depcnering

vanskeliggøres.
Fredninqskendelsen.
Fredningskendelsen

indeholder

følgende

særbestemmelser

på

ejendommen:
"Lb.

nr.

12.

n~.
~at::::-.

1

~

.LJ

1

-='

Vce 1.

';:;'1

og

sogn

I

t':' .lncrende
,

\J

/

~\f';

\J

l

'A f.

gårdejer

Villy Christensen.

Det tillades
Silkeborg

at etablere

landevej af hensyn til eventuelle

ikke fredede
på

den

et 50 m bredt beplantningsbælte

område bag dette

nordøstlige

markvej en.

på

del

af

ejendommen

sommerhuse

bælte, samt at opfylde

ejendommen
findes

et

indtil
lille

10 m

ældre

ved

på det
slugten

vest

hus

for

straks

nord for den omtalte slugt, vest for markvejen."
Indstillinq
Ud

fra

en

til Fredninqsnævnet.
landskabelig

Fredningsnævnet
vilkår,
og 'at

at større
det

Fredningsnævnet
forudgående
meddeler

påtale

dele,

øvrige

overensstemmelse

vor

lovliggøre

afdækkes

med Miljøkontorets
må påtale,

tilladelse.

med

at

deponeringen

på

fjernes

uforurenet

straks,
jord

i

udtalelse.

at deponeringen

Efter

opfattelse,

er foretaget

naturbeskyttelseslovens

efterfølgende

uden
§

godkendelse

50
af

på vilkår, at større dele som bil og campingvogn

fjernes,

uforurenet

bør

er det

bil og campingvogn,

affald

Fredningsnævnet

deponeringen
straks

med

vurdering

jord

og

at

det

øvrige

i overensstemmelse

affald

afdækkes

med udtalelsen

med

fra Århus

Amts Miljøkontor.

"

'

I
I '"11,,,,[.'
/,
",;;oJ,..!'-'t.,/
Jørg~n Jensen.

1
Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages t.;
~Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

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

Natur-

Kt\1. nI\.. oL-\oo
~~,'. :~~,
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AF
forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 15. febre 1993 traf Fredningsnævnet
Sag nr. 15/93

angående

ansøgning

at etablere
strupvej,

afgørelse

i

om tilladelse

en busholdeplads

til

på Svo-

der er beliggende

inden

for Smingefredningen.
I sagen,

der

har

Fredningsnævnets
amtsvalgte

været

formand,

medlem,

kommunevalgte

behandlet

skriftligt,

dommer

Jørgen

amtsrådsmedlem

Frede

har

del taget

Jensen,
Bakkær,

det

og

det

medlem, Morten Andreasen.

Der foreligger

ansøgning

af 7. oktober

1992 med kortbilag

fra

Gjern kommune.
Århus

Amt,

Landskabskontoret

1993 anbefalet
Fredningsnævnet
dispensation
over

for

udarbejdede

1

i skrivelse

af

1.

februar

det ansøgte.
meddelte

efter

til at etablere

nr.

har

35 og

37,

som

kort af 7. oktober

naturbeskyttelseslovens

en busholdeplads
vist

på

det

af

50

§

på Svostrupvej
Gj ern

kommune

1992.

i,

Jø

•

~ 'MI[tvt/Uu
~

Jensen.

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

oL\oo

,00

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
Kontor

Landskab

lournallll

Dato

Reference

15. marts

HJH

SN 1211/12-0029

1993

Ulrich Kern-Hansen
Resenbrovej 29
Voel
8600 Silkeborg

-.

Vedr.: Deponering af affald i mindre slugt på ejendommen matr.nr.
10i Voel By, Voel.
Fredningsnævnet
bibeholdelse

for Århus

Amt

af en mindre

har

den

opfyldning

8. januar

med

affald

1993

tilladt

på ovennævnte

ejendom på vilkår, at større dele som bil og campingvogn,

fjernes

straks, og at det øvrige affald afdækkes

jord.

med uforurenet

Denne afgørelse har Danmarks Naturfredningsforening
Naturklagenævnet,

der

som

tidligere

sagen til Skov- og Naturstyrelsen
Det meddeles
tilføjelse

herved,

at Skov-

stadfæster

Det pågældende
ningsnævnets

meddelt,

kendelse

og Naturstyrelsen

at

det

godt

er delvis

af 29. oktober

landskabelige,
kan

bevare

stemmelserne
dringer.

biologiske,

sin

forskellige
på

700 ha

karakter

sammenhørende
indeholder
omhandlede

særbestemmelser,

store
et

Haraldsgade 53
2100 København

ø

- der

bI.

og rekreative
der

bl.a. et generelt
er

der

skal

a. rummer

interesser

består

landskabselementer.

-

af mange

Fredningsbe-

forbud mod terrænænimidlertid

den pågældende

indtil 10 m vest for en tilgrænsende

Postadresse

af Over fred-

udkant. Fredningen

landskab,

der bl.a. tillader

afgørelse.

omfattet

område

ejendom

en enkelt

1975 om fredning af arealer

geologiske
af

videresendt

med

ovennævnte

ved Sminge og ligger i fredningsområdets
sikre,

har

til afgørelse.

fredningsnævnets

matrikelnummer

påklaget til

fastsat

slugt opfyldt

markvej.

Telefon

Telex

Tclefa>.

39 27 2000

21 485 NATURE Dl'

39279899

- 2 Danmarks

Naturfredningsforening

finder overtrædelsen
indstiller,

af fredningen

at den ulovlige

Gjern Kommunes

tekniske

må

en

anses

for

anfører

fredningskendelsen.

overordentlig

deponering

forvaltning

overtrædelse
Kommunen

i sin

fjernes

såvel

man

uacceptabel

og

at deponeringen

miljølovens

indstiller,

fjernet, således at der maksimalt

at

i sin helhed.

har udtalt,

af

klage,

at

§

affaldet

19

og

kræves

er 10 m opfyld tilbage vest for

den omtalte markvej.
Århus Amt udtaler, at den pågældende
overskride

det tilladte

består af affald
losseplads.
arealet

miljøkontor

som affaldsdepot

at større

øvrige affald
og

afdækkes

finder

•

fjernes

at

registrere
indstillet,

straks,

og at det

jord.

efter

til fredningsnævnet

beliggenhed

besluttet

med uforurenet

det i fredningskendelsen
sin

og at deponeringen

har til fredningsnævnet

Amt, at den skete opfyldning
med

at

til lov nr. 420 af 13. juni

bil og campingvogn,

Naturstyrelsen

indstillingerne

har

i henhold

landskabskontor

dele,

10 meter,

er konstateret

af en art, der hører hjemme på en kontrolleret

Amtets

1990. Amtets

Skov-

med cirka

deponering

alt

foreliggende,

fra Gjern Kommune

bl.a.

og Århus

på trods af 100% overskridelse

tilladte

af

har et ringe omfang og at den

i udkanten

af

fredningsområdet

kan

lov-

liggøres •
Skov- og Naturstyrelsen

stadfæster herved afgørelsen

1993 truffet af Fredningsnævnet

for Århus Amt med tilføjelse,

der ikke må deponere s yderligere
i

den

uforurenede

afgørelse
Det

jord,

der

af 8. januar
at

affald, og at der skal sås græs
i

henhold

til

fredningsnævnets

skal afdække affaldet.

bemærkes,

at

afgørelsen

alene

vedrører

forholdet

naturbeskyttelsesloven.
Skov- og Naturstyrelsens

afgørelse

er endelig og kan ikke
••

3

til

- 3 -

indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

Jørgen Helk

Kopi til orientering:
Danmarks Naturfredningsforening
Adv. Karen Marie Jespersen,
Gjern Kommune
Arhus Amt,

(j.nr. 0111-315)

silkeborg

(j.nr, 10.520-2 KMJ)

(j.nr. 07.01.00G01)

Miljøkontoret

Arhus Amt, Landskabskontoret

(j.nr. 8-76-1-705-7-92)
(j.nr. 8-70-52-1-705-92)

Fredningsnævnet for Arhus Amt
(j.nr. 61a/1992)
- Nævnets akter vedlægges •

•

REG.NR.

GLioo ,00

UDSltRIP!r
AF

/·

forhandlingsprotokollen
PredDingslUlVDet

for

f...,.

Århus Amt.

Den 16/3 1993 traf Fredningsnævnet
Sag nr. 18/1993

angående

••• .. 1, ... "' ...

for
".

,

i

afgørelse
ansøgning

......

. - • 'ol

om tilladelse

til

at opføre en tilbygning

på 8 mZ til

eksisterende

på

ejendommen

sommmerhus

matr. nr. 4 f Voel by,

Voel, der er omfattet

af Sminge-

fredningen.
I

sagen,

der

har

været

Fredningsnævnets
amtsvalgte
Gjern
januar

kommune

har anbefalet

Frede

deltaget

Jensen,
Bakkær,

det

og

det

Andreasen.
ansøgningen

i skrivelse

af

25.

har anbefalet

det ansøgte

i skrivelse af J.

1993.

dil~nsation~til

"titn.,

h I..

Jørgen

har

1993.

Fredningsnævnet

Jø g,

skriftligt,

dommer

amtsrådsmedlem

medlem, Morten

Landskabskontoret
februar

formand,

medlem,

kommunevalgte

behandlet

1,1 II J~..
till'.-vy

meddelte

efter

naturbeskyttelseslovens

§

50

det ansøgte.

I

ensen.

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

Natur-

REG. NR.

U D S K R I F T

i-toc . O C)

AF

forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 11/5 1993

traf Fredningsnævnet

Sag nr. 44/1993

angående ansøgning om tilladelse til
.
etablerlng
af 4 transformers t a t.Ioner
på ejendommen

matr.

afgørelse

i

nr. 4 F m.fl. og

1 C m.fl. Voel by, Voel, og
ejendommen

matr. nr. 3 T og e R

Sminge by, Voel, der er omfattet af
Sminge-fredningen.
I

sagen,

der

har

Fredningsnævnets
amtsvalgte

angivelse

skriftligt,

dommer

amtsrådsmedlem

medlem,

foreligger

behandlet

formand,

medlem,

kommunevalgte
Der

været

Morten

af det eksisterende

Frede

deltaget

Jensen,
Bakkær,

det

og

det

1993

med

Andreasen.

ansøgningsmateriale

af projektet,

Jørgen

har

af

der samtidig

forsyningsnet

Århus Amt, Landskabskontoret,

18.

marts

indebærer

en renovering

i området.

har ikke haft

indvendinger

mod

det ansøgte.
Fredningsnævnet
dispensation
7

meddelte

efter

naturbeskyttelseslovens

§

50

til det ansøgte.

A

ltr~iv~~

Jørgen Jensen.

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til
Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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REG. NK. 406, o C>
U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 6. maj 1993

traf Fredningsnævnet

Sag nr. 43/1993

angående

afgørelse

i

ansøgning om lovliggørelse
af en ca. 2.000 m2 beplantet vildtremise på matr. nr. 3 u sminge by,
Voel, der er omfattet

af

Sminge-

fredningen.
Mødt var Fredningsnævnets
amtsvalgte

medlem,

kommunevalgte
overassistent
For

Århus

formand,

dommer

amtsrådsmedlem

medlem,

Morten

Jørgen

Frede

Jensen., det

Bakkær,

Andreasen

og

og

det

sekretæren,

Ingrid Thykier.

Amts

Landskabskontor

mødte

ekspeditionssekretær

E.H. Mikkelsen.
Ansøgeren,

Per Bisgaard,

Endvidere
Sagens

var mødt.

mødte Søren Aarøe,

bilag

- herunder

Galten kommune.

an3øgning

af 21.

februar

- var

1993

til stede.
Nævnet

gennemgik

Århus

Amt,

hegnet

i

sagen og foretog besigtigelse.

Landskabskontoret
skel

hvorimod

ikke

oplyste,

kræver

beplantningen,

at

dispensation

som

er

udskiftning
fra

foretaget,

af

kendelsen,
kræver

en

dispensation.
Der var i Fredningsnævnet
ville
var

have

givet

sket.

Der

beplantningen
stridende
Nævnet
Det

tilladelse
var

vil

sløre

afslog herefter
ej eren

til

således

mod fredningens

pålagdes

enighed om, at Fredningsnævnet
i

udsigten,

fjerne

forinden

Nævnet

enighed

hvorfor

Nævnet

formål at meddele

at meddele
at

beplantningen,

ikke
den

om,

at

fandt

det

en dispensation.

lovliggørelsen.
den

skete

beplantning

inden

årets udgang.
f\1iIjomin i~tcriet

""'1\Ov- og N aturstyrelsen
J.nr.SN
\7..
\2. - 002)

,j

Akt. nr

'2es-

t'\/

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages ti l
Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
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REG.Nl

Miljøministeriet

Li 00
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o

Skov- og Naturstyrelsen
Kontur

R l.: h: n: nll.

Landskab

loum,llnr

ll:llo

10. august

HJH

SN 1211/12-0029

1993

Per Bisgård
Sørkelvej 140
8600 silkeborg

Vedr.:

•

Afslag

på lovliggørelse

af

vildtremise

på matr.nr.

3u

Sminge By, Voel .
Fredningsnævnet
Dem tilladelse
ovennævnte

for Århus Amt har den 6.maj 1993 afslået at give
til at bibeholde en beplantet vildtremise

ejendom.

Denne afgørelse
1993. Klagen

har De påklaget til Naturklagenævnet

er - som tidligere

og Naturstyrelsen
Det

meddeles

meddelt

- videresendt

at

Skov-

og

afslag til lovliggørelse

stadfæster

af vildtremisen.
kendelse af 29.

1975 om fredning af arealer ved sminge. Fredningen
at

det

landskabelige,
kan

til Skov-

Naturstyrelsen

Deres ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets
sikre,

den 1. juni

til afgørelse.

herved,

fredningsnævnets

oktober

på Deres

bevare

godt

700

ha

biologiske,

sin

karakter

af

sammenhørende

stemmelserne

indeholder

et

- der

bl.a.

og rekreative

landskab,

der

bl.a.

forbud

samt etablering

landskabskontor~t

ikke kunnet anbefale en lovliggørelse

rummer

interesser

består

landskabselementer.

således

terrænændringer

Århus amtskommune,

område

geologiske

forskellige
bebyggelse,

store

skal
-

af mange

Fredningsbemod

yderligere

af nye plantninger.

har overfor fredningsnævnet
af den beplantede

vildtre-

mise.
••

2

Idl'\

Harald"gade 5 '3
~ 100 ""hel1ha\'11 ()

3<) ~7 ~() ()O
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- 2 I Deres klage
genplantning
fredningen

anføres
og

at

således,

bare udsigten
ovenstående

bl.a.,

De

ved

at der for en stor del er tale om
erhvervelse

at der uden

blev

bevaret.

af

ansøgning

Sidstnævnte

ejendommen
kunne

forstod

plantes,

er som det

hvis

fremgår

af

ikke tilfældet.

Deres udsagn om, at der for en stor del er tale om genplantning
er

ikke

underbygget

udstrækning,
nordsiden

der

og det

er

eventuelt

således

er

tale

om

tæt ved offentlig
3-5

genplantning

vej, hvorfra

rækkede

løvhegn

af vildtremisens

langs

ikke,

at

Deres

iøvrigt, giver anledning

beliggenhed

der, trods det kommende

på

samme

matr. nr.,

skovene på den anden side af Gudenådalen
styreIsen

i hvilken

af Deres indkørsel.

Set i lyset heraf og i betragtning
gående

ikke påvist

klage,

er

nord-syd

udsigt

til

finder Skov- og Natur-

sammenholdt

til anden afgørelse

med

sagens

akter

end den frednings-

nævnet har truffet.
Skov- og Naturstyrelsen
1993 truffet
Skov-

og

indbringes

4t

stadfæster

af fredningsnævnet

Naturstyrelsens
for anden

til prøvelse

afgørelsen

af 6. maj

for Århus Amt.

afgørelse

administrativ

af afgørelsen

herved

er

endelig

myndighed.

og

kan

Eventuel

ikke

retssag

skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

Jørgen Helk

••
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00400.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00400.00
Dispensationer i perioden:

15-06-1994 - 05-12-1996

REG. N R.

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen
Fredningsnævnet

Den 15. juni 1994
Sag nr. 43/1993

J

'-(00.
MOdlAoer i

21<.0'1_ og ~~t1tt1(stvre!cE'n

for

for Århus Amt.

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om lovliggørelse
af en ca. 2.000 m2 beplantet
vildtremise på matr. nr. 3 u Sminge
by, Voel, der er omfattet af
Smingefredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets
formand,
dommer
Jørgen
Jensen,
det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Svend Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 28. januar 1993 om
genoptagelse af sagen - var til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anført, at der ikke efter
amtets opfattelse er tale om genplantning.
Fredningsnævnet fastholdt sin afgørelse af 6. maj 1993, idet
Nævnet ikke finder, at der er tale om genplantning.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

'!ljoministeriet

~3kov-og Naturstyrelsen
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REG. NR. 400 .00
U D S

]t

R I F T

AF

forhandlingsprotokollen
Fredningsnævnet

Den

1 1 AUG. 1994

Sag nr. 58/94

for

for, Århus Amt.

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 200 m2 stor maskinhal
på ej endommen, matr. nr. 39 Q m. fl.
Gjern by, Gjern, der er omfattet af
Sminge-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets
formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Per Bl.e
ndsttJJ P- , og det kommunevalgte medlem, Svend Kristensen og sekretæren, retsassessor
Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø mødte ekspeditionssekretær
E.H.
Mikkelsen.
herunder ansøgning af 29. januar 1994 - var til
Sagens bilag
stede.
Ansøgeren, Frode Lundgaard, var mødt.
Endvidere mødte Søren Aarøe, Gjern Kommune.
Nævnet gennemgik

sagen og foretog besigtigelse.

Århus Amt, Natur og Miljø har ikke kunnet anbefale det ansøgte, da hallen ikke skal tjene ej endommens landbrugsmæssige
drift.
Fredningsnævnet
fandt ikke på det foreliggende grundlag at
kunne meddele dispensation til opførelse af en maskinhal til
skoventreprenørvirksomhed,
jfr. naturbeskyttelseslovens
§ 50.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyt telses påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
;v1iljoministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J,nr. SN l:l \\ / \ ':1 - O O ~ '1
Akt. nr.

2>'3

•

I

Modtaget I

Skov- og Naturswrelsen

::- 1 SEP. 1994
U D S K R I F T
.

AF

forhandlingsprotokollen
Fredningsnævnet

Den 11 AUG. 1994
Sag nr. 47/94

for

for

REGw NR.

400 .00

Århus Amt.

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af et hønsehus på 1060 m2 på
ejendommen, matr. nr. 3 s Sminge by,
Voel, der er omfattet af Sminge-fredningen.

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem [!ler
Blendst"rup.,
og det kommunevalgte medlem, Svend Kristensen og sekretæren, retsassessor
Grethe Opstrup.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 7. juli 1994 med 2 fprslag - var til stede.
Ansøgeren, Ove Sølvsten, var mødt.
Endvidere mødte Søren Aarøe, Gjern Kommune.
Nævnet gennemgik

sagen og fd~etog besigtigelse.

Århus Amt, Natur og Milj ø har anbefalet
Fredningsnævnet kan godkende det ansøgte.

forslag

l, såfremt

Fredningsnævnet
meddel te efter naturbeskyt telseslovens
§ 5O
dispensation til opførelse af et hønsehus i overensstemmelse
med forslag 1 dog således, at det nærmeste hj ørne af huset
placeres i samme afstand fra vejen som udestuen til stuehuset.
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskytteIses
påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen

I'J

II

//.2

t(U

C'

o yc)

bortfalder,
/

hvis den ikke er udnyttet

inden 3 år.

Udskrift

er sendt til: Ansøger,

fredningsforening

~.

Jør;en Jensen

kommune,

amt, Danmarks

samt Skov- og Naturstyrelsen.

Natur-

RE(i NR.

•

4-00.00

U D S X R I F T
AF

forhandlingsprotokollen
Fredningsnævnet

3 O AUG. 1994

Den
Sag nr. 46/94

0'

for

for Århus Amt.

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opstilling af plastbobler til planteproduktion på ejendommen, matr. nr. l,
Q og 1 ae Sminge
by, Voel , der er
omfattet af Sminge-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det kommunevalgte medlem, Svend Kristensen.
Sagens bilag - herunder

ansøgning

af 27. april 1994 - var til

stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har anbefalet, at der gives en tilladelse for en periode på 5 år på vilkår, at den eksisterende
beplantning om matr. nr. l'ae forstærkes eft~r aftale med Natur- og Miljøkontoret.
Fredningsnævnet
me~delte efter naturbeskyttelseslovens
§ 50
dispensation til det ansøgte for en 5-årig periode på det af
Amtet angivne vilkår.
Det bemærkes,

at der ikke kan forventes tilladelse

ling af plastbobler udenfor den eksisterende
kring de 2 ejendomme.

til opstil-

beplantning

om-

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskytteIses
påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klag~fris~en.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.

\ 'l \~\ I~ - Dv 1.-e:,
1l..1_

//

Tilladelsen

bortfalder,

hvis den ikke er udnyttet

inden 3 år.

Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks
fredningsforening samt Skov- og Natu~styrelsen.

-L~
Iken Jensen

Natur-

Per Bisgaard
Sørkelvej 140
8600 Silkeborg
Skov og Naturstyrelsen

Sminge 8/10 1994

J nr.SN 1211/12-0029

Ud over hvad vi har fremført i brev til fredningsnævnet af 1/6 1993,
28/1 1994 og 10/7 1994,er det stadig vores bestemte opfattelse,at
fredningsnævnets afslagsbegrundelse om at udsigten sløres,ikke
er sagligt argumenteret,hvilket
enhver besigtigelse,af det 1/4 tdl.
store areal samt området generelt,vil kunne godtgøre.
Det er ikke usædvanligt,at der af fredningsnævnet gives plantningstilladelse i området.
1. Den tidligere plantning langs den private grusvej lukkede stort set
af for udsigt over Gudenådalen,hvilket
bekræftes af lokale beboere.
Derfor anser vi genplantningen for at være en klar forbedring
i forhold til tidligere.

•

2. Plantningen kan,grundet plantesammensætningen,ikke
blive så høj,
at den kan genere udsigten,for hvilket vi også har stillet garantier.
3. Plantningen falder naturligt ind i landskabsbilledet og virker som
et forfriskende element i landskabet langs Sørkelvej,der i forvejen
fører gennem kilometervis af nåletræsplantage.
4. Plantningen er udført med lave buske og planter der er egnstypiske,
jvr. de områder som ikke er "lukket til" af nålestræsplantage.
5. Den naturlige ukrudstbevoksning langs den beplantede trekant
stadighed højere end planterne på trekanten.

er til

6. Medfølgende oversigtsfoto er taget i perioden mellem fældningen af
tidligere læhegn langs vejen og plantning af nuværende beplantning.
Det fremgår tydeligt af billedet,at den uskønne sandbanke på arealet,
tidligere "stjal billedet" i den nu beplantede trekant.
Vi mener således at plantningen tilgodeser både landskabelige,biologiske
og rekreative interesser i forhold til fredningsbekendtgørelsen .

•

Oversigtsfoto,som
vi har fået stilet til rådighed,bedes
returneret i medsendte frankerede kuvert .

efter brug

./. Bilag: Oversigtsfoto.

Venlig hilsen

"..Be)) Bisgaard.
<.

_~0V-og Natw:styn::.lSen
lllIi! iomml"tenet

J.nr. SN \
'\kl. nr.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen
Fredningsnævnet

Den 18. november

1994

traf Fredningsnævnet
angående

$ag nr. 111/1994

.

for

for Århus Amt.

ansøgning

afgørelse

i

om tilladelse

til

;

etablering

af en transformerstation

på ejendommen

matr. nr. 34 c Gjern

by, Gjern, der er omfattet
overfredningsnævnets
oktober
Mødt

var

Fredningsnævnets

det amtsvalgte
skriftligt

medlem,

været

kendelse

af 29.

1975 (Sminge-fredningen).

formand,

amtsrådsmedlem

forelagt

af

det

dommer

Jørgen

Frede Bakkær.

kommunevalgte

Jensen,

og

Sagen har

medlem,

Svend

Kristensen.
Sagens bilag - herunder

ansøgning

af 26. september

1994 - var

til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø,
Fredningsnævnet
dispensation

meddelte

har anbefalet
efter

det ansøgte.

naturbeskyttelseslovens

§

50

til det ansøgte.

Afgørelsen
kan efter lov om naturbeskyttelse
påklages til
Naturklagenævnet
af
bl.a.
adressaten
for
afgørelsen
og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage
indgives
skriftligt
til
Fredningsnævnet,
der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening , Dansk Ornitologisk
Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

!;~/(;;(_~():-,
'f
f/CJ

............................
MIL]0-

Per Bisgård
Sørkelvej 140
8600 Silkeborg

OG ENERGIMINISTERIET

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

REG.i~R. YOO .00
Landskabskontoret
J.nr. SN 1211/12-0029
Ref. Lisbeth Toft-Petersen
Den 3. marts

•

1995

Klage over fredningsnævnets
afslag på ansøgning om tilladelse
til at opretholde en vildtbeplantning
på ejendommen, matr. nr. 3
u, Sminge by, Voel •
Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet
for
Århus Amts afslag på ansøgning om tilladelse til at opretholde
en ca. 2000 m2 stor vildtremise på den ovennævnte ejendom.
Skov- og Naturstyrelsens
afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven,
lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.
Redegørelse

for sagen.

Det pågældende areal er omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge.

•

Fredningen skal bl.a. sikre, at området - der rummer landskabelige, biologiske, geologiske og rekreative interesser - kan
bevare sin karakter af et landskab, der består af mange forskellige sammenhørende landskabselementer.
I følge kendelsen må etablering af nyplantninger ikke finde
sted, heller ikke på arealer, der er dækket af naturlig(selvsået) trævækst af skovlignende karakter.
Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn må hegn ikke opsættes,
plantes eller såes uden fredninsnævnets godkendelse. Udskiftning
af eksisterende levende hegn kan finde sted, med undtagelse af
de under særbestemmelserne
i fredningskendelsen
anførte.
Den 28. januar 1994 har De ansøgt Fredningsnævnet for Århus Amt
om at genoptage en sag, hvor fredningsnævnet den 6. maj 1993 og

SkOlJ- og Naturstyrelsen
Ilar,ddsgade

53

2100 Købenbalm

TIl

ø

39 4720 00

Fax 39 27 98 99
Telex 21485 nature dk

2
.'

senere Skov-og Naturstyrelsen den 10. august 1993 meddelte
afslag på ansøgning om tilladelse til at bibeholde den ovennævnte vildtremise.
De gør i Deres ansøgning gældende, at der er tale om gentilplantning af det ovennævnte areal, der kan ske uden tilladelse
fra fredningsnævnet. De har således fremskaffet fotos og kort,
der efter Deres opfattelse viser, at området tidligere har været
tilplantet.
De anfører videre, at De i givet fald vil være indstillet
på at lade tinglyse på ejendommen en bestemmelse om, at vildtremisen aldrig må kunne sløre udsigten over ådalen, evt. ved
angivelse af en maksimal højde på beplantningen, f.eks. 1 - 1,5
meter.

•

Fredningsnævnet har som led i sagens
Amt om en udtalelse.

behandling

anmodet Århus

Amtet har i brev af 1. juni 1994 udtalt, at der efter amtets
opfattelse ikke er tale om en gentilplantning. Amtet henviser
den forbindelse til et medsendt luftfoto, hvoraf det fremgår,
der på den vestlige del af det nu tilplantede areal tidligere
fandtes en spredt beplantning af buske.

i
at

Fredningsnævnet har i sin afgørelse af 15. juni 1994 fastholdt
den den 6. maj 1993 trufne afgørelse, idet nævnet ikke finder,
at der er tale om gentilplantning.
Med brev af 10. juli 1994 har De indbragt fredningsnævnets
afgørelse for Naturklagenævnet,
der har videresendt klagen
behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

til

De henviser til et vedlagt kort og oversigtsfoto, som viser den
tidligere beplantning på stedet. De anfører videre, at der ved
at udskifte store træer med lave buske er sket en udsigtsforbedring i området.
De har i brev af 8. oktober
supplerende anført

1994 til Skov- og Naturstyrelsen

- at den tidligere plantning stort set lukkede for udsigten over
Gudenådalen, hvorfor gentilplantningen
er en klar forbedring af
udsigtsforholdene,
- at plantningen p.g.a. plantesammensætningen
hØj, at den kan sløre udsigten,
- at plantningen falder naturligt
udført med lave buske og planter,
- at en tidligere sandbanke
tilplantede område.

ikke kan blive så

ind i landskabsbilledet
der er egnstypiske,

tidligere

"stjal" billedet

De finder på den baggrund, at tilplantningen tilgodeser
landskabelige, biologiske som rekreative interesser.

og er

i det nu
såvel

3

Begrundelse

for Skov- og Naturstyrelsens

afgørelse.

styrelsen må på baggrund af det tilsendte fotomateriale m.m.
lægge til grund, at der på en mindre del af det nu tilplantede
areal - nemlig langs "grusvejen" - tidligere fandtes en spredt
bevoksning af buske med enkelte træer, stående i 3 - 4 mindre
grupper.
Efter styreisens opfattelse kan den foretagne tilplantning, der
er foretaget på et noget større areal end det tidligere, ikke
betragtes som en gentilplantning,
endsige udskiftning af et
eksisterende levende hegn.
Der er således tale om etablering af en nytilplantning,
kræver dispensation fra fredningskendelsen.

der

styrelsen har ikke fundet grundlag for at ændre fredningsnævnets
afslag, der således stadfæstes. Styrelsen skal henvise til den
den 10. august 1993 trufne afgørelse.
Styrelsen skal herefter påbyde Dem at fjerne den ulovligt
blerede vildtremise senest den 1. juli 1995.

eta-

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens
afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens
§ 88, stk. 1.

Med venlig hilsen

~vJ--7~

Lisbeth T~rt-petersen

Kopi til orientering:
Fredningsnævnet
Århus Amt

for Århus Amt

•

FREDNINGSNÆVNET

400,00

FOR ÅRHUS AMT

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

30. marts 1995
Gjern Kommune
Søndergade 54
8883 Gjern

Vedr. j.nr. 18-95 - matr.nr. 1 o Sminge bv. Voel - Kommunens j.nr. 95-01-007.

I skrivelse af 6. feb.tuar 1995 har kommunen for Frank Lund ansøgt om tilladelse til
opførelse af en cirka 45 m2 stor tilbygning til det bestående byggeri på ovennævnte
ejendom, beliggende Sørkelvej 124, Sminge.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Srninge m.m. Efter fredningsbestemmelserne

må om- og

tilbygninger af eksisterende, lovligt opførte helårshuse, hvorved bygningerne i væsentlig
grad ændrer karakter, kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
Fredningsnævnet.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 15. marts 1995, hvor Frank Lund yderligere ansøgte
om tilladelse til udvidelse af den eksisterende vognport mod vest med et areal på 3,5 x 7
meter i samme farve, højde og fald som den eksisterende vognport Endvidere ansøgte
ejeren om tilladelse til plantning af en enkelt række søjlegraner nordøst for vognporten
indenfor det bestående lærke- og birkehegn langs kommunevejen.

Da det ansøgte efter Nævnets opfattelse ikke er i strid med fredningens formål, meddeles i
medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte, dog på vilkår,

at den planlagte tilbygning til beboelseshuset udføres i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejledning.

a.

.Der

_.1omlnIstcnei
l.

kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
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afgørelsen. Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen,
Naturfredningsforening

Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den p~agede

afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bonfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.
naturbeskyttelseslovens

§ 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-21-2-705-1-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening,

Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite, v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,

8642 Sorring.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.
Svend Christensen, Hornvej 14, 883 Gjern.
Frank Lund, Sørkelvej 124, Sminge, 8600 Silkeborg.

4-00. DC
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Modæg'Q( ~
Skov- og Naturstyli'aisellil

(l ~

Den 28/09-95

S!E~o ~~~~

Nina og Jakob Løchte
Sørkelvej 134
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 76/95 - opførelse af lade og beboelseshus incl. garage på matr.nr. 1 d og 3 c
Sminge by, Voel, beli~gende Sørkelvel134.

Ved skrivelse af 30. maj 1995 har De ansøgt om tilladelse til opførelse af en lade på 350
m2 og indenfor 2-4 år tilladelse til opførelse af et nyt beboelseshus på 260 rn2 incl. 40
m2 garage på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. oktober 1975 vedr ..

fredning af arealer ved Sminge.
Efter de generelle fredningsbestemmelser,

er fredningen ikke til hinder for, at der til be-

stående landbrug opføres nybygning eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelser af, åt nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden
tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.
Fredningsnævnet har den 20. september 1995 foretaget besigtigelse.
Under hensyn til at der i Overfredningsnævnets

kendelse af 29. oktober 1975 er givet

mulighed for opførelse af ny helårsbeboelse i stedet for den nuværende, og da det ansøgte ikke findes at være i strid med fredningen, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, på vilkår,

at byggeriet af laden udføres i overensstemmelse med den anførte beskrivelse og beliggenhedsplanen
at forinden byggeriet af beboelseshuset påbegyndes, fremsendes endelige tegninger med
beliggenhedsplan til godkendelse,
at den eksisterende beplantning mod Gudenåen bevares, samt
at de eksisterende bygninger nedrives senest 3 måneder efter ibrugtagning af det nye beboelseshus.

An

- 2 -

,.

Kla~eve.ilednin~
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen,
turfredningsforening

Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Na-

samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i

afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, j.nr. 8-70-21-2-705-4-95
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
Det centrale Fredningsregister,

ø

Haraldsgade 53, 2100 København

Danmarks Naturfredningsforening,

ø

Nørregade 2, 1165 København K

Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite vI Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,

8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 883 Gjern.

Gjern

Kommune,

Søndergade

54, 8883 Gjern.

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

29/12-95

Emil Hansen
Sørkelvej 131, Sminge
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 105/95 - udstykning og bebvggelse af matr.nr. 1 h Sminge by, VoeI.

Ved skrivelse af 19. april 1995 har De ansøgt om tilladelse til udstykning af en parcel
på cirka 3 ha af ovennævnte ejendom til etablering af et hobbylandbrug. På den nye
ejendom ønskes opført et enfamiliehus med et etageareal på cirka 250 m2 og en garage
på 60,5 m2 og en læbygning på cirka 100 m2 til 2 - 3 køer og en staldbygning på 40
m2 til 2 - 3 svin.
Fredningsnævnet har den 18. december 1995 foretaget besigtigelse.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975
vedrørende arealer ved Sminge i Gjern Kommune.
Under hensyn til at der ikke er tale om byggeri på eksisterende landbrug og da
byggeriet ikke findes at tjene rimelige landbrugsøkonomiske formål, findes det ansøgte
i strid med fredningen. Fredningsnævnet kan på baggrund heraf ikke meddele tilladelse
til det ansøgte.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen
~

O-ci ~ Y0

\ '.2.\ \

t\ ~ - O (Yl_~
'-(L(

FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

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

01/05-96

Murer Jørn Døssing
Blakgaardsvej 24
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 38/1996 - tilbygninger
Silkeborg.

på ejendommen Blakgaardsvej

24, 8600

Den 9. april 1996 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse
til udvidelse af beboelseshus og udhus på ovennævnte ejendom matr. nr. 8 og 9 Sminge
by, Voel.
Der er tale om et tidligere ledvogterhus. Det nuværende bebyggede areal udgør ia1t
88 m2. Efter udvidelsen vil det samlede bebyggede areal udgøre 206 m2.
Ejendommen er beliggende inden for arealer som er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 29. oktober 1975 ved Sminge.
Da bygningerne efter ombygningen vil få et harmonisk udseende med tegltag og henholdsvis mursten og pudset mur i beboelseshus og udhus, sker der ingen nævneværdig
ændring i bebyggelsens indvirkning på landskabet, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.!, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt -

telseslovens § 66, stk. 1.

(tt

Med venlig hilseJ?
~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-21-2-705-1-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturtredningsforerung, Nørregade '2, 1165 Køtienhavn K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Søndergade 54, 8883 Gjern
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FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

14/05-96
Modtaget I

Advokatftrmaet Brockstedt -Rasmussen
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

t§ifg\9<> og Naturstyrelsen

~~iMAJ '~~~6

Vedr. j.nr. 113/1995 - ansøl:Iling om tilplantnin2 på ejendommen matr.nr. 45 c
m.fl. Gjern by, Gjern, beli2gende Sørkelvej 83, Sminee, 8600 Silkeborg - Deres
j.nr. 41153-002.

•

Ved skrivelse af 13. november 1995 har De på vegne Birgit og Carsten Husted, der er
ejer af ovennævnte ejendom, ansøgt om dispensation til tilplantning med juletræskultur
af et areal på 5 ha vest for ejendommens bygninger.
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning
af arealer ved Sminge i Gjern, Tvilum og Voel sogne.
Fredningsnævnet har den 1. maj 1996 foretaget besigtigelse.
I forbindelse med besigtigelsen kunne Nævnet endvidere konstatere, at der i indkørselsvejens sydlige side var plantet alletræer , der ligeledes kræver godkendelse fra Fredningsnævnet.
Under hensyn til, at tilplantning med juletræskultur af et areal på 5 ha, og subsidiært et
mindre areal, ftndes at være i strid med fredningens formål, idet udsigten fra bl.a.
vejen Sminge- Trust mod Gjern Bakker vil blive sløret, meddeler Fredningsnævnet afslag på det ansøgte.
For så vidt angår alletræerne plantet i indkørselsvejens sydlige side, fmder Fredningsnævnet ikke, at det ansøgte er i strid med fredningen, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, skal meddele efterfølgende godkendelse af
de plantede alletræer på vilkår
at der foretages opstamning af alletræerne, samt
at alletræerne maksimalt får en højde på 4 m.

Klageve,jledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen,

\~~lo-
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Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

..

•

Naturfredningsforening
esse i afgørelsen.

samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
"Birgit og Carsten Husted, Sørkelvej 83, Sminge, 8600 Silkeborg.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-4-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej
9,8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4,8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern
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Emil Hansen

SKOV- OG NATURSTYRE'LSEN

Snørkel vej 131, Sminge
8600 Silkeborg

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/12-0001
Ref. JKW

•
Klage over fredningsnævnets afslag på en ansøgning om tilladelse til Den ll. juni 1996
udstykning og bebyggelse af ejendommen matr. nr. 1h, Sminge by,
VoeI.

Afgørelse:
Skov- og Naturstyrelsen

stadfæster hermed Fredningsnævnet

for

Arhus amts afgørelse af 29. december 1995 hvor der blev meddelt
afslag på Deres ansøgning om udstykning og bebyggelse af ovennævnte ejendom.
Styreisens afgørelse er truffet i medfør af § 78 stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven

(Lov nr. 9 af 3. januar

1992), jf.

be-

kendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994, § 16, stk. 1, pkt. 24.'
Redegørelse for sagen:
De har i brev af 19. april 1995 ansøgt fredningsnævnet om dispen-

Miljo- og Energiministeriet

sation fra Overfredningsnævnets

Skov- og Naturstyrelsen

kendelse af 29. oktober 1979 om

Hara/dsgade

fredningen af arealer ved Sminge, til udstykning af en parcel på ca.

53

ø

2100 Kobenhavn

3 ha af ovennævnte ejendom til etablering af et hobby landbrug. På
Tlf. 39472000

den nye ejendom ønskes opført et enfamiliehus med et etageareal
på ca. 250m2, en garage på 60,5m2, en læbygning på ca. 100m2 til

Fax 39 27 98 99
Te/ex 2/485 nature tik
E-post (X-400): /=sns; S=skov-og-

2-3 køer samt en staldbygning på 40m2 til 2-3 svin.

I/aturstyre/sen;

0= skov-og-

I/aturstyrelsen;

OU/=,ms; P=st/n;

A=dk4(JO; C=dk
E-post (/nternet):

sns@:ms.t/k

Fredningsnævnet for Århus amt meddelte den 29. december 1995
afslag på ansøgningen. De har i brev af 2. januar 1996 påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet, der har videresendt sagen til endelig
afgørelse i Skov- og Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet anfører i sin afgørelse, at der ikke er tale om byggeri på eksisterende landbrug samt at byggeriet ikke tjener rimelige
landøkonomiske formål. Det ansøgte findes i strid med fredningen.
På baggrund heraf finder fredningsnævnet ikke at kunne meddele

•

tilladelse til det ansøgte .
l Deres klage anfører De, at De i forbindelse med fredningssagen
blev stillet i udsigt at kunne bygge samt, at de eksisterende bygninger skulle kunne anvendeis til andet formål.
Amtet har den 21. februar 1996 kommenteret klagen. Det er amtets
opfattelse at Overfredningsnævnets

afgørelse alene giver mulighed

for opførelse af et nyt stuehus på et påbegyndt fundament forudsat
det eksisterende stuehus nedrives. Amtet anfører endvidere, at Deres ansøgning i realiteten medfører oprettelse af en ny ejendom,
idet De forudsættere den eksisterende stuehus opretholdt på den del
af ejendommen, der ikke frastykkes.
•

Styrelsen har den 27. februar 1996 fremsendt amtets bemærkninger
til Dem, med henblik på yderligere bemærkninger, men dette har
ikke givet anledning til yderligere.
Skov- og Naturstyrelsens sagsbehandling:
Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 fastsætter generelle bestemeiser for byggeri indenfor fredningen, og der er herudover fastsat særbestemmelser tor Deres ejendom.
Ifølge fredningens almindelige

bestemmelser

må arealerne ikke

yderligere bebygges, men der kan for allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller foretages om- og tilbygninger efter nærmere godkendelse af fredningsnævnet. Nævnet kan dog nægte tilla-

2

delse til nybyggeri bl.a. hvis nævnet skønner, at det ønskede ikke
tjener rimelige landøkonomiske formål.
For Deres ejendom er i fredningens særbestemmelseme

fastsat, at

"det tillades på grund af det nuværende stuehus meget ringe kvalitet at opføre et nyt beboelseshus på et i 1965 påbegyndt fundament
efter Fredningsnævnets godkendelse samt at ..".
Skov- og Naturstyrelsen er enig med fredningsnævnet i, at det ansøgte byggeri ikke tjener rimelige landøkonomiske formål og derfor er i strid med fredningen.
Det er styreisens afgørelse, at den af Overfredningsnævnet fastsatte
særbestemmelse for Deres ejendom, efter hvilken der kan opføres
et nyt stuehus på et fundament påbegyndt i 1965 forudsætter at det
eksisterende nedrives. Den ønskede udstykning har til formål at oprette en ny ejendom med egen beboelse, og dette er i strid med
fredningen.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster derfor Fredningsnævnet for Århus amts afgørelse af29. december 1995.
Klagevejledning:
•

Skov- og Naturstyrelsens

afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.
Med venlig hilsen

3

fil GR\ENTER\NG
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Gjern Kommune
Teknisk forvaltning
Søndergade 54
8883 Gjern

18/09-96

REG. NR.

t>L\oo.oo

Vedr. j.nr. 82/1996 - opførelse af carport på matr.nr.

•

2 a Sminge by, VoeI.

Den 4. september 1996 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget ansøgning
om tilladelse til opførelse af en carport på 22 m2 på ovennævnte ejendom, beliggende
Aleen 36, Sminge.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge.
Det fremgår af beliggenhedsplanen, at carporten agtes opført som en tilbygning til fyrrummet, som er bygget for enden af ejendommens stuehus.
Da carporten opføres imellem ejendommens øvrige bygninger og i øvrigt er sløret af
træer og beplantning i have m. v., fmdes det ansøgte ikke at stride mod fredningen,
hvorfor Nævnet i medfør af narurbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelelser tilladelse
til det ansøgte .

•

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse. med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996·

Akt

o

nr.

; ~1

/1 l"~
-Ij /' (:,c, 'c ')
(-

Bif;

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

•

•

Frede Trans Lund, Aleen 36, Sminge, 8883 Gjern
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-705-1-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haralds,gade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings loka1komite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
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Advokatfirmaet
Godthåbsvej 4
8600 Silkeborg

Brockstedt-Rasmussen

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/120007
Ref. LT-P
Den 20. september

•

Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til at etablere en juletræskultur på ejendommen matr. nr. 45 c
m.fl. Gjern by, Gjern .
Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afslag på ansøgning om tilladelse til at etablere en juletræskultur på den ovennævnte ejendom.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven,
lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.
Redegørelse

•

for sagen.

Med brev af 13. november 1995 har De på vegne af Birgit og
Carsten Husted ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at
tilplante et nærmere angivet areal - på ca. 5.000 m2 - på den
ovennævnte ejendom med en juletræskultur .
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 29.
oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge i Gjern, Tvilum
og Voel sogne i Gjern Kommune, Århus Amt.
Århus Amt har i brev af 6. december
henstillet, at ansøgningen afslås.

1995 til fredningsnævnet

Amtet har bl.a. gjort gældende, at det pågældende areal ligger
på den flade dalbund og danner kontrast til Gjern Bakker umiddelbart øst herfor. Denne kontrast opleves både fra SmingeTruust vejen og Svostrup- Gjern vejen.
Den ansøgte beplantning

vil indebære, at denne kontrastvirkning

Skov- og Naturstyre/sen
Hara/dsgade

53

2100 Kobmbavn
Tlf. 39 4720

ø

00

Fax 39 27 98 99
Te/ex 21485 lIature dk

1996

2

ikke længere vil kunne opleves. Et af formålene i fredningen er
netop at bevare de endnu ubevoksede dele af dalbunden og -sider
uden tilplantning, dels af landskabelige dels af geologiske
grunde.
Fredningsnævnet har besigtiget arealerne den 1. maj 1996 og
konstaterede da, at der i den sydlige side af indkørselsvejen
til ejendommen var plantet alletræer, der ligeledes kræver fredningsnævnets tilladelse.
I brev af 14. maj 1996 har fredningsnævnet meddelt afslag på den
ansøgte beplantning, idet den findes at være i strid med fredningens formål. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at
tilplantningen vil indebære, at udsigten bl.a. fra Sminge-Truust
vejen mod Gjern Bakker vil blive sløret.

tt

Nævnet har samtidig meddelt Deres klienter tilladelse til at
bibeholde de nævnte alletræer på nærmere fastsatte vilkår.
Med brev af 10. juni 1996 har De indbragt fredningsnævnets afgørelse for Naturklagenævnet,
der har videresendt klagen til
behandling i Skov- og Naturstyrelsen.
De har bl.a. gjort gældende, at den ansøgte tilplantning med
juletræer ikke vil sløre udsigten mere end tilplantning med
majsplanter, som opnår samme højde som juletræerne, at alternativet til en juletræskultur er braklægning af området, hvorved
der sker en langt større udvaskning af kvælstof i grundvandet,
samt at det ansøgte areal ligger i udkanten af det fredede
område.
Begrundelse

for Skov- og Naturstyrelsens

Formålet med fredningen
fredningstidspunktet.

afgørelse.

er at bevare arealerne

i tilstanden

på

Om arealernes drift er det anført, at arealerne må anvendes som
hidtil, således at almindelig landbrugsdrift på de eksisterende
landbrugsarealer kan fortsætte. Ny tilplantninger eller -såninger
med skovtræer er ikke tilladt. Etablering af nye plantninger må
ikke finde sted, heller ikke på arealer, der er dækket af naturlig (selvsået opvækst) trævækst af skovlignende karakter.
Under hensyn til fredningens formål har styrelsen ikke fundet
grundlag for at meddele dispensation til den ansøgte beplantning
uanset træernes højde og arealets beliggenhed i udkanten af det
fredede område.
på baggrund af ovenstående
af 14. maj 1996.

stadfæstes

fredningsnævnets

afgørelse

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.
'

.••

3

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens
§ 88, stk. 1.

;;;JiJtfJ:l~en~
Lisbeth Toft-Petersen

•

Kopi til orientering:
Fredningsnævnet for Århus Amt
Århus Amt
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening

fil lJR1Ei\/TERINf3
FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

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

Birgitte og Peter Kruse
Sørkelvej 136
Sminge
8600 Silkeborg

19/11-96

Ktu. NR. 0'-\ 00·

Vedr. j.nr. 10911996- opførelse af to IIbrændeskurell på matr.nr. 7 a Sminge bv,
Voel. belig:gende Sørkelvei 136, Smin~e.

I skrivelse af 14. oktober 1996 til Gjern Kommune har De søgt om tilladelse til opførelse af to "brændeskure " i tilslutning til bebyggelsen på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge.
Den 21. oktober 1996 foretog Fredningsnævnet besigtigelse.
Da det ansøgte ikke vil stride mod fredningen, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår at byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte beliggenhedsplan .

•

Klageveiledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

•

•

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (Att. Jørgen Bang)
Skov- og Naturstyrelsen. Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2. 1165 København K
Danmarks Narurfredningssforenings lokalkomite v Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern .

fil l"JRIENTERING
FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - Uf. 86 43 70 00
:ei i
>t1JrI:'lsen

''I:;

Ove Sølvsten
Blakgårdsvej 28
Voel
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 57/1996 - opførelse af havestue og silo på matr.nr. 3 a Sminge bY,
VoeI.

I forbindelse med en revision af BBR-registeret er Gjern Kommune blevet opmærksom
på, at der på Deres ejendom er opført en 5 meter høj glasfiber silo ved sydøstlige hjørne af et hønsehus på 1060 ml, som Nævnet meddelte tilladelse til i 1994. Desuden er
der ved stuehuset opført en udestue.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge.
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. oktober 1996, hvor De oplyste, at den
opførte havestue er cirka 18 m2, og er placeret ovenpå en hidtidig terrasse. Siloen er
nødvendig for den økologiske hønsedrift.
Da den opførte havestue ikke findes at være i strid med fredningens formål, og da siloen, der er opført i umiddelbar kontakt med de øvrige bygninger til landbrugsfonnål,
meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efterfølgende godkendelse.

•

KlaReveilednin~

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

K1ageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
•

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

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-705-2-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Købe~avn ø
,
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Narorfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Teknisk forvaltning, Søndergade 54, 8883 Gjern

TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86437000

Frede Trans Lund
Aleen 36
Sminge
8600 Silkeborg

FOR ÅRHUs AMT
Mocl~age~B
~kovo og Natursiyreisel'i)

!J

Æ)

05/12-96

DEC. 1996

REG. NR. 0'10<?

00

Vedr. j.nr. 98/1995 - udendørs sohold ved Smin2e Sø på matr.nr. 2 a Sminge bv.
Voel.

I de senere år har De drevet økologisk landbrug med udendørs sohold på ovennævnte
ejendom, s9m er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge Sø. Over for Fredningsnævnet er der rejst spørgsmål
om, hvorvidt der kræves dispensation til udendørs sohold samt, hvorvidt en sådan dispensation kan meddeles.
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på ejendommen den 21. oktober 1996, hvor
De henviste til, at sohold på fri land er en meget gammel form for landbrugsdrift.

•

På mødet oplyste Skov- og Naturstyrelsen, at Styrelsen generelt har en positiv grundholdning til frilandssvin, men man finder, at driftsformen kræver en dispensation fra
fredningsnævnet, da der ikke på tidspunktet for gennemførelse af fredningssagen var
tale om sædvanlig landbrugsdrift med udendørs sohold. Styrelsen fmder, at der bør
meddeles dispensation til driftsformen, dog under forudsætning af, at der stilles krav til
udformning af de hytter, der skal anvendes, og at § 3 arealer i området bør være undtaget fra dispensation.
I
Danmarks Naturfredningsforening fandt ligeledes, at der bør meddeles tilladelse til soholdet på nærmere angivne vilkår:
Under besigtigelsen oplyste De, at arealet nord for ejendommens bygninger ikke skal
indgå i omdriften. Bestanden består af 25-30 årssøer fordelt på hele ejendommen. Problemet er herefter specielt arealet syd for bygningerne ned mod Sminge Sø, der ligeledes er vist med skravering på vedhæftede kort. I forbindelse med den oprindelige fredning, blev der meddelt tilladelse til andehold på det pågældende areal. Dette areal vil
alene skulle bruges til afgræsning i en periode på 2 - 3 uger pr. år umiddelbart efter
høsten. Der vil ikke blive opsat hytter på dette areal, og der vil alene blive adgang for
cirka 10 drægtige søer i den fornævnte korte periode.
Med skrivelse af 30. oktober 1996 har De fremsendt omlægningsplan med tilhørende

"

markkort samt en erklæring fra konsulent Frank Oudshoorn, Landbrugscentret i Vejle,
hvor det konkluderes, at næringsstoffer fra 10-15 søer på 1,5 ha i en periode af cirka
tre uger på ingen måde vil bidrage til forhøjet udvaskning. Næringsstofferne optages af
det voksende græs.
Fredningsnævnet finder, at udendørs sohold i dag er en almindelig form for landbrugsdrift og meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation.
til udendørs sohold på ejendommen på vilkår
at

arealet, der er vist med markering nord for bygningerne, ikke indgår i omdriften

at

arealet syd for bygningerne, der er vist med skravering, alene bruges til afgræsning i en periode på 2-3 uger pr. år, umiddelbart efter høst, og at der alene er adgang til cirka 10 drægtige søer. Endvidere er det et vilkår, at der ikke placeres
hytter af nogen art på arealet, samt at de nuværende levende hegn på arealet
bibeholdes og vedligeholdes.

at

hytterne, der anvendes i forbindelse med omdriften, har et udseende som de nuværende, nemlig grønne eller brune og med en størrelse, der ikke overstiger 4 m2 (og
en højde på ca. 1 meter) for så vidt angår farehytterne, og ca. 10 m2 (samt en
højde på ca. 1 meter) for så vidt angår fælleshytterne.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
K.1ageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
1
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00400.00
Dispensationer i perioden:

19-02-1997 - 15-12-2003
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

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

Århus Amts Naturforvaltning
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

19/02-97

REG. NR.

0\.\00,

ClO ..

Vedr. j.nr. 9/1997 - tilladelse til anlæ~ af fodsti på matr.nr. 1 a Nørreskov by,
"Gødvad. - Amtets j.nr. 8-70-51-3-743-10-96.

•

~

I skrivelse af 20. januar 1997 har Århus Amt, Natur og Miljø, meddelt tilladelse til
, etablering af en sti i samme trace som en eksisterende træbro fra parkeringspladsen nær
Nebel Bæk til Gudenåen.
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning
af arealer ved Sminge.
Stien skal anlægges i en bredde af 1,3 meter af stabilt grus, anlagt cirka 30 cm over
terræn.
Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, meddele tilladelse til anlæg af stien på samme vilkår, som er anført i Amtets skrivelse af 20. januar 1997, pkt. 4.

Klageveiledning
Der kan inden 14 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen .

~

Kopi er sendt til:

•

•

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø __
Danmarks NaturfredningsforeniIig, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejlsøvænget 4,
8381 MundelsttJ:p
.
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg

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

12/06-97

Arne Christensen
Svostrupvej 35
8883 Gjern

Vedr. j.nr. 57/1997 - matr.nr. 14 b Gjern by, Gjern, beliggende Svostrupvej 35.
8883 Gjern.

•

Gjern Kommune har på Deres vegne ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til
ændring/nedrivning/genopbygning
af eksisterende landbrugsbygninger på ovennævnte
ejendom.

Fredningsnævnet afholdt besigtigelse på ejendommen den 4. juni 1997, hvor De oplyste nærmere vedrørende det planlagte byggeri. De henviste i den forbindelse til de til
Nævnet fremsendte tegninger og skitser. De oplyste i øvrigt, at De vil nedrive den lille
garage på ejendommen og foretage genopbygning, således at ejendommen kommer til
at ligge i vinkel. De oplyste, at taghøjden bliver som på de eksisterende bygninger samt
at tilbygningen skal bruges til at opbevare maskiner, hvilket er umuligt i dag, da porten
ikke er stor nok. Endelig oplyste De, at byggeriet skal holdes i rød tegl.
Såvel Århus Amt som Gjern Kommune erklærede, at de kunne tilslutte sig det ansøgte.

•

Under henvisning til det om byggeriets karakter og omfang anførte samt til, at der efter
N ævnets opfattelse vil være tale om en betydelig forbedring af den pågældende ejendom, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
det ansøgte på betingelse af, at bygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med de til
Nævnet fremsendte tegninger og skitser og at farverne bliver som af Dem under besigtigelsen anført.

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

t.

_

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen
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:J

Mogens Beier
v/Anne Schulik Pedersen

•

•

•

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern (j.nr. 97-05-071)

.,'

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

TIL ORIENTERING

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

09/07-97

Sminge Borgerforening
Legepladsudvalget v/Jette Norsmark
Smingegårdsvej 20
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr.

•

45/1997 - etablering

REG.Ni

0'-\ 00-

00-

af legeplads i Sminge by.

Sminge Borgerforening har ansøgt om tilladelse til etablering af en legeplads/samlingssted på det gamle stationsområde i Sminge by, som vist på vedhæftede kort.
Arealet, hvor legepladsen ønskes etableret, er omfattet af Overfredningsnævnets
delse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge.
Fredningsnævnet

ken-

afholdt den 4. juni 1997 besigtigelse på arealerne.

Århus Amt anførte i den forbindelse, at man tillige kunne overveje arealet beliggende
mellem banestien og vejen gennem Sminge by, men at Amtet ikke har indvendinger
mod den ansøgte beliggenhed.
Gjern Kommune v/Søren Aarø oplyste, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

•

Under henvisning til det om arbejdernes karakter og omfang oplyste, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at etablering af legepladsen sker i overensstemmelse med den til Fredningsnævnet via Århus Amt fremsendte skitse.
Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

.,'
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

•

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-2-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Århus Amts Naturforvaltning, att. Jørgen Mejlsø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring.
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern
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Sminge v. stotionen
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1:2000
TeOnlngs nr.1

l\ ".n..
Doto.

20. lun. 1996

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

Johannes Baatrup
Henrik Ibsensvej 7
6400 Sønderborg

09/07-97

REG. Nit ()~00.

OO

Vedr. j.nr. 41/1997 - tilbygning/nybygning
af sommerhus på matr.nr.
by, Voel, beliggende Sørkelvej 132, Sminge.

1 z Sminge

De har gennem Århus Amt ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til enten udvidelse af
eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom eller en udskiftning af sommerhuset
med et nyt bjælkehus med en lidt ændret beliggenhed.
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets
af arealer ved Sminge.
Fredningsnævnet

kendelse af 29. oktober 1975 om fredning

foretog besigtigelse den 4. juni 1997.

De redegjorde i den forbindelse nærmere for planerne.
Sagen drøftedes og såvel De som Århus Amt og Gjern Kommune kunne tilslutte sig
Fredningsnævnets tilkendegivelse i sagen.
Under hensyn til bygningernes karakter samt til de forbedringer en tilladelse vil
medføre, meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det
ansøgte som nærmere angivet nedenfor.
Fredningsnævnet tillader, at der på ejendommen opføres en bjælkehytte på max. 60 m2
med en beliggenhed nordøst for det nuværende hus. Hytten skal have samme
gulvniveau som det eksisterende hus, og den lange facade skal vende ned mod åen.
Ejeren skal endvidere opretholde og vedligeholde slørende beplantning mellem huset og
åen. Det er en betingelse for tilladelsen, at alle øvrige bygninger på ejendommen,
herunder også det eksisterende sommerhus, fjernes.
Alternativt meddeles der tilladelse til at udvide det eksisterende sommerhus til max. 60
m2, idet det herefter er en forudsætning, at alle andre bygninger på ejendommen fjernes.

Det bemærkes, at tegninger vedrørende nyopførelse, henholdsvis tilbygning skal frem-

sendes til Fredningsnævnet

til godkendelse.

Klagevejledninll
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring.
Gjern Kommune, Søndergade 54,8883 Gjern

TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUS AMT

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
09/12-97
Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

•
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Vedr. j.nr. 136/1997 - asfaltering af Gjernbanen Amtets j .nr .8-70-52-3-700-3-96 .

I skrivelse af 19. november 1997 har Amtet forespurgt, om Fredningsnævnet er
enig i Natur- og Miljøkontorets klare opfattelse, at en asfaltering ikke er en så
væsentlig ændring af stiens status og anvendelse, at det kræver behandling fra
Fredningsnævnet.
Stien er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 vedrørende fredning af arealer ved Sminge i Gjern kommune. Vedrørende veje er det
anført: "Vej-anlæg og -reguleringer, bortset fra anlæg af mindre, private veje,
som følger det naturlige terræn, kan kun ske efter fredningsnævnets tilladelse".

•

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Gjern kommune har i skrivelse af 18. november 1997 bedt Fredningsnævnet om at undersøge, om Amtets
planer er i overensstemmelse med fredningen .
lOverfredningsnævnets
kendelse af 29. oktober 1975 er den nedlagte banestrækning kun perifert berørt. Banestrækningen var på daværende tidspunkt ikke udlagt som offentlig sti og havde stadig skærvebelægning.
Nævnet er af den opfattelse, at asfalteringen efter indholdet i Sminge-fredningen
ikke kræver Fredningsnævnets tilladelse.

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

I
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.

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har
en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sørge for sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

)
_,

som derpå vil

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K, att. Bo
Håkonson
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen,
Mågevej 9, 8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220
Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Svend Kristensen, Hornvej 14, 8883 Gjern
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

)

•

•

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

Gjern Kommune
Bygningskontoret
Søndergade 54
8883 Gjern

•
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Vedr. j.nr. 31/1998 - tilladelse til opførelse af maskinhus på ejendommen matr.nr.
45 C Gjern by, Gjern, beliggende Sørkelvej 83, Sminge .

Den 26. marts 1998 fremsendte kommunen en fra arkitekt Bjørn Christiansen modtaget sag, hvor han for ejeren Carsten Husted, søger om tilladelse til opførelse af et
maskinhus på 113 m2 på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge. Ifølge fredningsbestemmelserne må der ikke opføres
skure eller andre indretninger på de fredede arealer. Fredningen skal dog ikke være til
hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages
om- eller tilbygninger på betingelse af, at sådant nybyggeri/tilbygning ikke påbegyndes
forinden tegninger er godkendt af Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet

foretog besigtigelse den 6. maj 1998.

Det blev i forbindelse hermed oplyst, at det ikke i dag er muligt at opbevare maskiner
på ejendommen. Det er hensigten at holde bebyggelsen samlet og med en harmonisk
fremtoning. Taget på det nye maskinhus skal have samme taghældning som på den eksisternede bebyggelse. Maskinhuset skal forsynes med mørkt eternittag, og det er hensigten at udskifte taget på stuehuset til samme tagtype. Maskinhusbygningen vil blive
ca. 1,30 m højere end det nuværende og vil være gravet delvist - ca. 14 m - ind i
skrænten.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Da det ansøgte byggeri findes at tjene rimelige landbrugsøkonomiske formål, og da det
ønskede maskinhus får samme ydre udformning som den eksisterende bygning på ejendommen, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte på vilkår:
at maskinhuset udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
beliggenhedsplan
at maskinhuset forsynes med sort, rødt eller rødbrunt ikke reflekterende eternittag, og
at maskinhuset opføres med pudsede ydermure .

N ævnet går ud fra, at taget på stuehuset udskiftes til eternittag i samme materiale og
farve som taget på det nye maskinhus.

_l

Klagevejlednin~
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Carsten Husted, Sørkelvej 83, Sminge, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-1-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400, 8472 Sporup
NB Tegnestuen ApS, Vester Strandsbjerg 4 A, 6950 Ringkøbing

.1

TIL ORIENTER!~jG
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~' ~d~~OVo~~~~

03/11-98

Peter Kruse
Sørkelvej 136
Sminge
8600 Silkeborg

Vedr. j .nr. 73/1998 - tilladelse til opførelse af garage på 35 m2 på ejendommen
matr.nr. 7 a Sminge By, Voel, beliggende Sørkelvej 136, Sminge.

•

Gjern Kommune har fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse til
opførelse af en garage på 35 m2 på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet at Overfredningsnævnets
fredning af arealer ved Sminge.
Fredningsnævnet

kendelse af 29. oktober 1975 om

afholdt besigtigelse den 9. oktober 1998.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De, at bygningen ønskes opført med træbeklædning l på 2, som sortmales og med sorte bølgeeternitplader. Garagen ønskes opført i
forlængelse af brændeskuret som nærmere angivet på den fremsendte beliggenhedsplan. De oplyste, at det vil være nødvendigt i mindre omfang at planere grunden, således at bygningerne opføres i samme niveau. .
Århus Amt, Natur og Miljø, oplyste, at man ikke havde indvendinger mod det ansøgte .

•

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De, at De endvidere søger efterfølgende dispensation til en læmur, som er opført mod syd ud for havedøren på ejendommen.
Efter besigtigelse oplyste Århus Amt, at man ikke havde indvendinger mod, at der
meddeles efterfølgende dispensation hertil.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Da den ansøgte garage påtænkes opført i umiddelbar tilslutning til ejendommens eksisterende bygninger, og da den er udformet harmonisk, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte.
Efter en konkret vurdering af den opførte læmur og dennes sammenhæng med ejendommens beboelsesbygning, meddeler Fredningsnævnet endvidere i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efterfølgende dispensation til den opførte læmur ud for
havedøren mod syd.
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Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

•

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-705-5-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 KøbenQ.avn ø
Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400, 8472 Sporup
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern U.nr. 98-07-141)

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00
03/12-98
Modtaget li
B!«:ov-oS!Naturstyreisen

Frank Lund
Sørkelvej 124
Sminge
8600 Silkeborg
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Vedr. j.nr. 58/1998 - tilladelse til permanent opstilling af plastdrivhuse samt til
ændring af højden på disse.

•

Ved skrivelse af 8. juni 1998 har De søgt om ændring af en tidligere, tidsbegrænset tilladelse til opstilling af 6 plasticdrivhuse, således at denne tilladelse gøres permanent,
sålænge ejendommen ejes af Dem og De driver planteskolevirksomhed. De har samtidig søgt om tilladelse til at ændre højden fra de nuværende 2,20 m til 3,40 m.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
vedrørende fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975

Fredningsnævnet afholdt besigtigelse den 9. oktober 1998, hvor De oplyste, at De endvidere søger om tilladelse til plantning af en ligusterhæk langs nordskellet mod
matr.nr. 1 æ og langs østskellet mod vejen på matr.nr. 1 ae. De bemærkede endvidere,
at De af Fredningsnævnet i 1994 har fået en 5-årig tilladelse til opførelsen af de på
ejendommen eksisterende plastdrivhuse, og at disse nu ønskes udskiftet med lidt større
drivhuse, ligesom tilladelsen ønskes gjort permanent.
•

Århus Amt, Natur og Miljø, oplyste under besigtigelsen, at man ikke har indvendinger
mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger.
Da planteskolen ligger skjult af den omkringliggende beplantr.ing, og da det ansøgte er
begrundeet i driftsmæssige hensyn, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte uden tidsbegrænsning, dog således
at tilladelsen bortfalder, hvis ejendommen skifter ejer eller såfremt ejeren ophører med
at drive planteskolevirksomhed. Tilladelsen meddeles på vilkår, at den slørende beplantning omkring hele planteskolen opretholdes og vedligeholdes.
Fredningsnævnet

meddeler endvidere tilladelse til den ansøgte plantning af ligusterhæk.
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Klagevej ledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeIse til Narurklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venl ig hilsen

•

(

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-3-98
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdssvej 400, 8472 Sporup
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
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RETTEN I RANDERS, SANDGADE 12

8900 Randers- tlf. 8643 7000

el

21/12-98
Gjern Kommune
Søndergade 54
8883 Gjern

Vedr. j.nr. 89/1998 - tilbygninger på matr.nr. 11 a Sminge by, Voel.

•

Den 6. oktober
Sminge,

1998 fremsendte

8600 Silkeborg,

kommunen

modtaget

ansøgning

en fra Bjarne Kjøge,
om tilladelse

Sørkelvej

137,

til to tilbygninger

på

henholdsvis 11 m2 og 7 m2 til beboelsesbygningen.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. oktober 1975 om

fredning af arealer ved Sminge.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Da byggeriet ikke har afgørende landskabelig virkning, og således ikke findes at stride
mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet

i medfør af naturbeksyttelseslovens

§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at tilbygningerne udføres som vist på de
fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

KLAGEVEJLEDNING:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen,
Naturfredningsforening

Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,

Danmarks

samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

eu:t.s~ (~\6-\~\.l(\'--C5CO
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som derpå vil sørge for

L,

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

bestemmer andet.

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

§ 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Bjarne Kjøge, Sørkelvej 137, Sminge, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53, 2100 København

Det Centrale Fredningsregister,

Masnedøgade 20, 2100 København

Frederiksborggade

Danmarks Naturfredingsforenings

8-70-51-8-705-6-98)

•

Haraldsgade 53, 2100 København ø

Danmarks Naturfredningsforening,
Naturklagenævnet,

U.nr.
ø

ø

15, 1360 København K

lokalkomite v/Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,

8641 Sorring
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400, 8472 Sporup

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

Modtaget ~
Sko\l~ og Naturstyre\sen

~ u

Gjern Kommune
Søndergade 54
8883 Gjern
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Vedr. j.nr. 106/1998 - indretning af beboelse i eksisterende udhuslJygning på
matr.nr. 4 h Sminge by, Voel.

•

Den 23. november 1998 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget ansøgning,
hvor Holger Sørensen, Sminge Møllevej 17, Voel, 8600 Silkeborg, søger om tilladelse
til indretning af gæstebolig på ca. 39 m2 i eksisterende udhus.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
rende fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975 vedrø-

Ved ombygningen sker der udskiftning af nogle vinduer, døre og en port i facaderne.
Århus Amt har intet at indvende mod at Fredningsnævnet

meddeler dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger:
Da ombygningen af det eksisterende udhus ikke har afgørende indflydelse på den landskabelige virkning, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.
N ævnet beklager den sene besvarelse, hvilket skyldes at sagens akter har været
bortkommet under postforsendelse.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

~\

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Holger Sørensen, Sminge Møllevej 17, Voe!, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-7-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 210.0 Kø~~nhavn ø _
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Københa vn ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Sussi Lyngholm, Stationspladsen 3,
8883 Gjern.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400, 8472 Sporup

•

•

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

18/01-00
Hedeselskabet
Planlægningen
Bødskovgårdvej 16, Septrup
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Vedr. j.nr. 91/1999 - etablering og udskiftning af hegn i Smingefredningen
(Gunnar Skov Jensen, Blakgårdsvej 25, 8600 Silkeborg).

Den 16. september 1999 fremsendte Århus Amt nogle for Hedeselskabet modtagne ansøgninger om tilladelse til at etablere/udskifte en række hegn i Smingefredningen.
For Gunnar Skov Jensen er søgt om tilladelse til at udskifte det eksisterende hegn langs
Blakgårdsvej på matr.nr. 3 y (hegn 69) med et nyt 3-rækket hegn, at udskifte et tidligere meget åbent hegn af bornholmsk røn lang Sørkelvej på matr.nr. 3 e (hegn 71), og
erstatte dette med et 3-rækket hegn. Endvidere ønskes tilladelse til at etablere et nyt 3rækket ht:gn langs Sørkelvej på matr.nr. 3 y (hegn 70).
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets
de fredning af arealer ved Sminge.
Fredningsnævnet

kendelse af 29. oktober 1975 vedrøren-

foretog besigtigelse den 6. oktober 1999.

Under besigtigelsen anførte Århus Amt, at man intet havde at indvende mod udskiftning af det eksisterende hegn langs Blakgårdsvej, da dette ikke har afgørende
landskabelig betydning. Derimod kan amtet ikke anbefale udskiftning af det eksisterende åbne hegn langs Sørkelvej på matr.nr. 3 e, da der er lægivende beplantning på den
modsatte side af Sørkelvej. Ligeledes kan amtet ikke anbefale etablering af et hegn
langs Sørkelvej på matr. nr. 3 y, da dette vil hindre udsigten fra vejen.
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite har erklæret sig enig i amtets udtalelse.

Fredningsnævnets

og afgørelse:

bemærkninger

Da udskiftning af hegnet langs Blakgårdsvej på matr.nr. 3 y (hegn 69) med et nyt 3rækket hegn ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til dette hegn som vist på vedhæftede kort.
For så vidt angår udskiftning af hegnet langs Sørkelvej på matr.nr. 3 e (hegn 71) finder
nævnet, at etablering af et 3-rækket hegn vil stride mod fredningens formål, hvorimod
udskiftning af det bestående hegn med et nyt l-rækket hegn kan accepteres, hvorfor der
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i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til et l-rækket
hegn som vist på vedhæftede kort.
For så vidt angår et nyt hegn langs Sørkelvej på matr.nr. 3 y (hegn 70) findes dette at
ville hindre udsigten fra vejen, hvorfor etableringen findes at stride mod fredningens
formål. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på denne del af ansøgningen.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:

r

Gunnar Skov Jensen, Blakgårdsvej 25, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-1-90)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Sussi Lyngholm, Stationspladsen 3,
8883 Gjern
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det konununevalgte medlem af Nævnet, Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400,
8472 Sporup
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern.
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Vedr. j.nr. 91/1999 - etablering og udskiftning af hegn i Smingefredningen
(Britt og }....
inn Lægaard, Resenbrovej 26, Voel, 8600 Silkeborg).

Den 16. september 1999 fremsendte Århus Amt nogle for Hedeselskabet modtagne ansøgninger om tilladelse til at etablere/udskifte en række hegn i Smingefredningen.
For Britt og Finn Lægaard er søgt om tilladelse til på matr.nr. 6 e Yoel by, Yoel, at
etablere en mindre plantning sydvestIigst på ejendommen mellem eksisterende plantagearealer . Desuden ønskes tilladelse til at plante et læhegn i skellet mod nord og øst
og umiddelbart øst for gårdens bygninger og have. Hegnene ønskes etablerede for at
give læ for ejendommen, som ligger meget udsat for blæst.
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets
de fredning af arealer ved Sminge.
Fredningsnævnet

kendelse af 29. oktober 1975 vedrøren-

foretog besigtigelse den 6. oktober 1999.

Århus Amt har den 27. oktober 1999 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 18 meddelt
dispensation til etablering af hegnene inden for højbeskyttelseslinien, dog således at der
ikke må etableres hegn fra den øst/vestgående vej og 70 meter mod nord.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Da etableringen/plantningen sydvestIigst på ejendommen og de ansøgte hegn ikke på
afgørende måde findes at stride mod fredningens formål, meddeler nævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til plantningen sydvestligst på
ejendommen og til de ansøgte hegn som vist på vedhæftede kort.

Klagevej ledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet

over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

,e

Britt og Finn Lægaard, Resenbrovej 26, Voel, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-1-90)
Skov- og Naturstyre!sen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Sussi Lyngholm, Stationspladsen 3,
8883 Gjern
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400,
8472 Sporup
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern.
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Vedr. j.nr. 91/1999 - etablering og udskiftning af hegn i Smingefredningen
(Svend Sørensen, Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg).

Den 16. september 1999 fremsendte Århus Amt nogle for Hedeselskabet modtagne ansøgninger om tilladelse til at etablere/udskifte en række hegn i Smingefredningen.
For Svend Sørensen er søgt om tilladelse til på matr.nr. 4 f Voel, Voel, syd for ejendommens bygning, at plante et 3-rækket hegn langs vejen (hegn 20) og et hegn vinkelret på vejen langs ejendommens sydskel (hegn 18). Endvidere er der søgt om tilladelse
til at etablere et 3-rækket hegn langs vejen nord for ejendommens bygninger,(hegn 21)
og i en bue ind fra vejen cirka 15 meter fra beboelsen ønskes etableret et 6-rækket
hegn.
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets
de fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975 vedrøren-

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 6. oktober 1999.
Århus Amt har anført, at etableringen af hegnet langs den sydlige del af matr.nr. 4 f og
den sydligste del af hegnet langs vejen vil hæmme udsynet over dalen, hvorfor der er
betænkelighed ved disse hegn. Amtet har intet at indvende mod hegnene nord for gårdens bygninger.
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalkomite har tilsluttet sig amtets udtalelse.

Svend Sørensen anførte, at formålet med hegnene syd for bygningerne er at dække indsynet fra vejen til beboelsen. Desuden vil etableringen af hegn nr. 18 dække udsynet til
en transformerstation syd for bebyggelsen. Hegnene er til delvis erstatning for ældre
hegn langs vejen.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Da de ansøgte hegn ikke på afgørende måde findes at stride mod fredningens formål,
meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering af de ansøgte hegn som vist på vedhæftede kort.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Svend Sørensen, Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-1-90)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Sussi Lyngholm, Stationspladsen 3,
8883 Gjern
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400,
8472 Sporup
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern.
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Att. Søren Aarøe - j.nr. 2000-03-028.

Vedr. j .nr. 27/00 - opførelse af vognport på matr .nr. 2 a Sminge by, Voel.

Gjern Kommune har for ejeren af ovennævnte ejendom Frede Trans Lund ansøgt om
opførelse af en driftsbygning til foder/halm/vognport til erstatning for en nedbrændt
bygning.
Bygningen erstatter en tidligere bygning, som oprindelig var minkhus, men som nedbrændte i november 1999.
Det er i ansøgningen oplyst, at bygningen ønskes opført med en sidehøjde på 3 m og en
kiphøjde på 3,5 m.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
rende fredning af arealer ved Sminge.

•

kendelse af 29. oktober 1975 vedrø-

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 28. juni 2000. I forbindelse med besigtigelsen redegjorde ejeren nærmere for projektet og oplyste, at bygningen påtænkes opført
med brune stålplader som vægge og med grøn tagbeklædning .
Hverken Gjern Kommune, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Århus
Amt havde indvendinger mod det ansøgte under hensyn til det oplyste om farvevalg og
materialer.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Når henses til at den ønskede driftsbygning er driftsmæssigt begrundet og i det væsentlige ikke vil være synlig fra Sminge Sø, samt når henses til at den ønskede bygning
agtes opført i tilslutning til de eksisterende bygninger, har Fredningsnævnet unde henvisning til naturbeskyttelseslovenes § 50, stk. 1, besluttet at meddele dispensation fra
fredningen til det ansøgte på vilkår, at bygningen opføres med brune sider og mørkegrøn tagbeklædning .
I forbindelse med besigtigelsen ansøgte ejeren tillige om tilladelse til overdækning af et
udendørs areal beliggende øst for den kommende driftsbygning og lige over for denne.
Han oplyste i den forbindelse, at der er tale om et udendørs areal for svin, og at arealet
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om vinteren er mindre anvendeligt på grund af fugtproblemer . Ejeren oplyste her ud
over, at han påtænker at anvende de samme tagplader til overdækningen som til den
ovenfor anførte driftsbygning, og at overdækningen vil blive udført med et næsten fladt
tag med en hældning på max. 3 cm mod nord.
Hverken Gjern Kommune, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Århus
Amt havde efter omstændighederne indvendinger, mod at der meddeles dispensation til
overdækning af det pågældende areal.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da der er tale om et driftsøkonomisk nødvendigt byggeri, og under hensyn til at det er
oplyst, at overdækningen vil ske med et stort set fladt tag, har fredningsnævnet besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at overdækningen gennemføres med et
fald mod nord på max. 3 cm.

•

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Frede Trans Lund, Alleen 36, Sminge, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-1-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anni M. Lødsen, Grønningen 11,
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Vedr. j.nr. 62/00 - naturgenopretning

~ ~ JULI 2000

ved Sminge Dambrug,

Århus Amt, Vandløbsafdelingen, har via amtets natur og miljøkontor , fremsendt et
projekt for naturgenopretning ved Sminge Dambrug.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
vedrørende fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 28. juni 2000. I den forbindelse redegjorde
biolog Peter Kaarup, Vandløb safdelingen , for projektet og oplyste, at det er hensigten
at reetablere et naturligt snoet vandløb gennem området, og at ejeren ønsker at bevare
et par bygninger, formentlig tillæskur for dyr.
Såvel Århus Amt som Gjern Kommune kunne anbefale, at der meddeles tilladelse til
projektet.

Fredningsnævnets afgørelse og begrundelse:

•

Når henses til formålet med projektet - forbedring af vandkvaliteten og muligheden for
passage af vandløbsdyr - samt når henses til at etableringen af et nyt snoet vandløb vil
medføre, at terrænet tilbageføres nær det oprindelige, har Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l , besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte
projekt.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,

som derpå vil sørge for

sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Niels Ankjær Mogensen, Fejøvej 2, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Vandløbsafdelingen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-200)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anni M. Lødsen, Grønningen 11,
Horn, 8882 Fårvang.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400,
8472 Sporup
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern
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Vedr. j.nr. 98/2000 - nedrivning af ældre bygninger på matr.nr. 1 d og 3 c Sminge
by, Voel- kommunens j.nr. 1997-01-002.

Den 14. september 2000 fremsendte kommunen en fra Nina og Jakob Løchte modtaget
ansøgning om tilladelse til bevaring af hovedparten af de ældre bygninger, som blev
forlangt nedrevet som et vilkår i forbindelse med Fredningsnævnets tilladelse af 28.
september 1995 til opførelse af ny beboelses- og driftsbygning.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975
vedrørende fredning af arealer ved Sminge i Gjern Kommune.
Sagen har været forelagt Århus Amt, der i skrivelse af 27. oktober 2000 har udtalt, at
man efter en besigtigelse i september måned har konstateret, at de ældre bygninger kun
anvendes i beskedent omfang, og at der synes at være rimelig plads i den nye lade på
nuværende tidspunkt. Natur og Miljø har fastholdt, at vilkåret om nedrivning af de
ældre bygninger skal fastholdes, således at der ikke opstår to bygningsenheder. For så
vidt angår ejernes alternative, og om tilladelse til opførelse af yderligere driftsbygninger forbeholder amtet sig sin stilling, indtil der foreligger supplerende oplysninger om
behovet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
I forbindelse med Fredningsnævnets behandling af sagen i 1995 var det af afgørende
betydning, at der ikke opstod 2 bygningsenheder, og at de ældre bygninger, der er beliggende cirka 100 meter fra Gudenåen, blev nedrevet senest 3 måneder efter ibrugtagning af det nye beboelseshus. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at
ændre den tidligere trufne afgørelse, og for så vidt angår ansøgningen om alternativ opførelse af yderligere driftsbygninger, findes der ikke grundlag for at tage stilling hertil,
før der foreligger supplerende oplysninger om behovet.

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

el

Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

ti)

som derpå vil sørge for

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

("

Nina og Jakob Løchte, Sørkelvej 134, Sminge, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-3-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anni M. Lødsen, Grønningen 11,
Horn, 8882 Fårvang.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Søren Kirk Christiansen, Lykkegårdsvej 400,
8472 Sporup

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

~~SEr. 200?
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
27/09-02
Fritz Petersen
GI. Silkeborgvej 30
8670 Låsby

Vedr. j.nr. 80/2002 - ansøgning om tilladelse til etablering af beplantning på en del
af matr.nr. 1 v Sminge by, Voel, beliggende Sørkelvej 127, Sminge.

Den 7. august 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af beplantning med douglasgran på en del af ovennævnte ejendom.
Ved brev af 8. august 2002 har Amtet efterfølgende meddelt Fredningsnævnet, at De,
såfremt der ikke kan gives tilladelse til etablering af nåletræer på grunden, er indstillet
på. at der etableres løvfældende træer i stedet for.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 vedrørende fredning af arealer i Sminge i Gjern kommune.
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 11. september 2002.
I>er-€-r-tal€-om--beplantning-af-et-areaLpå_ca._IOOO_m:,_og_De_haCQPJ.xst,at der tidligere
har været skov på arealet.
Under besigtigelsen blev det konstateret, at der i omgivelserne bl.a. er en del ældre
egetræer, ligesom der er birketræer.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet at der gives tilladelse til etablering af beplantning i form af løvfældende træer. Amtet har anført, at egetræer og gerne egnstypiske egetræer, bør indgå som en væsentlig del af beplantningen, ligesom birk kan indgå som en del af beplantningen.
Danmarks Naturfredningsforenings

lokal komite har tilsluttet sig Amtets indstilling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet finder, at det landskabeligt vil være en god løsning med etablering af
løvfældende træer på matriklen. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:
- tilplantningen af matriklen skal ske med løvfældende træer.
- egetræer bør indgå som en væsentlig del af beplantningen. I det omfang, det er

ad.
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muligt, skal der være tale om egnstypiske egetræer.

Klagevej ledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-705-1-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
--Danmarks
Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Anne M. Lødsen, Grønningen 11,
Horn, 882 Fårvang.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe,
8600 Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

.
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TIL OHIENTEHING

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

04/11-02

Gjern Kommune
Teknisk afdeling
Søndergade 54
8883 Gjern

Vedr. j.nr. 103/2002 - ansøgning om tilladelse til opsætning af kvist på
ejendommen matr .nr. 2 f Ladegårds Enge, Tvilum, beliggende Sørkelvej 104,
8883 Gjern.

Den 15. oktober 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor der søges om tilladelse til opsætning af en kvist på ca. 2m2
mod nord på den eksisterende beboelse på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975 om

Den nye kvist mod nord ønskes opsat i tilsvarende stil som en eksisterende kvist mod
syd.
Århus Amt har ved sagens fremsendelse udtalt, at opsætning af den ansøgte kvist vil
være landskabelig acceptabel, idet kvisten er tilpasset den eksisterende bygning med
hensyn til materiale og udformning.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Da opsætning af den ansøgte kvist ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:
Skovbjergskolen, Hagelskjærvej 15, 7430 Ikast
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-705-2-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anne M. Lødsen, Grønningen 11,
Horn, 8882 Fårvang
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe,
8600 Silkeborg

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
~\

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
13/05-03
Jacob og Nina Løchte
Sørkelvej 134
Sminge
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 6/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af et drivhus på
matr .nr. 1 d Sminge by, Voel, beliggende Sørkelvej 134, 8883 Gjern.

Fredningsnævnet har modtaget brev af 23. januar 2003 fra Gjern Kommune vedrørende
ansøgning om tilladelse til opførelse af et drivhus på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
nævnt Sminge-fredningen.

kendelse af 29. oktober 1975, be-

De oplyste, at drivhuset skal være 6,6 meter, svarende til 36 m2. Drivhuset skal hovedsagelig benyttes erhvervsmæssigt. 80 % skal bruges til jordbær og til prikling af sommerplanter. De resterende 20 % skal bruges privat.
De har fremsendt tegninger vedrørende drivhuset, og herunder oplyst, at drivhuset placeres ca. 20 meter nord for stuehuset på ejendommen.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte, dog på
betingelse af, at der etableres og vedligeholdes en slørende beplantning langs d~ivhuset
mod vest, bestående af naturligt hjemmehørende buske og småtræer, der ikke bliver
højere end drivhuset. Amtet henviser til, at der eksempelvis kunne være tale om æblerose, hunderose (ikke rynket rose), slåen, hvidtjørn, benved og hyld.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Da det ønskede byggeri tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, og da fredningsnævnet finder, at det eksisterende helhedsindtryk i området ikke ændres i væsentlig
omfang og i uheldig retning, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på vilkår, at der etableres og vedligeholdes en slørende beplantning langs drivhuset mod vest, bestående af naturligt hjemmehø~
rende og løvfældende buske og småtræer, der ikke må blive højere end drivhuset.

Klagevejledning

,

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
~
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

))
,

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

Modtaget I
Skov- og NalUrstyrel~ell

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-1-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anni M. Lødsen, Grønningen 11,
Horn, 8882 Fårvang
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Anders Henriksen Lysemosen 35, Grauballe,
8600 Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

,
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers~ Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

30/07-03
Gjern Kommune
Søndergade 54
8883 Gjern

•

Vedr. j.nr. 7/03 - ansøgning om tilladelse til indretning af tagetage på eksisterende
stuehus på ejendommen matr.nr. 45 c Gjern by~ Gjern~ beliggende Sørkelvej 83 .

Den 23. januar 2003 har kommunen fremsendt en ansøgning fra Birgit og Carsten
Husted om tilladelse til indretning af beboelse i tagetagen på det eksisterende stuehus
på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober 1975 om

Det fremgår af sagen, at tagetagen bliver på ca. 50 m2• Den nye tagkonstruktion bliver
højere end den eksisterende, og der etableres ia1t 5 kviste. Taget forsynes med
asfaltpap og kvistene beklædes med zink.

I"

Århus Amt har i skrivelse af 8. juli 2003 anbefalet, at der meddeles dispensation til det
ansøgte.

•

Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Da indretning af tagetagen med ny tagkonstruktion med 5 kviste, vurderes at ske på en
måde, der er tilpasset det eksisterende hus, findes det ansøgte ikke at stride mod
fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyt-telseslovens § 50, stk. 1,
meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.

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

--

.-.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Birgit og Carsten Husted, Sørkelvej 83, Sminge, 8600 Silkeborg
NB Tegnestuen ApS, Vester Strandsbjerg 4 a, 6950 Ringkøbing
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-2-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Anni M. Lødsen, Grønningen 11,
Horn, 8882 Fårvang
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe,
8600 Silkeborg

•

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
01/09-03
Claus Møller Jensen
Risumvej 26
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 44/2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus som
erstatning for eksisterende sommerhus på matr.nr. 1 z Sminge by, Voel, beliggende Sørkelvej 132, 8883 Gjern.

•

De har via Gjern Kommune den 20. maj 2003 ansøgt om Fredningsnævnets
til udskiftning af eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom .
Ejendommen er delvist omfattet af Overfredningsnævnets
om fredning af arealer ved Sminge.

tilladelse

kendelse af 29. oktober 1975

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. august 2003.
Det eksisterende sommerhus er på 28 m2• Sommerhuset ønskes erstattet af et nyt sommerhus på 113 m2, som ønskes placeret nordøst for det eksisterende sommerhus.
I skrivelse af 9. juli 1997 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en
maksimal 60 m2 stor bjælkehytte på nærmere angivne vilkår (j.nr. 41/1997).
Tilladelsen er ikke blevet udnyttet inden for 3-års fristen.

•

De har oplyst, at det nye sommerhus vil blive opført som et bjælkehus af rundtømmer
med græstag. Sommerhuset vil fremstå i jordfarver. Det er vigtigt for Dem, at
sommerhuset etableres så.langt væk fra den foreslåede motorvej i området som muligt.
De har endvidere oplyst, at motorvejen tænkes etableret ca. 800 - 1000 meter fra hvor
Deres grund starter.
Århus Amt, Natur og Miljø, har meddelt, at det ikke kan anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har særlig lagt vægt på, at der ifølge fredningen ikke må
bygges yderligere i området. Amtet kan maksimalt anbefale tilladelse til et sommerhus
med en størrelse på 60 - 75 m2, idet Amtet særlig har anført, at et større hus vil medføre en større udnyttelse af området, ligesom Amtet har henvist til lignende sager i området.
Gjern Kommune har meddelt, at det kan anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte, såfremt sommerhuset passes ind i naturen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Under hensyn til at det eksisterende sommerhus er på 28 m2 samt under hensyn til fredningens bestemmelser om, at de fredede arealer ikke yderligere må bebygges, finder

....

Fredningsnævnet, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, hvorefter der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, gives dispensation til det ansøgte på følgeFlde vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sommerhuset placeres nordøst for det eksisterende sommerhus
Sommerhuset må maksimalt være 75 m2•
Sommerhuset skal fremstå i jordfarver og med græstag
Al eksisterende bebyggelse på ejendommen skal fjernes.
Der skal bibeholdes en slørende beplantning mod åen.
Gulvniveauet i sommerhuset skal være i samme niveau som gulvniveauet i det
eksisterende sommerhus.
Sommerhuset skal være et længehus med den lange side mod åen.

Forinden byggeriet påbegyndes, skal bygningstegninger forelægges Fredningsnævnet til
endelig godkendelse.
Århus Amt har ved sagens fremsendelse anført, at det af Amtets arkiver ikke umiddelbart fremgår, at der er meddelt dispensation til en bådebro/udsigtsplatform i Gudenåen
ud for sommerhuset. Amtet vil undersøge dette spørgsmål nærmere, hvorefter Fredningsnævnet eventuelt skal træffe afgørelse.
Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-705-3-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
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Fredningsnævnet

for Århus Amt

l DEt. 2003

Retten i Århus .
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

VS Voel Vandværk
Toftegårdsvej 18
Yoel
8600 Silkeborg

Tlf. 86122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11986293

15. december 2003

Vedr. j.nr. 9112003- ansøgning om tilladelse til overbygning i forbindelse med etablering af
indvindingsboring til Voel Vandværk.
Den 7. november 2003 har Fredningsnævnet fra Århus Amt modtaget ansøgning af 17. juni 2003 fra
Voel Vandværk om tilladelse til opførelse af overbygning i forbindelse med etablering af to boringer
på matr. nr. 5 d Sminge By, Voel, tilhørende Anni Vestergård, Blakgårdsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg,
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer
ved Sminge.
I henhold til fredningens bestemmelser om bebyggelse må de af fredningen omfattede arealer ikke
bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.

,

Det fremgår af Århus Amt' s fremsendelsesskrivelse, at den ønskede overbygning ved hver boring vil
bestå af enten en brønd, der rager ca. 30-40 cm op over terræn, eller en oveIjordisk råvandsstation,
der rager ca l m op over terræn.
Da formålet med boringerne er at skaffe rent drikkevand til Voel Yandværk, og da anlægget efter afslutning vil være forholdsvis beskedent, har Århus Amt indstillet, at der meddeles dispensation fra
fredningsbestemmelserne, dog med bemærkning, at det bør undgås, at der sættes hegn omkring
anlægget.
Efter forelæggelse for nævnets medlemmer meddeler Fredningsnævnet herved i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte, idet bemærkes, at det bør undgås, at der sættes
hegn omkring anlægget.

•

Klagevejledning:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel..... " .-.. ,...,.....
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil videresende sagen til
Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år fra i dag, j f naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

•

~

Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Anni Vestergård, Blakgårdsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-77-12-705-1-02).
Gjern Kommune, Teknisk afdeling, Søndergade 54,8883 Gjern.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600 Silkeborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå.
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600 Silkeborg.
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•

Vedr. j.nr. 9112003 - ansøgning om tilladelse til overbygning i forbindelse med etablering af
indvindingsboring til Voel Vandværk.
Berigtigelse:
I Fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2003 er anført, at etableringen af de to boringer er sket
på matr. nr. 5 d Sminge By.
Placeringen er rettelig på matr. nr. 3 d Sminge By.
Jeg beklager den fejlagtige angivelse af matrikelnummeret, og beder om, at dette rettes i den afgørelse, der er tilsendt Dem.
Med venlig hilsen

•
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Per Holkmann Olsen

Kopi af dette brev er sendt til:
Anni Vestergård, Blakgårdsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-77-12-705-1-02).
Gjern Kommune, Teknisk afdeling, Søndergade 54,8883 Gjern
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600 Silkeborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå.
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600 Silkeborg.
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3. marts 2004

•

Journal nr. 73/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning og
udhus på ejendommen matr. nr. 7 a Sminge by; Voel, beliggende Sørkelvej 136, 8600 Silkeborg.
Fredningsnævnet har den 7. januar 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af et udhus og en tilbygning til boligen på
ovennævnte ejendom.
Ejendommen er en landbrugsejendom på 6,5 ha. Stuehuset er på 263 m2, og
der er 2 udhus e på henholdsvis 50 m2 og 35 m2.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
1975 om fredning af arealer ved Sminge.

•

kendelse af29. oktober

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. februar 2004.
Under besigtigelsen oplyste De vedrørende udhuset, at dette delvis skal erstatte det eksisterende udhus, der er bygget i forlængelse af ejendommen og
som bliver fjernet. Ejendommen forlænges med ca. l meter i forhold til eksisterende udhus, og der bliver lagt tag med høj rejsning over hele udhuset,
svarende til ejendommens øvrige tag. Udhuset skal benyttes til magasin og
redskabsrum.
Vedrørende tilbygningen til boligdelen oplyste De, at denne ønskes for at få
en større stue.
Det nye byggeri vil blive opført i samme stil som den eksisterende bolig,
herunder med sort tag af eternitplader.

•

I forbindelse med besigtigelsen anbefalede Gjern Kommune, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.
Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af7. januar 2004 meddelt, at amtet
ligel~des k~_ anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte.

12.11/12
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da der er tale om tilbygninger i stil med den eksisterende bygningsrnasse på
stedet, og da ejendommen ligger diskret i området, finder Fredningsnævnet,
at det eksisterende helhedsindtryk i området stort set vil være uændret.
Nævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med
det oplyste, herunder det fremsendte tegningsmateriale.

Med venlig hilsen

~
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Per Holkmann Olsen

•

Klagevejledning:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel,sen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden udløbet af
fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

•

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, j f naturbeskyttelseslovens
stk. 2.

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8705-5-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite vi Anne Lødsen, Overgårdsvej 28, 8881 Thorsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870

§ 66,
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Vedrørende journal nr. 54/03 - ansøgning om tilladelse til opførelse af
maskinhal på matr. nr. 4 a Ladegårds Enge, Tvifum, beliggende Sørkelvej 92, 8600 Silkeborg.
De har via Gjern Kommune den 19. juni 2003 søgt om Fredningsnævnets
tilladelse til opførelse af en maskinhal på 240 m2 på ovennævnte ejendom.
Århus Amt, Natur & Miljø, har behandlet Deres ansøgning og amtet er ved
brev af 16. januar 2004 fremkommet med en indstilling i sagen.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
1975 om fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af29. oktober

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. februar 2004.
Det er oplyst under sagen, at ejendommen er en landbrugsejendom på 6,5
ha.
Maskinhallen vil blive placeret nordvest for eksisterende udhusbygninger på
grunden. Der er tale om en traditionel maskinhal, hvor østgavlen opmures,
og hvor de øvrige vægge beklædes med profilerede stålplader.
På mødet redegjorde Deres fader, Henry Hansen, nærmere for ansøgningen
og oplyste herunder, at tagbeklædningen på maskinhallen ligeledes vil komme til at bestå af stålplader. Endvidere foreviste han nævnet maskinhallens
placering og oplyste, at hallen vil blive 12 x 20 meter. Hallen skal benyttes
som led i ejendommens landbrugsdrift til bl.a. opbevaring af maskiner.
Gjern Kommune v/Søren Aarøe oplyste på mødet, at kommunen kan anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte på vilkår, at hallen opføres i jordfarver.

•
.,

"

<;",1

". \~

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af 16. januar 2004 ligeledes meddelt,. af-det kan-anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har
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• som forudsætning herfor særlig anført, at maskinhallen skal benyttes som

led i ejendommens landbrugsdrift, ligesom hallen skal opføres i afdæmpede
farver og til stadighed være omgivet af slørende beplantning.

\

Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Da der er tale om opførelse af en maskinhal til brug for ejendommens landbrugsdrift, og under hensyn til, at der er tale om en traditionel hal til opbevaring af maskiner, som ønskes opført i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse, finder Fredningsnævnet, at opførelse af maskinhallen ikke strider mod fredningens formål. Nævnet meddeler herefter i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:
•
At byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger
og de i øvrigt meddelte oplysninger,
•
at hallen opføres med mat tag- og facadebeklædning i jordfarver, og
•
at hallen til stadighed er omgivet af slørende beplantning.

Klagevejledning

:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter
vil fremsende sagen til Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et
gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget
gebyret, fastsætter Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet.
Indbetales gebyret herefter ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der
har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen
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Per Holkmann Olsen

Kopi er sendt til:
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Claus Møller Jensen
Risumvej 26
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Tlf. 86 122077
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17. maj 2004

Vedr. j. nr. 44/2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på matr. nr. 1 z,
Sminge By, Voel, beliggende Sørkelvej 132,8883 Gjern.
Den 9. juli 1997 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en maksimal 60 m2 stor bjælkehytte på nærmere angivne vilkår. Denne tilladelse blev ikke udnyttet indenfor 3-års fristen.
Den 1. september 2003 traf Fredningsnævnet afgørelse om, at der vil kunne opføres et nyt sommerhus i form af bjælkehus afrundtømmer med græstag, og fremstående i jordfarver.
Fredningsnævnet anførte i afgørelsen nærmere vilkår for dispensationen fra fredningen, herunder at
bygningstegninger skulle forelægges nævnet til endelig godkendelse.
Den 18. november 2003 modtog Århus Amt fra Fredningsnævnet Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af sommerhuset med overdækket terrasse. Da endegavlen på dette hus var den side, som
skulle vende mod åen, fandt amtet, at huset ville stride mod nævnets afgørelse, der bl.a. indeholder
vilkår om, at sommerhuset skal være et længehus med den lange side mod åen.
Amtet modtog herefter et revideret projekt den 17. februar 2004. Huset er herefter planlagt opført
med den lange side mod åen. I projektet indgår en overdækket terrasse på ca. 25 m2.
Amtet har i indstilling af 19. april 2004 til Fredningsnævnet anført, at amtet hidtil har anbefalet, at
huset skulle begrænses til 60-75 m2, og at amtet, med Fredningsnævnets afgørelse om tilladelse af75
m2, finder, at det maksimale bruttoareal er nået, set i forhold til den nuværende bebyggelse på ejendommen og ejendommens placering i et naturområde.
Amtet har i øvrigt anbefalet sommerhuset med bruttoareal på 75 m2, med udformningen som nu ansøgt, og med placering som fremgående af ansøgningsmaterialet fra Gjern Kommune af 19. maj
2003, det vil sige maksimalt 11 m fra det østlige skel, og i øvrigt på vilkår som i Fredningsnævnets
afgørelse af l.september 2003.
Århus Amt anfører, at der endnu ikke er modtaget materiale til grundlag for afgørelse om evt. opførelse afbådebro.
Fredninngsnævnets medlemmer har afgjort sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Ved Fredningsnævnets afgørelse af l. september 2003 er der meddelt tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på maksimalt 75 m2•

Skov- og NaturstJ:relsen
J.nr. SN 2001
Akt nr. II
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Fredningsnævnet kan tiltræde indstillingen af 19. april 2004 fra Århus Amt,
O'g afslår derfor ansøgningen om, at der yderligere tillades opførelse af
overdækket terrasse.
Efter indstillingen fra Århus Amt godkender Fredningsnævnet de nu foreliggende bygningstegninger, med undtagelse af terrasse, ligesom den angivne
placering godkendes, og således at huset i øvrigt opføres på de vilkår, der er
anført i Fredningsnævnets afgørelse af l. september 2003.
Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter
vil fremsende sagen til Naturklagenævnet.
For behandling afklager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et
gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget
gebyret, fastsætter Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet.
Indbetales gebyret herefter ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der
har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen
~

Per Holkmann Olsen

Kopi er sendt til:

el

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-5l-8705-3-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
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Retten i Arhus
Tinghuset. Vester Alle 10
8000 Arhus C
Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
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Claus Møller Jensen
Risumvej 26
8600 Silkeborg

13. august 2004

Vedrørende journal nr. 97/04 - ansøgning om lovliggørelse af bådebro,
matr. nr. 1 z, Sminge By, Voel, Sørkelvej 132, Gjern.

•

Fredningsnævnet har den 30. juni 2004 fra Århus Amt modtaget Deres
ansøgning om lovliggørelse af den nyetablerede bådebro i Gudenåen ud for
ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
1975 - Sminge-fredningen.

kendelse af 29. oktober

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. juli 2004.
Bådebroen består af en mindre, traditionel bådebro med en terrasselignende
platform. Bådebroen erstatter en ældre bådebro, som ifølge det oplyste gik
længere ud i åen.
Under besigtigelsen oplyste De, at der ikke blev søgt om tilladelse til at
renovere den eksisterende bådebro, da der var en bro i forvejen.
Til støtte for ansøgningen om lovliggørelse af bådebroen har De særligt
anført, at den nye bro er en erstatning for den gamle, som var nedbrudt af
råd og ælde. Arealmæssigt er den nye bro ikke større end den gamle.
Fordelen ved den etablerede platform er, at sejlende på åen tager ophold,
hvorved støjen i området samles. Endvidere er der opstillet en skraldespand,
som benyttes flittigt, og dermed undgås det, at affald smides i åen.
Endvidere har De anført, at bådebroen er etableret på et meget bredt stykke
af åen, hvorfor den ikke virker generende. Det er meningen, at bådebroen
også fremover skal kunne bruges af offentligheden.
Det er oplyst, at Gudenåen er klassificeret som et amtsvandløb, og at
strækningen, hvor bådebroen er placeret, indgår som en del af EFhabitatområde nr. 45, Gudenå og Gem Bakker. Strækningen er desuden
udlagt som spredningskorridor i Århus Amts regionplan og er omfattet af
åbeskyttelseslinien langs Gudenå.
Habitatområdet er udpeget med grundlag i forekomst af forskellige
naturtyper og -arter, af sidstnævnte bl.a. odderen.

Skov- og Natu:rstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt. nr. (L
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Side 2/3
Da bådebroen er placeret nogle meter ud i Gudenåen, er der ifølge Arhus
Amt i denne sag udelukkende behov for at vurdere, om broens forventede
afledte rekreative pres på habitatområdet kan medføre forringelser for de
våd-naturtyper, som er sårbare over for rekreativt slid, hvilket i forhold til
udpegningsgrundlaget alene er odderen. Det er amtets vurdering, at den
restaurerede bådebro med en terrasselignende platform åbner mulighed for
længerevarende ophold på broen, hvilket vurderes at kunne medføre en
forringelse af odderen s levevilkår i området. Endvidere er det amtets
vurdering, at broens udformning vil forringe lokalitetens funktion som
spredningskorridor for bI. a. arter som odder, ræv, grævling og andre mårarter, der lever i og ved Gudenåen. Dette er ligeledes begrundet i, at broen
har en størrelse og en terrasselignende udformning, der fremmer
længerevarende ophold og opsæ~ning afborde og stole.

e·

På baggrund af det anførte har Århus Amt meddelt, at det ikke kan
anbefales, at der gives efterfølgende dispensation til den etablerede bådebro
med dens nuværende udformning. Amtet anfører, at udformningen bør
ændres til en enkeltfagsbro, hvorved længerevarende ophold på broen ikke
bliver muligt, men at den oprindelige funktion til i,:,og optagning af kanoer/
både opretholdes.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gives
dispensation til bådebroen med dens nuværende udformning.
Lokalforeningen mener ikke, at broen virker voldsomt i området, og finder
det positivt, at affald samles og ikke smides i åen.
Gjern Kommune har oplyst, at der ingen bemærkninger er til ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Bådebroen er etableret, hvor Gudenåen har et bredt forløb. Fredningsnævnet
lægger til grund, at offentligheden benytter bådebroen til ophold, hvorved
støjen i området samt affald samles et sted, og Fredningsnævnet lægger
afgørende vægt på, at offentligheden ifølge ejeren fortsat vil have fri adgang
til broen, således at de nævnte fordele bevares. Herefter, og da broen efter
det oplyste arealmæssigt ikke er større end den gamle bådebro, finder
nævnet ikke, at broen er forringende for lokalitetens funktion som
spredningskorridor, og broen findes derfor ikke at stride mod fredningens
formål. Nævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelses/ovens

§86 og §87:

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

e

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med
mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

e,

Med venlig hilsen

~ ..·t_ .... ·"

~_

.....

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-7051-8-705-3-03)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIFrede Trans Lund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35,
Grauballe,8600 Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

Fredningsnævnet

Claus Møller Jensen
Risumvej 26
8600 Silkeborg

for Århus Amt

SCANNET
.

'Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

,

Tlf. 86 12 20 20
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 21. oktober 2004

•

Vedrørende journal nr. 118/04 - revideret ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt
sommerhus på matr. nr. 1 z Sminge by, Voel, beliggende Sørkelvej 132,8883 Gjern.
Den 9. juli 1997 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en maksimalt 60 m2 stor
bjælkehytte på ovennævnte ejendom på nærmere angivne vilkår. Denne tilladelse blev ikke udnyttet
inden 3-års fristen.
Den 1. september 2003 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus i
form afbjælkehus af rundtømmer med græstag og fremstående i jordfarver. I afgørelsen anførtes
nærmere vilkår for den meddelte dispensation fra fredningen, herunder at bygningstegninger skulle
forelægges nævnet til endelig godkendelse.
Den 17. maj 2004 godkendte Fredningsnævnet bygningstegninger fremsendt til Århus Amt den 12.
februar 2004, med undtagelse af en overdækket terrasse og i øvrigt på de vilkår, der var anført i
Fredningsnævnets afgørelse af 1. september 2003.

•

Den 28. juli 2004 modtog Århus Amt en revideret ansøgning fra Birksø Huse ApS på Deres vegne
vedrørende opførelse af sommerhuset.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer ved Sminge.

kendelse af29. oktober 1975 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. september 2004.10.05
Ændringerne i byggeprojektet i forhold til det hidtil tilladte består i, at huset nu ønskes 9Pført med
stråtag i stedet for græstag, samt at stråtaget, ifølge ansøgningen fra Birksø Huse ApS, på hver side,
ønskedes påført 2 kviste. Taghældningen vil blive på 36°, hvilket svarer til det hidtil tilladte.
Under besigtigelsen oplyste De, at De ønsker tilladelse til at påføre stråtaget 3 kviste på hver side.
De oplyste desuden, at det stråtækte tag vil gå ud over kvistvinduerne, således at de ikke vil syne så
store, som de ser ud ved besigtigelsen, og at l.-salen alene vil skulle anvendes til opbevaring
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(disponible rum). De tilføjede, at en del afhuset dog vil have loft til kip fra stueetagen, hvorfor
lysindfaldet er væsentligt.
Birksø Huse ApS v/Joan Erbou foreviste fotoeksempler på kvistenes udseende efter pålægning af
stråtækt tag. Hun oplyste i den forbindelse, at der vil blive tækket med strå helt op til underkanten af
vinduet.
Århus Amt vlHelene Clausen anførte, at amtet ikke har indvendinger imod, at taget udføres som
stråtag i stedet for græstag, idet naturmaterialer fortsat vil falde naturligt ind i omgivelserne.
Vedrørende kvistene bemærkede Helene Clausen, at der ikke er det samme lysbehov på førstesalen
i dette tilfælde, hvor rummene alene skal anvendes som disponible rum, som der ville være i den
situation, hvor rummene på l. sal skulle anvendes til egentlig beboelse. Amtet mener desuden, at to
mindre kviste på hver side af taget ville være bedre, men bemærkede til brug for Fredningsnævnets
overvejelser, at det oprindeligt tilladte projekt var uden kviste og med tag af græstørv.
Gjern Kommune v/Søren Aarøe tilsluttede sig amtets holdning i sagen.

•

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Ved Fredningsnævnets afgørelse af 1. september 2003 lagde nævnet vægt på - og stillede som
vilkår for tilladelsen - at sommerhuset skal fremstå i jordfarver og med græstørvtag.
Henset til områdets karakter og sommerhusets beliggenhed på grunden finder Fredningsnævnet, at
et stråtag på sommerhuset vil ændre bebyggelsens karakter på en måde, så bebyggelsen ikke falder
naturligt ind i området.
Ligeledes finder Fredningsnævnet, at opførelse afkviste på begge sider aftaget vil ændre
bygningens karakter væsentligt og gøre den betydeligt mere iøjnefaldende i det fredede område.
Da det ansøgte herefter findes at stride mod fredningens formål, har Fredningsnævnet besluttet ikke
at meddele tilladelse til det reviderede projekt.
Fredningsnævnets tilladelse af 17. maj 2004 er derfor fortsat gældende.

•

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

•

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

Med venlig hilsen
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P. Holkrnann

Olsen
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Vedrørende journal nr. 108/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt maskinhus på
360 m2 på ejendommen matr.nr. 3 a Sminge By, Voel, beliggende Blakgårdsvej 28, 8883
Gjern.
Fredningsnævnet har modtaget Århus Amts brev af 7. september 2004 med indstilling i anledning
af Deres ansøgning om tilladelse til at opføre et maskinhus som nævnt ovenfor.
Ifølge oplysning fra Århus Amt er ejendommen en landbrugsejendom på ca. 32 ha.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sminge, Overfredningsnævnets
29. oktober 1975.

kendelse af

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må
bebygges yderligere.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger
eller foretages om- og tilbygninger på eksisterende bygninger, på betingelse af, at nybyggeri eller
tilbygninger ikke påbegyndes, før tegninger med planer og beliggenhed er godkendt af
Fredningsnævnet.
Århus Amt har anført følgende:
Det nye maskinhus opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige landbrugsbygninger.
Maskinhuset opføres som en stålhal med eternittag og med en højde til kip på ca. 7,2 m. Den nye
hal vil mod nordøst støde op mod et eksisterende maskinhus med halvtag. Mod sydvest påføres
hallen en port på ca. 4 x 4 m.
Hallen skal benyttes som maskinhal til landbrugsdriften på ejendommen og ønskes opført mellem
ejendommens eksisterende driftsbygninger.
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Århus Amt kan på baggrund af ovenstående anbefale en tilladelse til den ansøgte hal. Amtet har
ingen indvendinger imod hallens beliggenhed og udformning.
Det forudsættes, at hallen opføres med dæmpede farver, der er tilpasset den eksisterende bebyggelse
på ejendornmen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige materiale.
Da der er tale om opførelse af nyt maskinhus i forbindelse med bestående landbrug, og da hallen
opføres mellem ejendommens eksisterende driftsbygninger samt da Fredningsnævnet kan godkende
de foreliggende tegninger med planer og beliggenhed samt materialevalg, tiltrædes Amtets
indstilling, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeles tilladelse til det
ansøgte.
Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens

§ 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, jfr. naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
Med venlig hilsen
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Den 10. december 2004

Vedrørende'journal nr. 113/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt stueh-us på matr.
nr.2 b, Ladegårds Enge, Tvilum, beliggende Sørkelvej 102, Sminge, 8600 Silkeborg-

'

Fredningsnævnet modtog den 5. august 2004 fra Gjern Kommune Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af et stuehus på ovennævnte ejendom. Ansøgningen har været behandlet af Arhus Amt,
som ved brev af 22. september 2004 er kommet med indstilling i sagen.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer ved Sminge.

kendelse af29. oktober 1975 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. november 2004.
Der er landbrugspligt på ejendommen, der i dag ifølge BBR er bebygget med et stuehus på 63 m2
samt driftsbygninger på i alt ca. 400 m2• Stuehuset er sammenbygget med driftsbygningerne.
Det er oplyst, at stuehuset ønskes udskiftet med et fritliggende træhus med et bebygget areal på 162
m2• Stuehuset ønskes placeret i forlængelse af det eksisterende stuehus, der planlægges nedrevet.
Boligens østlige facade rykkes dermed ca. 14 m mod øst.
Ifølge det fremsendte projekt ønskes huset opført med en "korsformet" grundplan, og i facaderne er
der flere større glaspartier og karnapper.
Under besigtigelsen oplyste De, at tagbeklædningen vil være matte sorte eller rødbrune teglsten, og
at De var indforstået med, at huset males i en lys farve, eksempelvis kalket hvid, så det harmonerer
med den øvrige bebyggelse i området. Endvidere erklærede De Dem indforstået med at benytte
refleksfri glas i vinduespartierne mod syd og sydvest, samt at etablere en brystning nederst i det
store vinduesparti mod syd.
Det er oplyst, at De på sigt ligeledes ønsker at opføre en tilbygning til en nyere ladebygning på
ejendommen. Placeringen af det nye stuehus er begrundet i, at De ønsker en vis afstand mellem
laden og stuehuset.
Både Gjern Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings
gives tilladelse til det ansøgte .
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lokalkomite har anbefalet, at der

Århus Amt har i brev af22. september 2004 indstillet, at der ikke gives tilladelse til det ansøgte.
Amtet har henvist til, at stuehusets udformning afviger væsentligt fra udformningen af det
eksisterende stuehus og fra den traditionelle landlige byggestil i området. Amtet har anført, at et nyt
stuehus på ejendommen i højere grad bør udformes som et traditionelt længehus og bør placeres
tættere ved og i mere naturlig tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Amtet finder, at
bebyggelsen herved fortsat vil kunne fremstå som et samlet arkitektonisk sammenhængende
gårdanlæg.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte stuehus er indpasset i det omgivende landskab, og at det
harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. Herefter og under hensyn til, at det eksisterende
stuehus fjernes, finder Fredningsnævnet, at helhedsindtrykket ikke ændres i væsentlig omfang og
uheldig retning, hvorfor der gives tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l , på følgende vilkår:
•
•
•
•
•
•

at huset males i en lys farve, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området,
at tagbeklædningen er matte, rødbrune eller sorte teglsten,
at der etableres en brystning nederst i det store glasparti i facaden mod syd,
at der skal benyttes refleksfrit glas i vinduespartierne i facaderne i de sydlige og sydvestlige
facader,
at det eksisterende stuehus fjernes, og
at byggeriet i øvrigt udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de i øvrigt
meddelte oplysninger.

Klagevejledning,jf,

naturbeskyttelseslovens

§86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Med venlig hilsen

P

tf!)

Per Holkmann Olsen

•

Kopi er tilsendt:
Jørgen Frederik Nielsen, Syrenvej 17, 8600 Silkeborg
Kaj Hugo Hansen, Sørkelvej 102, Sminge, 8600 Silkeborg
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-705-5-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIFrede Trans Lund, Alleen 36, Sminge, 8600
Silkeborg '.
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600
Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

\~

NATURKLAGENÆVNET

Frederzksborggade 15. 1360 København K

FORMANDEN

Tlf. 33955700
Fax. 33955769
X400' S=nm; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mat!· nm@nkn.dk

1 5 DEC. 2004

Modtage~ D
Skov- og Naturstyre~s®rru

J.nr.: 03-121/700-0031
KPA

'/) (; \rl'r-'(r~
1,~'~~1
~~-'o
tL'0U li
l,j

.]

SCANNET,

•

Afgørelse
i sagen om en revideret

ansøgning

om udformning

af et sommerhus

ved Sminge i Gjern Kommune

Fredningsnævnet

for Århus Amt har den 21. oktober

på dispensation

efter naturbeskyttelseslovens

søgning om udformning

af et sommerhus

By, Voel, der ligger på Sørkelvej
get afgørelsen

2003 meddelte

statte et eksisterende
bjælkehus

§ 50 til en revideret an-

på ejendommen

matr.nr.

fredningsnævnet

sommerhus

dispensation

med et nyt sommerhus

lægges fredningsnævnet

og i jordfarver.

fredningsnævnet

Dispensationen
skulle

de bygningstegninger,

til Århus Amt den 12. februar 2004, bortset

dækket terrasse,

til at er-

fore-

til godkendelse.

Den 17. maj 2004 godkendte

byggeriet,

har påkla-

i form af et

blev givet på en række vilkår, bl.a. at bygningstegninger

Ansøgeren

1z Sminge

132, 8883 Gjern. Ansøgeren

af rundtømmer med græstørvtag

var fremsendt

afslag

til Naturklagenævnet.

Den 1. september
•

2004 meddelt

og i øvrigt på de tidligere

har efterfølgende

ansøgt

i stedet

der opføres 2 kviste på hver side af taget.
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fra en over-

stillede vilkår.

om at få godkendt

så huset opføres med stråtag

der

-:>::>10

nogle ændringer

for græstørvtag,

af

og at

2

Fredningsnævnet
besigtigelsen

besigtigede

ejendommen

oplyste ansøgeren,

2004. Under

at han ønskede at sætte 3 kviste på

hver side af taget, og at stråtaget
l. salen skal alene anvendes

den 27. september

skulle gå ud over kvistvinduerne.

til opbevaring

(disponible rum). En stor

del af huset skal dog have loft til kip fra stueetagen,

så lys indfaldet

er væsentligt.

Århus Amt havde ingen indvendinger

mod, at taget blev belagt med strå i

stedet for græs, idet begge dele er naturmaterialer,
turligt ind i omgivelserne.

Vedrørende

kvistene bemærkede

ikke var samme lysbehov på førstesalen,
som disponible

rum og ikke til beboelse.

være bedre end 3 kviste. Den oprindelige

•

der vil falde naamtet, at der

når rummene alene skal anvendes
2 kviste ville i givet fald
tilladelse

til huset var dog

uden kviste og med stråtag.

Fredningsnævnet

har den 31. oktober

sen af 1. september
sommerhuset

2004 meddelt,

2003 lagde vægt på - og stillede vilkår om - at

skal fremstå i jordfarver

Henset til områdets

at nævnet i afgørel-

og med græstørvtag.

karakter og sommerhusets

finder fredningsnævnet,

beliggenhed

at et stråtag på sommerhuset

vil ændre bebyg-

gelsens karakter på en måde, så den ikke falder naturligt
det. Endvidere
bygningens

vil opførelse

af kviste på begge

karakter væsentligt

på grunden

ind i områ-

sider af taget ændre

og gøre den betydeligt

mere iøjnefalden-

de i det fredede område.

Fredningsnævnet

•

har på den baggrund

se til det ansøgte,
fredningens

besluttet

ikke at meddele

da det efter fredningsnævnets

strider mod

formål.

Klageren har bl.a. anført, at græstørvbelægninger
trædende året rundt end stråtag.
tagbelægningen

Derfor ansøgte

til stråtag. Ønsket

fremstår mere fremhan om at få ændret

om at isætte kviste på taget skyl-

des, dels at det vil give et større

lysindfald

i huset, hvoraf ~ har

tag til kip, dels at det vil give brydninger

i tagfladen.

De kvistvin-

duer, der var opstillet

besigtigelse

var blot vin-

ved fredningsnævnets

duer, der var udlånt af byggefirmaet.
er mindre.

Klageren

har desuden

ste, som ligger nogle hundrede
indsendt til Naturklagenævnet.

•

vurdering

tilladel-

De kvistvinduer,

henvist

der ønskes isat

til et hus med stråtag og kvi-

meter væk. Fotografi

af dette hus er
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Afgørelse

Naturklagenævnets

formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 81, stk. 3, truffet følgende

Ejendommen

er omfattet

afgørelse.

af Overfredningsnævnets

kendelse af 29. oktober

1975 om fredning af arealer ved Sminge.

Fredningen

har til formål at bevare de fredede arealer i deres nuværen-

de tilstand med de i fredningen

anførte undtagelser.

De fredede arealer må ikke yderligere

tt

Om- og tilbygninger
merhuse,

af de eksisterende,

hvorved bygningen

i væsentlig

finde sted efter forud indhentet

sere fra bestemmelserne

godkendelse

i en fredning,

finder ikke anledning

nævnets vurdering
tørv og isætning

karakter, må kun

fra fredningsnævnet.

dispen-

når det ansøgte ikke vil stride

til at tilsidesætte

af, at et stråtag på sommerhuset

Frednings-

i stedet for græs-

af kviste på huset vil gøre det mere fremmedartet

det fredede område.

Desuden

finder Naturklagenævnet

med sagen om det hus i nærheden,

ste, da dette passer til husets

på den baggrund

grad ændrer

formål.

Naturklagenævnet

sammenlignelig

lovligt opførte helårs- og som-

§ 50, stk. l, kan fredningsnævnet

Efter naturbeskyttelseslovens

mod fredningens

bebygges.

stadfæster

Århus Amts afgørelse

ikke, at sagen er

som har stråtag og kvi-

stil i form af et kalket murstenshus.

Naturklagenævnet

af 31. oktober

hermed Fredningsnævnet

for

2004.

BeVJr!d~f~
I

viceformand

i

Karen Paabøl
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. naturbeskyttelscsiovens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

§ 82. Eventuel retssag til prø-

•

Fredningsnævnet for Arhus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

SCAl~NET

Hedeselskabet
Driftscenter Herning
Møllebakken 8
7400 Herning

Tlf. 86 122077
Fax86197191
E-mai1:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 11. april 2005

Att. Kim Lymann

Vedrørende journal nr. 169/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af læhegn på matr.nr. 3
d m.fl. Sminge By, Voel, ejet af Jens Vestergård, Blakgårdsvej 15,8600 Silkeborg, Gjern
Kommune (Jæhegn nr. 14), og på matr.nr. 1 a m.fl. Sminge By, Voel, ejet af Bente Astrup,
Blakgårdsvej 35,8600 Silkeborg, Gjern Kommune (Jæhegn nr. 83).
Fredningsnævnet har den 26. november 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning på vegne af
Jens Vestergård og Bente Astrup om tilladelse til at etablere læhegn på ovennævnte ejendomme.
Ejendommene er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer ved Sminge.

kendelse af29. oktober 1975 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. marts 2005.
De ansøgte læhegn er 3-rækket og vil have en bredde på 3 m. Hegnene plantes som blandet løvhegn
bestående aftjørn, ask, eg, el mv.

•

Læhegnenes placering fremgår af oversigtskort af den ll. november 2004, hvor læhegnet på Jens
Vestergårds ejendom er benævnt læhegn nr. 14, og læhegnet på Bente Astrups ejendom er benævnt
læhegn nr. 83.
Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af25. november 2004 anbefalet, at det meddeles
dispensation til de ansøgte læhegn. Amtet har anført, at læhegnene kommer til at ligge i områder,
der i forvejen er præget af læhegnsbeplantning og af øvrig beplantning i form af skovklædte arealer.
Det ansøgte vil derfor efter amtets vurdering ikke stride mod fredningens formål.
Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Gjern Kommune har ligeledes anbefalet,
at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Under hensyn til det oplyste om læhegnenes placering og art, finder Fredningsnævnet at disse ikke
er i strid med fredningens formål. Der meddeles herefter dispensation til etablering af læhegnene, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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Klagevejledning,jf.
•

naturbeskyttelseslovens

§ 86 og § 87:

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

•

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er indgivet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, j fr. naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
Med venlig hilsen

\f>

•

§

Per Holkmann Olsen
Kopi er tilsendt:
Jens Vestergård, Blakgårdsvej 15,8600 Silkeborg
Bente Astrup, Blakgårdsvej 35, 8600 Silkeborg
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-3-743-9-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vlFrede Trans Lund, Alleen 36, Sminge, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600
Silkeborg
.
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern

§

•

Fredningsnævnet for Arhus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Silkeborg Statsskovdistrikt
Vej lesøvej 12
8600 Silkeborg

•

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den ll. april 2005

Vedrørende journal nr. 172/04 - ansøgning om tilladelse til modernisering af Sminge
Kanolejrplads, matr.nr. 1 e og 4 c Ladegårds Enge, Tvilum, Gjern Kommune.
Fredningsnævnet har den l. december 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse
til modernisering af Sminge Kanolejrplads beliggende på ovennævnte ejendom. (Forslag til
fremtidig brug og drift af Sminge Kanolejrplads, april 2004).
Arealet er statsejet og administreres af Dem. Den eksisterende plads er udelukkende beregnet til
kanofarere på Gudenåen og benyttes i stigende grad som sådan. Besøgstallet er i dag for højt i
forhold til pladsens størrelse. Pladsen fremstår derfor slidt og utidssvarende, og der sker teltning
udenfor det område i skoven, der er udlagt dertil.
Pladsen ønskes derfor udvidet og moderniseret. De foreslår derfor en løsning, hvor teltning på
engen vest for den nuværende teltplads lovliggøres. Endvidere ønskes pladsen moderniseret ved
etablering/renovering afkanoophalingsplads, opførelse af overbygning til toiletter, forbedret
skiltning, opsætning af flere bordelbænkesæt i skoven, forbedring af adgangsvej en fra nabovillaen,
herunder opsætning afbom til at forhindre bilkørsel til pladsen.

•

Der etableres forbedret tilsyn med pladsen samt opkrævning af betaling.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer ved Sminge.

kendelse af29. oktober 1975 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. marts 2005.
Under besigtigelsen redegjorde Niels Bundgaard for ansøgningen. Han oplyste, at der ikke ønskes
tilladelse til opstilling af et bestemt antal telte, men at der gives tilladelse til, at hele det afgrænsede
område benyttes, i det omfang det er muligt. Der er tale om en kort spidsbelastningsperiode, hvor
det store antal besøgende særligt giver problemer i relation til renholdelse af området. Udvidelsen af
brugen afkanolejrpladsen vil give mulighed for bedre service, herunder renholdelse og fjernelse af
affald i øvrigt dagligt.

•

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af 30. november 2004 anbefalet, at der meddeles tilladelse
til det ansøgte, dog med enkelte justeringer. Amtet anfører, at det er vigtigt, især af hensyn til
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odderen i området, at aktiviteten fra pladsen ikke udvides i den ånære bræmme, og at denne
bræmme udelukkende anvendes til ophaling af kanoer. Amtet anførte, at den egentlige lejraktivitet
med bålplads og teltning bør adskilles klart fra denne bræmme, og at en udvidelse af den
eksisterende teltplads i skoven ned på engarealet derfor kun bør ske på den østligste 2/3 af engen ( I
indstillingen fejlagtigt angivet som den vestligste). Endvidere bør adskillelsen afteltpladsen fra den
ånære bræmme markeres ved eksempelvis etablering af en lav beplantning på tværs af engareal et.
Derudover anbefaler amtet, at der skabes mere volumen på teltpladsen i den træbevoksede del ved
foretagelse af rydninger i skoven, så der skabes lysninger i beplantningen.
Under besigtigelsen blev amtets indstilling drøftet og nævnet konstaterede, at yderligere rydninger i
den skovbevoksede del stort set ikke er mulig. Såfremt bevoksning skal bibeholdes som slørende
beplantning, er der alene mulighed for småjusteringer i eksempelvis krat. Vedrørende adskillelse af
teltpladsen fra den ånære bræmme erklærede Niels Bundgaard sig indforstået med ikke at slå
græsset på den ånære bræmme samt at der opsættes sparkhegn eller lignende markering på tværs af
engarealet.
Gjern Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings
gives tilladelse til det ansøgte.

lokalkomite har begge anbefalet, at der

Det er oplyst, at der i 1975 blev meddelt udlejningstilladelse efter campingreglementet til etablering
af selve kanolejrpladsen med kapacitet af maks. 12 telte. I 1986 blev kapaciteten tilladt forøget til
35 telte for en periode på 10 år.
Endvidere er det oplyst, at den del af pladsen, der ligger neden for ådalsgrænsen, ligger inden for
Habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker.
Ifølge Århus Amt er følgende arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, relevante
for den aktuelle ansøgning:
•
•
•
•
•
•

grøn kølleguldsmed,
stor vandsalamander,
damflagermus,
odder,
vandløb med vandplanter,
bræmmer med høje urter langs vandløb.

Århus Amt har vurderet, at teltning på den afgrænsede vestlige del af pladsen, som foreslået af
amtet ikke vil have negativ indflydelse på de naturtyper og arter, som habitatområdet er udpeget for
at beskytte.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
I forbindelse med fredningen blev der erhvervet arealer til kanolejrpladsen, og der blev endvidere
etableret stianlæg til og fra pladsen.
Ifølge fredningen er den ikke til hinder for, at der efter Fredningsnævnets godkendelse udføres
nødvendige parkeringspladser, bygninger, skiltning med videre til brug for almenhedens færdsel og
ophold i området.

Gennemførelsen af det ansøgte projekt vil modernisere kanolejrpladsen, så pladsen er i stand til at
imødekomme det stigende besøgsantal.
Da en modernisering afkanolejrpladsen som foreslået efter Fredningsnævnets vurdering ikke vil
stride mod fredningens formål, meddeler nævnet dispensation til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på vilkår:
•
•
•

•
•

Området skal stedse være renholdt.
I kanoperioden skal der etableres tilsyn på pladsen dagligt, herunder skal der foretages
rengøring og fjernes affald,
Den eksisterende teItplads må maksimalt udvides med den østligste 2/3 af engareal et.
Teltpladsen skal adskilles fra den ånære bræmme ved at der ikke slås græs ned mod åen, og
ved at der opsættes et sparkhegn eller en lignede markering på tværs af engareal et,
Der må kun foretages mindre justeringer af bevoksningen på teItpladsen i den træbevoksede
del, idet den slørende beplantning, som hindrer indsigten til teltpladsen, skal bibeholdes, og
Projektet skal i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen
("forslag til fremtidig brug og drift af Sminge Kanolejrplads, april 2004").

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens

§86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet viI ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er indgivet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, j fr. naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.

§

Med venlig hilsen
~

Per Holkmann Olsen
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-705-6-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Frede Trans Lund, Alleen 36, Sminge, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600
Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern
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post0},aarhus. byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 24. maj 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-24- ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt stuehus
på matr.nr. 45c Gjern By, Gjern, beliggende Sørkelvej 83, Sminge, 8600 Silkeborg .
Fredningsnævnet har den 16. marts 2005 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
at opføre et nyt hus som erstatning for det eksisterende stuehus på ovennævnte ejendom.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført et 214 m2 stort hus incI. 10m2 tagterrasse som
erstatning for eksisterende hus på 135 m2 opført i 1826.
Fredningsnævnet har tidligere den 30. juni 2003 givet tilladelse til, at det nuværende hus blev
udbygget med 50 m2 tagpapbelagt tagetage med højere hældning, og med 5 zinkbelagte kviste.
Denne tilladelse er aldrig blevet udnyttet.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
Smingefredningen.

kendelse af29. oktober 1975-

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. april 2005.
•

Under besigtigelsen oplyste De bl.a., at det nye hus bliver ca. l m bredere og ca. 1-1Y2m længere
end det eksisterende hus. Endvidere bliver huset lidt højere. Tagryggen bliver af samme højde som
på garagebygningen. Det eksisterende hus fjernes helt.
De oplyste endvidere, at huset vil blive vandskuret og få en tagbeklædning af sort engoberet tagsten
med mat overflade. De ønsker at male huset i en neutral lys farve, f.eks. lys grå.
De sammenlignede projektet med de nyopførte huse på Gødvad Mælkevej, Silkeborg, og oplyste, at
det ansøgte hus er stort set identisk hermed.

•

Århus Amt, Natur & Miljø, har anført, at det ønskede hus er en del anderledes end det oprindelige
længehus. Afhensyn til helhedsindtrykket og de kulturhistoriske værdier i området har amtet derfor
anbefalet, at den runde tilbygning, tagterrassen og den dertil hørende kvist gøres mindre, således at
husets oprindelige formudtryk bevares. Samtidig har amtet anført, at der ikke bør gives tilladelse til
anvendelse af reflekterende materiale som f.eks. glaseret tegl på taget, da sådanne kan ses over
lange afstande og kan virke forstyrrende for det landskabelige helhedsindtryk .

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte.
Lokalkomiteen anfører, at projektet er harmonisk og har god sammenhæng med de eksisterende
bygninger på ejendommen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Det samlede helhedsindtryk af ejendommen vil med nybyggeriet være harmonisk. Herefter og da
ejendommen er placeret i udkanten af det fredede område, finder nævnet ikke, at det ansøgte strider
afgørende mod fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på følgende vilkår:
•
•
•
•

•
•

Byggeriet opføres i overensstemmelse med tegningsmateriale af 10. januar 2005 og de i
øvrigt meddelte oplysninger.
Tagbeklædningen skal være af ikke-reflekterende materiale.
Beklædningen på vestfacaden i øvrigt (kvistene) skal ligeledes være af ikke-reflekterende
materiale.
Der skal benyttes refleksfrit glas i vinduespartierne i vestfacaden.
Bygningen skal males i en neutral lys farve, f.eks. lys grå.

Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens

§86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse iafgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfnaturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
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Vedrørende journal nr. 134/04 - ansøgning om tilladelse til ombygning af en udbygning til
bolig, opførelse af maskinhus og garagebygninger samt etablering af læhegn og vandhuller på
matr.nr. l L Sminge by, Voel, beliggende Sørkelvej 135, Gjern, 8600 Silkeborg.
Fredningsnævnet har den 22. september 2004 fra Gjern Kommune modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til at ombygge en udbygning til bolig, opføre et maskinhus, en garage og en fly-garage
samt etablere vandhuller og læhegn på ovennævnte ejendom. Ansøgningen har været behandlet af
Århus Amt, Natur & Miljø, som ved brev af 4. januar 2005 er kommet med indstilling i sagen.
Det er oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen, der har etjordtilliggende på ca. 23 ha.
Ejendommen er i dag bebygget med et ældre stuehus, en udbygning med bebygget areal på ca. 275
m2 (tidligere stald og lade) samt diverse mindre udbygninger (brændeskure, garager mv.).
Stuehus og udbygninger ønskes nedrevet, bortset fra den store udbygning på 275 m2, som ønskes
indrettet med bolig på I. sal og med erhverv i stueetagen (der skal drives en flyfotovirksomhed fra
ejendommen). Endvidere ønskes opført et maskinhus på 420 m2, en fly-garage på 96 m2 og en
garagebygning med plads til 2 biler .

•

En enkelt bygning beliggende øst for den planlagte garage ønskes muligvis bibeholdt og renoveret
til opbevaring afbrænde mv.
Endvidere ønskes etableret læhegn samt 3 vandhuller; et på ca. 1500 m2, et på ca. 1000 m2 samt en
mindre sø i haven. Placeringen af vandhullerne og læhegnene fremgår af oversigtsplan af 20.
september 2004.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer ved Sminge.

kendelse af29. oktober 1975 om fredning af

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. marts 2005.
Det fremgår af ansøgningen, at bygningen, der ønskes indrettet som bolig på I. sal og med erhverv i
stueetagen på syd facaden (mod gårdspladsen), ønskes påført 2 tårnlignende tilbygninger og en
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gennemgående kvist midt for. I tagtladen isættes i alt 10 vinduer. Tårnene og kvisten skal benyttes
som opgang til boligen på l. sal.
Facaden mod nord ønskes i tagtladen påført 4 kviste, 7 vinduer samt en altan, der løber i hele
bygningens længde. Facaden mod øst ønskes påført l sprosset dørparti og et vindue i stueplan, samt
et vindue i gavlen. Facaden mod vest ønskes påført 2 sprossede dørpartier og en altan med 3
dørpartier og et vindue i gavlen. Gavlene mod såvel øst som vest beklædes med træ (Kalmar-træ).
Bygningens facader ønskes malet hvide, og taget ønskes påført en sort, mat tagbeklædning (tegl,
stålplader o.l.).
Garagen ønskes udført af materialer svarende til boligen eller af Kalmar-træ.

•

Nævnet har været forelagt detaljerede bygningstegninger for det ansøgte projekt. Vedrørende
vandhullerne placeres disse i naturlige lavninger på de dyrkede marker i det i forvejen forholdsvis
træbevoksede område. Vedrørende søen i haven blev det under besigtigelsen oplyst, at der tidligere
har været et vandhul på stedet.
Vedrørende læhegnene ønskes disse placeret i overensstemmelse med oversigtsplanen af den 20.
september 2004.
Arhus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af 4. januar 2005 anbefalet, at der meddeles tilladelse til
det ansøgte. Vedrørende udbygningen, der skalombygges til bolig, har amtet dog udtrykt
betænkelighed ved, at bygningen påføres tårne, da sådanne er atypiske for en traditionel
beboelsesbygning på et landbrug. Efter omstændighederne, hvor tårnene vender ind mod
gårdspladsen, og hvor de ikke kommer til at virke dominerende i landskabet, har amtet anført, at der
dog ikke protesteres mod, at der gives dispensation. Vedrørende læhegnene har amtet anført, at et
enkelt læhegn, (den vestlige del aflæhegnet omkring det største vandhul), ligger inden for en
fortidsmindebeskyttelseslinie, der generelt bør friholdes for beplantning. Bortset herfra har amtet
ikke bemærkninger til de ansøgte læhegn og vandhuller.

•

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Gjern Kommune har anbefalet, at der
gives dispensation til det ansøgte. Naturfredningsforeningens lokalkomite har dog anført, at i
forbindelse med etablering aflæhegnene og vandhullerne, bør der ikke ske dybdepløjning på grund
af faren for eventuelt at ødelægge arkæologiske fund.
Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Vedrørende bygningerne:
Den nuværende bygningsrnasse på ejendommen er ældre og i dårlig vedligeholdelsestilstand. En
renovering som ansøgt, herunder en fjernelse af nuværende stuehus og udhuse, vil være en
forskønnelse af området.
Ejendommen er beliggende i udkanten af fredningen, og på grund af det skovklædte kuperede
landskab er indsigten ude fra til bygningerne begrænset. På denne baggrund og da tårnene, der
ønskes påført udbygningen, der skal benyttes til bolig, vender ind mod gårdspladsen, hvorefter
bygningen ikke vil virke dominerende i landskabet, meddeler nævnet dispensation til det ansøgte
projekt, jf. naturbeskyttelseslovens § SO,stk. I, på vilkår, at projektet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og de i øvrigt meddelte oplysninger.

..,

Vedrørende vandhuller:
Da vandhulleme placeres i naturlige lavninger i henholdsvis haven og på de dyrkede marker i et i
forvejen forholdsvis træbevokset område, og da vandhulleme vil øge naturindholdet i området,
finder Fredningsnævnet, at etablering heraf ikke er i strid med fredningens formål. Der meddeles
herefter dispensation til etablering afvandhullerne, jf. naturbeskyUelseslovens § 50, stk. I, på
vilkår, at de etableres med en placering og en størrelse som ansøgt.
Vedrørende læhegn:

•

Under hensyn til, at de ansøgte læhegn vil øge naturindholdet i området, og da læhegnene placeres
på en måde, så de er tilpasset landskabet, finder Fredningsnævnet, at etableringen af læhegnene ikke
er i strid med fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation hertil, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på følgende vilkår:
•
•

Læhegnene omkring de to store vandhuller på henholdsvis 1000 og 1500 m2 må maksimalt
fa en højde på 2\12m., og
læhegnene skal placeres som vist på oversigtsplanen af20. september 2004.

Da den vestlige del aflæhegnet omkring det største vandhul på 1500 m2 ligger inden for en
fortidsmindebeskyttelseslinie, der generelt bør friholdes for beplantning, finder nævnet ikke at
kunne meddele dispensation til den vestlige del af læhegnet ved dette vandhul.
Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses, i det omfang det
berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste
statslige eller statsanerkendte museum, jf. museumslovens § 27, stk. 2.

Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens

§86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er indgivet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr. naturbeskyueJseslovens §
66, stk. 2.
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-59,Sørkelvej 145, 8600 Silkeborg
Arhus Amt, Natur 6 Miljø, har i brev af 16. august 2005 til Fredningsnævnet afgivet indstilling i
anledning af en ansøgning fra Dem om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 17 m2 til stuehuset
på ejendommen matr. nr. l r Sminge By, Yoel, ovennævnte adresse.
Der er tale om en landbrugsejendom og tilbygningen udgør en mindre udvidelse af stuehuset.
Tilbygningen opføres som en vinkel mod syd, og tilpasses i materialer det eksisterende stuehus.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af29.oktober 1975 om fredning af
arealer ved Sminge, Tvilum og Yoel sogne i Gjern Kommune, Århus Amt.
Fredningens formå er, at de fredede arealer skal bevares i den på fredningstidspunktet værende
tilstand.
Ifølge kendeisens bestemmelser om bebyggelse gælder, at "Fredningen skal dog ikke være til hinder
for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger
på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes,
forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeri er godkendt af fredningsnævnet" .
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, såfremt det
eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning, og der samtidig
kan påpeges anden rimelig mulighed for placering og/eller ydre udformning."
Det er amtets vurdering, at den ansøgte tilbygning med hensyn til størrelse og udformning er
tilpasset ejendommen og ikke i væsentlig grad ændrer det eksisterende helhedsindtryk.
Det samlede boligareal på ejendommen er ifølge BBR på 229 m2•
Amtet har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene, og på baggrund af det foreliggende skriftlige
materiale.
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Idet det kan tiltrædes, at tilbygningen med hensyn til størrelse og udformning er tilpasset
ejendommen og ikke i væsentlig grad ændrer det eksisterende helhedsindtryk, finder nævnet, at der
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan meddeles tilladelse til det ansøgte.
Opmærksomheden henledes på, at der kræves yderligere tilladelser som nævnt i amtets brev af 16.
august 2005.

Klagevejledning,jj.

naturbeskyttelseslovens

§86 og §87:

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag,jfnaturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.

§

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-32, opførelse af maskinhus.

•

Århus Amt, Natur & Miljø, har afgivet indstilling af 12. august 2005 i anledning af Deres
ansøgning om tilladelse til opførelse af et maskinhus på Deres ejendom matr. nr. 34 c Gjern By,
Gjern, med adressen Sørkelvej 90, Sminge, 8660 Silkeborg.
Maskinhuset ønskes udført som en rundbuehal på 12 x 18 m. Materiale: grøn stål plade. I
forbindelse med byggeriet vil De etablere levende hegn syd og vest for nybyggeriet, og De har
foreslået et levende hegn bestående af følgende arter: Syren, Naur, Rød Kornel, Blærespiræa, og
Rose (Hunde- eller Alperose).
Placeringen af de enkelte arter er nærmere angivet på beplantningsplan, vedlagt
ansøgningsmateriaIet.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning af
arealer ved Sminge.
Fredningens formål er at beskytte området mod tilstandsændringer.

•

De fredede arealer må efter fredningsbestemmelserne ikke yderligere bebygges. Bestemmelserne
hindrer dog ikke, at der på eksisterende landbrugsejendomme foretages om- og tilbygninger eller
nybyggeri på betingelse af, at udformning og beliggenhed godkendes af Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger
1. såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig
retning, og der samtidig kan påpeges en anden mulighed for placering og/eller ydre
udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren
ønskede.
2. såfremt det ønskede ikke tjener rinelige landbrugsøkonomiske formål.
Århus Amt, Natur & Miljø, har vurderet, at en tilladelse til det ansøgte byggeri er foreneligt med
fredningsbestemmelserne, idet ejendommen er registreret som landbrugsejendom og byggeriet sker
i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og idet et eksisterende levende hegn skærmer for indsigten
fra nord.
Desuden har amtet lagt vægt på, at den landskabelige påvirkning søges mindsket ved farvevalget på
byggeriet (grøn stålplade) og forslaget om etablering af slørende beplantning (levende hegn syd og
vest for nybyggeriet).

..,

Det er amtets opfattelse, at der bør anvendes naturligt hjemmehørende danske arter til etablenngen
• af det levende hegn, og det er oplyst, at De har erklæret Dem indforstået hermed .
Amtet har foreslået følgende alternativer til artslisten, som De kan vælge imellem:
Syren erstattes med: Slåen (Prunus Spinosa), Engriflet Hvidtjørn (Crategus monogyna), Alm. Hyld
(Sambucus nigra) eller Alm. Røn (Sorbus aucuparia).
Bærmispel erstattes med: Vildæble (Malus sylvestris), Alm. Hassel (Corylus avellana) eller Alm.
Hæg (Prunus padus).
Blærespiræa erstattes med: Gyvel (lav dansk, Cytisus scoparius).
Roser-Hunderose (Rosa canina) eller æblerose (Rosa rubiginosa).
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling, herunder amtets
angivelse af hvilke arter der skal benyttes i nye hegn.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale.
Da de er tale om tilbygning til eksisterende landbrugsejendom, og da den landskabelige påvirkning
mindskes ved anvendelse af grøn stålplade og etablering af levende hegn syd og vest for byggeriet,
finder nævnet, at byggeriet er foreneligt med fredningsbestemmelserne.
Der meddeles derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.
Hegn skal etableres i overensstemmelse med amtets retningslinier som gengivet ovenfor.

Klagevejledning,

•

it

naturbeskyttelseslovens

§86 og § 87:

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttel seslovens §
66, stk. 2.
Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,

:.

...,

•

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

Med venlig hilsen
~

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-705-3-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Frede Trans Lund, Aleen 36, Srninge, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600
Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern, (j.nr. 2005-03-064) .
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Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den ll. december 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-3, Sørkelvej 97,8600 Silkeborg.
•

Århus Amt, Natur & Miljø, har afgivet indstilling af 8. november 2005 i anledning af ansøgning om
tilladelse til at udføre ændringer på facaden på ejendommen matr. nr. 2b Sminge By, Voel, med
adressen Sørkelvej 97 8600 Silkeborg.
Ejendommen ejes af Jesper Danielsen og Kumar Demirel, Sørkelvej 97, Sminge, 8600
Silkeborg, samt Jonas, Bodil og Peter Bertelsen, Edv. Egebergsvej l, 8600 Silkeborg.
Der ansøges om indretning af 113 m2 beboelse på l. salen. I den forbindelse ansøges der
om etablering af to kviste, på henholdsvis nord-øst og syd-vest siden af
tagkonstruktionen.
Der ansøges om tilladelse til etablering af en altan i forbindelse med det sydvestlige
gavlparti.
Endvidere ansøges der om tilladelse til etablering af glaspartier til kip i
henholdsvis den syd-vestlige og den nord-østlige gavl.
En del af arbejdet er påbegyndt, inden bygherre/entreprenør blev opmærksom på, at
ændringerne forudsatte dispensation fra fredningsbestemmelser.

Ejendommen ligger inden for Sminge Fredningen, Overfredningsnævnets kendelse af
29. oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare de frede arealer i den nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om helårshuse, gælder, at om- og tilbygning
af eksisterende, lovlige opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
væsentliggrad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet. Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til
anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse.

Amtet vurderer, at etableringen af de ansøgte kviste ikke er problematisk i forhold til de
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hensyn som fredningen skal varetage. Huset er i forvejen forsynet med to kviste.
Etableringen af kvistene vil ikke ændre afgørende på ejendommens udseende.
Den ansøgte altan etableres ud for det sydvestlige gavlparti. På grund af
Terrænforholdene - huset ligger lavt i forhold til Sørkelvej - og på grund af den
eksisterende beplantning afrose og fyr langs skellet til vejen, vil den ansøgte altan efter amtets
vurdering næppe påvirke oplevelsen af ådalen.
Vedrørende glaspartier til kip har amtet om sydvest gavl anført:
På grund afterrænforholdene, huset ligger lavt i forhold til Sørkelvej, og på grund af
den eksisterende beplantning af rose og fyr langs skellet til vejen, vil glaspartieme
næppe påvirke oplevelsen af ådalen.
Vedrørende nordøst gavl har amtet anført:
På grund af orienteringen ud mod ådalen, og mod det fredede areal ved Store Troldhøj,
er dette glasparti det mest problematiske, set ud fra et landskabeligt synspunkt. Flere
forhold kan dog tale for en dispensation.
• På grund af den nordøstlige orientering vil der næppe blive problemer med solreflektioner.
• På grund af afstanden til vandløbet (50 m), vil gavlpartiet ikke spejle sig i
vandløbet.
• Arealet mellem huset og vandløbet er registreret i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype), som henholdsvis mose og eng.
På grund af opvækst af tagrør på dette areal er gavlen delvist skjult fra å-dalen.
• Afstanden til Store Troldhøj er ca. 625 m.
Samlet vurdering af ansøgningen
På grund af de særlige landskabelige forhold, terrænhældning, husets orientering,
afstand til vandløb, beplantning, vurderer amtet, at Fredningsnævnet kan meddele
dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets

bemærkninger

og afgørelse:

Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale.
Nævnet fmder, at etablering af altan og gavlpartier ændrer bygningen i betydelig grad.
På baggrund af de af amtet indsendte fotos og de af amtet anførte begrundelser vedrørende de enkelte
punkter i ansøgningen kan nævnet imidlertid tiltræde amtets samlede vurdering, hvorfor der i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.
Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens
stk. 2.

§ 66,

Klageberettigede er:

e

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

Opmærksomheden henledes på, at der kræves yderligere tilladelser som anført i amtets brev af 8.
november til nævnet.

Med venlig hilsen
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Per Holkmann Olsen
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Vedrørende journal nr. 11.01.2006-32, ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til
garage samt udskiftning af tag på stuehus.

•

Århus Amt, Natur & Miljø, har afgivet indstilling af 26. april 2006 i anledning af Deres ansøgning
om tilladelse til at opføre en tilbygning til en garage samt udskifte taget på boligen på ejendommen
matr. nr. Ib Sminge By, Voel, med adressen Resenbrovej 40,8600 Silkeborg.
Ejendommen ejes af Torkild Petersen, Resenbrovej 40, 8600 Silkeborg.
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 25 ha. Ejendommen er bebygget med stuehus,
driftsbygning og garagebygning.
Garagebygningen afviger i udformningen fra de øvrige bygninger ved at have fladt tag. Samtidig
med opførelsen af en tilbygning på ca. 42 m2 ønskes bygningen derfor påført sadeltag med
hældning på ca. 50 grader. Taget ønskes udført af sorte glaserede tagsten. Tilbygningen skal ifølge
ansøgningen anvendes som garage og til opbevaring af brænde, mens den eksisterende
garagebygning vil blive anvendt som værksted og fyrrum.

•

Taget på stuehuset består i dag af etemitbølgeplader,
tagsten.
Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
arealer ved Sminge.

der ligeledes ønskes erstattet af sorte glaserede

kendelse af29. oktober 1975 om fredning af

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må
bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres
nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at
nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for
byggeriet er godkendt af Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri, samt om- og tilbygninger:
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Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i
uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering
og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan
modsvare det af ejeren ønskede.
Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske

formål.

Om- og tilbygninger af eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
væsentlig omfang ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
Fredningsnævnet. Samme bestemmelser gælder for landbrugs-ejendomme, som overgår til anden
anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse.
Amtet har anført, at ejendommens bygninger, bortset fra den aktuelle garagebygning, er opført i
traditionel landlig byggestil. Garagebygningen afviger fra disse ved det flade tag, der ikke
harmonerer med byggestilen på stedet.

•

Ved den ansøgte om- og tilbygning vil garagebygningen i højere grad være tilpasset ejendommens
øvrige byggeri, og amtet kan derfor anbefale en tilladelse til det ansøgte. Amtet har ligeledes ingen
indvendinger imod, at taget på stuehuset udskiftes .
Der bør dog efter amtets opfattelse til både stuehus og garagebygning anvendes tagsten med mat
overflade, idet nogle typer glaserede tagsten kan medføre uheldige refleksioner af sollys i det
fredede landskab.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling og har anført, at
foreningen ikke har noget imod glaseret tagdækning, da det er vedligeholdelsesfrit og har lang
holdbarhed. Endvidere har lokalkomiteen anført, at problem med refleksioner af sollys er meget
overdrevet, idet det kun kan forekomme nogle minutter i løbet af dagen.
Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § 17.
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra kommunen .

•

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag.
Idet amtets vurdering kan tiltrædes, findes det ansøgte ikke at være i strid med fredningens formål,
hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at tagbelægning udføres med tagsten med mat overflade. Nævnet har herved taget hensyn til,
at glaserede tagsten kan give kraftigt genskin.

Klagevejledning,jf.

naturbeskyttelseslovens

§86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.

•

..
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., Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
. 500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.

§

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

Med venlig hilsen
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J.nr. 11.01.2006-23.5

27. juli 2006

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-23, - ansøgning om tilladelse til opførelse af udhus på ejendommen Blakgårdsvej 24, 8600 Silkeborg.
Fredningsnævnet for Århus Amt har ved brev af24. maj 2006 fra Århus
Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at opføre et
udhus på 176 m2 på ovennævnte ejendommen.

•

Ejendommen er en beboelsesejendom på 1163 m2• Ejendommen er ifølge
BBR bebygget med en bolig på 183 m2 og en garage på 21 m2• De har oplyst, at der opstod mulighed for at erhverve 1 ha jord til ejendommen, og at
De ønsker, at udhuset skal placeres på den tilkøbte jord. Udhuset opføres i
mursten i stil med boligen, og bygningen skal anvendes som garage, vognport og til opbevaring af cykler, haveredskaber samt til mindre dyrehold
m.v.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
1975 om fredning af arealer ved Sminge.

kendelse af 29. oktober

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 12. juli 2006.
Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at der ikke er en garage på ejendommen, men derimod et mindre udhus under renovering. Der er tale om en
bygning, der, ligesom det senere udbyggede stuehus, er en del af den oprindelige stationsbygning.
Endvidere blev det ansøgte udhus' placering drøftet. De erklærede Dem under besigtigelsen indforstået med en placering ud mod Blakgårdsvej, ca. 5
meter fra vejkanten, tæt op mod ejendommens nuværende vestlige hegn.
Århus Amt, Natur & Miljø, har - under henvisning til, at ejendommen ikke
er et landbrug - anført, at det ikke kan anbefales, at der gives en tilladelse til
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så stort et udhus. Efter amtets vurdering bør udhuset højst være 100 m2. Under besigtigelsen oplyste amtet, at en placering op mod Blakgårdsvej vil være den mest hensigtsmæssige, såfremt der meddeles tilladelse til udhuset.
Amtet henviste særligt til, at det for amtet er vigtigere med den rigtige placering end størrelsen af udhuset. Udhuset bør ikke ligge frit på marken.
Danmarks Naturfredningsforening kunne anbefale, at der meddeles tilladelse
til det ansøgte, såfremt udhuset placeres tæt på Blakgårdsvej og op mod
ejendommens vestlige hegn.

Fredningsnævnets
•

bemærkninger

og afgørelse:

Indledningsvis bemærkes, at ejendommen er beliggende på en blind vej, der
slutter noget vest for ejendommen. Med en placering tæt på Blakgårdsvej og
tæt op ad ejendommens vestlige hegn, ind mod ejendommens have, der er
omkranset af tæt bevoksning, findes en bygning som den ansøgte ikke at være i afgørende strid med fredningens formål. Der er herved bl.a. lagt vægt på,
at bygningen ikke vil være særlig synlig fra stien på den tidligere jembanelinie, og synsrnæssigt stort set kun vil være af betydning for naboejendommen, der er en landbrugsejendom i nogen afstand vest for denne ejendom.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til den ansøgte bygning på 176 m2 på vilkår, at den placeres
fra ca 5 m fra Blakgårdsvej og tæt op ad ejendommens vestlige hegn, at taghældning ændres til 20° ,at tagbeklædning udføres i mat rød og at der etableres slørende beplantning mod vest.
Klagevejledning,

jf. naturbeskyttelseslovens

§ 86 og § 87:

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

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

e

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

..I',
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-7051-8-705-1-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokal komite vi Frede Trans Lund Alleen
36, Sminge, 8600 Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35,
Grauballe, 8600 Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern G.nr. 2006-02-062).

TFredningsnævnet for Arhus Amt
f

Retten i Arhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C
Modtage~ i
Skov. "lY NcJtl1f'styrel~
Peter Kruse
Sørkelvej 136
8660 Silkeborg

2 ;' NOV.
TIf 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 26. november 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-66, ansøgning om tilladelse til opførelse af drivhus samt
tilbygning til anneks.
Arhus Amt, Natur & Miljø, har afgivet indstilling af 13. oktober 2006 i anledning af Deres
ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til anneks på ca. 15 m2 samt et drivhus
på 24 m2 på ejendommen matr. nr. 7a Sminge By, voel, med adressen Sørkelvej 136,8600
Silkeborg.
Der er tale om en landbrugsejendom på 6,5 ha. Ifølge BBR er stuehuset på 263 m2• Desuden
er der 2 udhus e på ejendommen på henholdsvis 50 m2 og 35 m2•
Fredningsnævnet meddelte i 2004 dispensation til at opføre en tilbygning til stuehuset
på 26 m2 samt et udhus på 26 m2• J.nr. 73/03. Disse tilbygninger er ikke registreret i
BBR.
Den nu projekterede tilbygningens udformning og materialer er tilpasset eksisterende bebyggelse.
Tilbygningen skal indeholde toilet/bad og entre. Drivhuset opføres som en metal/glas konstruktion.
Metallet bliver grønemaljeret.
Fredningen
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge.
'
I henhold til fredningens bestemmelser om bebyggelse på allerede bestående landbrug
kan der "opføres nybygninger eller foretages om- og eller tilbygninger på eksisterende
bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden
tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger:
1. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentlig omfang og i uheldig
retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre
udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren
ønskede.
2. Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål."
Amtets vurdering
Der er tale om en mindre tilbygning til det ene af ejendommens udhuse. Ifølge BBR

2006

,,'
,;

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
f>ffentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Andre tilladelser
Amtet har gjort opmærksom på, at en del af ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 16 (åbeskyttelseslinie). Tilbygningen er placeret umiddelbart uden for beskyttelseslinien
og der kan ikke forventes dispensation fra Århus Amt til placering af drivhuset inden for
beskyttelseslinien.
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbygge1inie).
Sagen vil ligeledes af amtet blive sendt til udtalelse hos vej direktoratet, fordi det ansøgte ligger
i en planlægningszone for vejbyggeri.
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra
kommunen.

Med venlig hilsen

r:s---

O-

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-705-3-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Frede Trans Lund, AMen 36, Sminge, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe, 8600
Silkeborg
Gjern Kommune, Søndergade 54, 8883 Gjern, (j.nr. 2005-03-064).

00400.00

.j

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00400.00·
Dispensationer i perioden:

19-06-2007

1=redningsnævnet for Midtjylland, østli.9.. !I
del

IHi.Nl

SCANNET
Bjarne Kjøge
Sørkelvej 137, Sminge
8600 Silkeborg

(JLfO().C'd

Retten i Århus

~:::A:;;.:~erAllel0
Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
pho@domstol.dk
CVR 11 98 62 93
Den 19. juni 2007.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-68, ansøgning om tilladelse til opførelse af udestue og
overdækning på ejendommen Sørkelvej 137, Gjern Kommune
Ansøgning
Århus Amt har den 19. april 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at opføre en
tilbygning til udestuen samt en overdækning mellem to tilbygninger på ejendommen matr. m. 11a
Sminge By, Voel, med adressen Sørkelvej 137, Sminge, 8600 Silkeborg.
Der er tidligere søgt om tilladelse til at opføre tilbygninger på ejendommen, Fredningsnævnets
j.m. 11.01.2005-61. De frafaldt denne ansøgning.
Det eksisterende hus har ifølge BBR et boligareal på 164 m2, fordelt på to adskilte bygninger
med flere tilbygninger, herudover er der en udestue på 27 m2•
Der ansøges om at opføre en tilbygning til udestuen på 21 m2• Den nye udestue opføres
med samme type elementer som den eksisterende udestue, dvs. træ og glas. Taget på
udestuen vil blive bygget sammen med tagkonstruktionen på hovedbygningerne, med
samme type tagbeklædning som disse, (tegl eller plader).
Derudover ønskes opført en overdækning på ca. 12 m2 mellem de to eksisterende tilbygninger,
jf. tidligere ansøgning.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredning af arealer ved Sminge i Gjern, Tvilum og Voel
Sogne i Gjern Kommune, Overfredningsnævnets kendelse af29. oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare de fredede are~~r i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at "defredede arealer
må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller
andre indretninger". "Om- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte helårs- og
sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted
efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet'.

, l

1\mtet har afgivet indstilling til Fredningsnævnet for Århus Amt den 2. november 2006.

Amtets vurdering
Huset er oprindeligt et bomhus og ligger derfor meget tæt på den nedlagte banestrækning,
der i dag fungerer som sti.
Eksisterende bebyggelse består af flere mindre bygninger/mellembygninger med forskellig
udformning.
Det vurderes, at den ansøgte udvidelse af udestuen placeres diskret, i tilknytning til eksisterende
bebyggelse. Tilbygningen er søgt tilpasset via materialevalg og udformning.
Overdækningen i forbindelse de to eksisterende tilbygninger ligger bag huset set i forhold
til banen, og indtrykket vil derfor ikke blive dominerende.
På baggrund af ovenstående finder amtet ikke, at det ansøgte vil medføre, at bebyggelsen i
væsentlig grad ændrer karakter.
Med henvisning til fredningsbestemmelserne for området indstilles det til :fredningsnævnets
overvejelse, om det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne. I så fald
anbefales det, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. et bemærkes, at skriftlig
tiltrædelse forelå fra nævnets medlemmer inden årsskiftet 2006/2007 og at afgørelse derfor sendes
til de daværende medlemmer af nævnet.
Fredningsnævnet kan tiltræde, at bebyggelsen ikke vil ændre karakter i væsentlig grad, hvorfor der
ikke kræves tilladelse fra Fredningsnævnet.

Klagevejledning,

ff. naturbeskyttelseslovens

§86 og §87:

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens
66, stk. 2.
Det bemærkes, at der kræves andre tilladelser, jf. amtets indstilling af 2. november 2006.

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

§

·•

'Offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen
~

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
~kov- og Naturstyreisen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings daværende lokalkomite vI Frede Trans Lund, Aleen 36,
Sminge, 8600 Silkeborg
Det tidligere amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det tidligere kommunevalgte medlem af nævnet, Anders Henriksen, Lysemosen 35, Grauballe,
8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Nina Løchte
Sørkelvej 134
8600 Silkeborg

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mail:
{ HYPERLINK

"mailto:pho@domstol.dk" }
CVR 11 98 62 93
Den 14. december 2008.
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.45, ansøgning om tilladelse til opførelse af fårehus på
ejendommen matr. nr. 1 d Sminge By, Voel, Sørkelvej 134, 8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en fårestald på ca. 112 m2 på
ejendommen matr. nr. 1d Sminge By, Voel, med adressen Sørkelvej 134, 8600 Silkeborg.
Beliggenhed:

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sminge, Overfredningsnævnets kendelse af 29.
oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
Af fredningens bestemmelser om bebyggelse fremgår, at de fredede arealer ikke må bebygges yderligere.
Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen skal dog ikke være
til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- og tilbygninger

på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden
tegninger med plan og beliggenhed er godkendt af Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri og om- og tilbygninger;
1. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og
der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og
uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.
2. Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Om- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet.
Samme bestemmelser gælder for landbrugsejendomme, der overgår til anden anvendelse, samt
landbrugsejendommes beboelsesbygninger.
Ansøgningen
Ejendommen er et mindre landbrug, der i forvejen er bebygget med en bolig og en lade. Ejendommens
dyrehold på ca. 16 får er pt under udvidelse, og der ønskes derfor opført løsdriftstald på 112,5 m² (7,5 x 15
m). Højden til kip bliver 3,6 m. Facaderne udføres af lærkebrædder ”1 på 2” og taget beklædes med sort
eternit. Bygningen får dermed samme udseende som laden.
Kommunens bemærkninger
Der er tale om en mindre staldbygning, der placeres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse, og som
i udformning og materialevalg er fint tilpasset både den eksisterende bebyggelse og det omgivende landskab.
Silkeborg Kommune kan derfor anbefale en tilladelse til det ansøgte.
Andre tilladelser
Ansøgningen kræver byggesagsbehandling. Silkeborg Kommune afventer Fredningsnævnets tilladelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale.
Nævnet kan tiltræde vurderingen foretaget af Silkeborg Kommune, hvorefter stalden vil være fint tilpasset
den eksisterende bebyggelse og det omgivende landskab. Nævnet meddeler derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr.
til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

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

Per Holkmann Olsen

Afgørelsen sendes pr. mail til:
Nina Løchte, Sørkelvej 134, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK "mailto:ninalo@mail.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Pernille Ingemann, Præstevangen 59, 8643 Ans By, {
HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerieudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK
"mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, {
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK
"mailto:teknisk@silkeborg.dk" }

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Torben B.O.Sørensen
Sørkelvej 96
8600 Silkeborg

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mail:
{ HYPERLINK

"mailto:pho@domstol.dk" }
CVR 11 98 62 93
Den 1. februar 2009.
Vedr.: journal nr. 8901-01.2008.43 – ansøgning om tilladelse til etablering af pilerenseanlæg
på ejendommen Sørkelvej 96, Sminge, 8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge et pilerenseanlæg på
ejendommen matr. nr. 5b Ladegårds Enge, Tvilum, med adressen Sørkelvej 96, Sminge, 8600
Silkeborg.
Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sminge, Overfredningsnævnets
kendelse af 29. oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningens bestemmelser om terrænændringer gælder, at ændringer i terrænet eller
terrænformerne, herunder gravning af sand og grus samt opfyldning og planering ikke er tilladt.
Om beplantning gælder, at nytilplantninger eller –såninger med skovtræer ikke er tilladt, samt at
etablering af nye plantninger ikke må finde sted, heller ikke på arealer, der er dækket af naturlig
(selvsået) trævækst af skovlignende karakter.
Ansøgningen
Det ansøgte omfatter anlæg af et pilerenseanlæg på ca. 264 m² (længde 33 m og bredde 8 m).
Dybden bliver 1,5 m. Anlæggets kanter udføres med en vold på 30 cm’s højde, der skal forhindre
overfladevand i at strømme til bassinet. Derudover retableres terrænet til ca. samme niveau som
det nuværende.
Anlægget placeres umiddelbart nord for ejendommens haveanlæg på et areal, der mod nord og
vest afgrænses af skov.
Kommunens bemærkninger
Det er kommunens vurdering, at anlægget vil passe godt ind på stedet, idet det placeres lige op til
haveanlægget, og idet området omkring anlægget i forvejen har skovpræg. Anlægget vil derfor
ikke lukke for udsigt over det fredede landskab. Desuden er der tale om etablering af beplantning
på et areal af begrænset størrelse, og hvor pilen med jævne mellemrum høstes, hvorved højden
holdes nede.
Kommunen har ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.

Nævnet kan tiltræde den af kommunen foretagne vurdering.
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr mail fremsendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, { HYPERLINK
"mailto:natur@dof.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dof.dk" }

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, {
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, {
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK
"mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Torben B.O.Sørensen
Sørkelvej 96
8600 Silkeborg

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mail:
{ HYPERLINK

"mailto:pho@domstol.dk" }
CVR 11 98 62 93
Den 1. februar 2009.
Vedr.: journal nr. 8901-01.2008.44 – ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til
boligen på ejendommen Sørkelvej 96, Sminge, 8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til boligen på
ejendommen matr. nr. 5b Ladegårds Enge, Tvilum, med adressen Sørkelvej 96, Sminge, 8600 Silkeborg.
Beliggenhed:

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sminge, Overfredningsnævnets kendelse af 29.
oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
Af fredningens bestemmelser om bebyggelse fremgår, at de fredede arealer ikke må bebygges yderligere.
Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen skal dog ikke være

til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- og tilbygninger
på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden
tegninger med plan og beliggenhed er godkendt af Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri og om- og tilbygninger;
1. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og
der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og
uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.
2. Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Om- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet.
Samme bestemmelser gælder for landbrugsejendomme, der overgår til anden anvendelse, samt
landbrugsejendommes beboelsesbygninger.
Ansøgningen
Boligen har i dag et bruttoetageareal på 170. Boligarealet ønskes udvidet med 3,7 m2 til udvidelse af
bad/toilet, der er utidssvarende. Bygningen opføres med facademursten og eternittag, som den øvrige bolig.
Taget forlænges ud over tilbygningen.
Kommunens bemærkninger
Da der er tale om en tilbygning af meget begrænset størrelse er det kommunens vurdering, at det ansøgte
ikke har betydning for bygningens fremtoning i det fredede område.
Silkeborg Kommune kan derfor anbefale en tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde den af kommunen foretagne vurdering, hvorefter det ansøgte ikke har betydning
for bygningens fremtoning i det fredede område..
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr mail fremsendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, { HYPERLINK
"mailto:natur@dof.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dof.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, {
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, {
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK
"mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Louise B. Nielsen

Tlf. 86 12 20 77

Per Eskildsen

Fax 86 19 71 91

Sminge Møllevej 6

E-mail:

8600 Silkeborg

{ HYPERLINK

"mailto:pho@domstol.dk" }
CVR 11 98 62 93
Den 22. juni 2009.
Vedr.: journal nr. 8901-01.2009.29 – ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bolig og
garage på ejendommen Sminge Møllevej 6, 8600 Silkeborg.

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bolig
og en garage på ejendommen matr. nr. 2c Sminge By, Voel, med adressen Sminge
Møllevej 6, 8600 Silkeborg.
Den eksisterende bebyggelse nedrives.
Beliggenhed:

Fredningen
Ejendommen
ligger
inden
for
fredningen
Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975.

af

arealer

ved

Sminge,

Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at:
”Om- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte

helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer
karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet. Samme bestemmelser gælder for landbrugsejendomme,
som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes
beboelse.”
Ansøgningen
Der er tale om en beboelsesejendom med en ældre bolig fra 1877 beliggende meget
tæt ved Sminge Møllevej. Ifølge BBR har ejendommen et boligareal på 210 m²
(bruttoetageareal) fordelt på 180 m² i stueplan og 30 m² i tagetagen. Dertil kommer
garage og udhus på hhv. 30 og 18 m².
Det ansøgte omfatter nedrivning af den nuværende bebyggelse og opførelse af en ny
bolig i 1 plan med et bebygget areal på ca. 160 m², samt en garage/udhusbygning på
ca. 62 m². Der er tidligere fremsendt byggeprojekt for en bolig i 2 planer, men da
kommunen var betænkelig ved så høj en bygning på stedet er projektet revideret.
Ydervæggene beklædes med træ som vandrette brædder på klink, der males sorte.
Vinduer og udvendige døre udføres i sortmalet aluminium. Taget beklædes med sort
tagpap. Max. bygningshøjde er 6 m over terræn (i ansøgningen står ved en fejl 5 m.).
Garage/udhusbygningen opføres som dobbelt carport med redskabsrum. Bygningen
opføres med facader af træ og med lavt sadeltag beklædt med tagpap. Placering af
garage/udhusbygning er som hidtil.
På grund af den nuværende boligs beliggenhed meget tæt på vejen, ønskes den nye
bolig opført længere mod syd på matriklen, hvilket giver en beliggenhed højere i
terrænet. Matriklen grænser op til en offentlig natursti.
Kommunens bemærkninger
Ejendommen ligger i et særligt landskabeligt interesseområde jf. Århus Amts
regionplan 2005. Ifølge retningslinie 2.10 i regionplanen gælder i disse områder:
Inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås. Inden
for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt.
I områder af særlig landskabelig interesse skal byggeri og anlæg placeres og udformes
under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større
tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås.
I forhold til det omgivende landskab var kommunen betænkelig ved det oprindelige
projekt, idet huset delvist var opført i 2 fulde planer og derfor ville komme til at ligge
højt i landskabet. Kommunen var ikke indstillet på at meddele zonetilladelse og kunne
heller ikke anbefale projektet over for Fredningsnævnet. Projektet blev derfor
revideret til det aktuelle 1-plans hus.
Det reviderede byggeprojekt passer efter kommunens vurdering godt ind på stedet,
idet de mørke træfacader er tilpasset det omkringliggende skovområde. Bebyggelsen
på ejendommen vil med det ansøgte blive mindre synlig i det fredede landskab end

den nuværende bebyggelse.
Kommunen har som følge heraf ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte.
Det ansøgte er efter kommunens vurdering ikke i konflikt med fredningens formål.

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne),
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) samt byggeloven. Kommunen
fortsætter sagsbehandlingen, når Fredningsnævnet har truffet afgørelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde den af kommunen foretagne vurdering, hvorefter det reviderede
byggeprojekt ikke findes at stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte, jf.naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil
fremsende sagen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren
indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget sagen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr mail fremsendt til:
Louise B. Nielsen og Per Eskildsen, Sminge Møllevej 6, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK
"mailto:louisenielsen@grundfos.com" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, {
HYPERLINK "mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK
"mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270
Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11,
8653 Them, { HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, {
HYPERLINK "mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK
"mailto:post@aar.mim.dk" }

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Svend & Lorna Sørensen
Smingegårdsvej 15
86oo Silkeborg

Tlf. 86 12 20 77
Fax 86 19 71 91
E-mail:
{ HYPERLINK

"mailto:pho@domstol.dk" }
CVR 11 98 62 93
Den 30. november 2009.

Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.52, ansøgning om tilladelse til indretning af 3 ferielejligheder
på Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at foretage ombygning og
renovering af driftsbygning til indretning af 3 ferielejligheder på ejendommen matr. nr. 4F Voel By,
Voel, med adressen Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg.
Beliggenhed:

Fredningen

Der er landbrugspligt på ejendommen, der har et jordtilliggende på knap 4 ha. Ejendommen har i
forvejen 2 ferielejligheder.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 29. oktober 1975 om fredning af
arealer ved Sminge.
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må bebygges
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug opføres
nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at
nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for
byggeriet er godkendt af fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger:
1. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning,
- og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der
funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.
2. Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Om- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen
i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet. Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme som overgår til anden
anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse.
Ansøgningen
Der er tale om en mindre ejendom med landbrugspligt. Ejendommen har ifølge BBR et stuehus med
bruttoetageareal på 194 m² samt flere udhuse på hhv. 251, 103 og 31 m².
Det ansøgte omfatter indretning af 3 ferielejligheder i et bestående udhus, der tidligere har været
ejendommens stuehus. Bygningens vestfacade udføres med 3 kviste og et velux-vindue i tagfladen,
samt øvrige vindues- og dørpartier som beskrevet i ansøgningsmaterialet, jf. tegning fra april 2009.
En del af projektet er allerede udført med byggetilladelse fra Silkeborg Kommune meddelt 3.
september 2008, hvor der blev givet tilladelse til 2 ferielejligheder. Sagen blev dengang ved en fejl
ikke forelagt fredningsnævnet. Bygningen er i dag rød men males lys gul som led i renoveringen.
Tagbeklædningen er ændret fra gråt eternittag til mørkt engoberet tegltag, jf. fotos i ansøgningen.
Tagfladen mod nord er udført med 4 velux-vinduer.
Med det ansøgte får ejendommen i alt 5 ferielejligheder, indrettet inden for de eksisterende
bygningsmæssige rammer.
Kommunens bemærkninger
Ombygningen medfører efter kommunens vurdering en væsentlig forbedring af bygningens
udseende og udføres i overensstemmelse med traditionel landlig byggestil. Ombygningen udføres i
samme stil som ejendommens stuehus.
Det fredede landskab påvirkes efter kommunens vurdering ikke negativt af det ansøgte.
Kommunen har derfor ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte. Det ansøgte er efter
kommunens vurdering ikke i konflikt med fredningens formål.
Det understreges dog, at anvendelsen af hele bygningen til ferielejligheder ikke bør medføre behov

for flere driftsbygninger og udhuse på ejendommen, idet de fredede arealer jf. fredningskendelsen
ikke må bebygges yderligere.
Ansøgning med bilag er vedlagt indstillingen fra kommunen til Fredningsnævnets behandling.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag.
Som anført af kommunen ses ombygningen, der udføres i overensstemmelse med traditionel landlig
byggestil og i samme stil som ejendommens stuehus, at medføre en væsentlig forbedring af
bygningens udseende.
Ombygningen findes derfor ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.
Det bemærkes, at der ikke kan forventes tilladelse til yderligere udbygning, herunder i form af
driftsbygninger eller udhuse.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.
I det omfang, der er givet tilladelse, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at
klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Svend og Lorna Sørensen, Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK
"mailto:svend@latterly.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, {
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, {
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, {
HYPERLINK "mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Klostergade 2, 8900 Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail:
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Trine Trust
Pr. mail.
Den 11. februar 2012.
Vedrørende journal nr. FN 2011.145 Ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt hus på
ejendommen Sminge Møllevej 6, 8600 Silkeborg.
Under sag 8901-01.209.29 meddelte fredningsnævnet ved afgørelse af 22. juni 2009 tilladelse til
opførelse af nyt stuehus på ejendommen.
Den 22. november 2011 er modtaget anmodning om tilladelse til ændret projekt.
Efter nævnets besigtigelse den 23. januar 2012 er der den 25. januar modtaget tegninger med en
mindre ændring af stuehuset samt ansøgning om tilladelse til opførelse af carport.
Silkeborg Kommune har den 7. februar meddelt, at det nye stuehus kommer til at ligge en smule
lavere, end det nævnet tidligere har givet tilladelse til.
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
På baggrund af den tidligere afgørelse tillader nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1 det ansøgte, således som det er anført i tegninger af 18. januar 2012 for hus og 23. januar 2012 for
carport og placering af bygningerne.
Den mod vejen etablerede jordvold strider mod fredningsbestemmelserne og kan ikke accepteres.
Jordvolden skal fjernes inden udgangen af august måned 2012, således at terræn mod vejen
retableres.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere.
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget
sagen fra Fredningsnævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Med venlig hilsen
Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Trine Trust, mizztrust@hotmail.com
Louise Bello Barrera Eskildsen, louiseeskildsen@grundfos.com
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg,
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them,
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg,
teknisk@silkeborg.dk
Helene D. Clausen, samme, hdc@silkeborg.dk
Poul Erik Thystrup, samme poul.erik.thystrup@silkeborg.dk

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900 Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail:
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Flemming Thøger Pedersen
Sørkelvej 130
8600 Silkeborg
Den 10. august 2012.
Vedrørende journal nr. FN 2011.159 Ansøgning om tilladelse til etablering af fyrrum.
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har den 19. december 2011 fremsendt følgende
indstilling til fredningsnævnet:
”Udtalelse vedrørende ansøgning om fyrrum på Sørkelvej 130
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et fyrrum på ejendommen matr.
nr. 3r Sminge By, Voel, med adressen Sørkelvej 130, 8600 Silkeborg.
Beliggenhed:

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sminge, Overfredningsnævnets kendelse af 29.
oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand.
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at arealerne ikke må bebygges yderligere. Der må
således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen skal dog ikke være til
hinder for, at der på allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages til- og ombygninger på
eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, før tegninger med
planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger:
1. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig
kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig
merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede.
2. Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Ansøgningen
Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 22 ha.
Det ansøgte omfatter opførelse af en bygning, der skal anvendes som fyrrum. Ejendommen opvarmes med
halmfyr. Fyrrummet får et størrelse på 22 m2 med en højde på 5,5 m. Bygningen udføres af stål med en
enkelt dør. Bygningen får en skorsten på 12 m. Bygningen bliver rød, grøn eller grå. Den opføres ca. 16 m
fra ejendommens øvrige bygninger.
Kommunens bemærkninger
Da der er tale om en mindre bygning, der opføres i tilknytning til ejendommens gårdanlæg, har kommunen
ingen indvendinger imod det ansøgte. Det ansøgte er efter kommunens vurdering ikke i konflikt med
fredningens formål. Skorstenen vil kunne ses fra større afstand, men vurderes nødvendig på denne type
bygning.
./. Ansøgning med bilag vedlægges til Fredningsnævnets behandling.”

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) samt byggeloven.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan i det hele tiltræde indstillingen fra Silkeborg Kommune og meddeler derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte ikke findes at stride

mod fredningens formål.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen.
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 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
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i
sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Med venlig hilsen
Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. post fremsendt til:
Flemming Thøger Pedersen, Sørkelvej 130, 8600 Silkeborg
og pr. mail til:
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann,
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, teknisk@silkeborg.dk
Helene D. Clausen, samme, hdc@silkeborg.dk
Poul Erik Thystrup, samme poul.erik.thystrup@silkeborg.dk

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900 Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail:
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Mikael Andersen
Smingevej 52

8600 Silkeborg

Den 11. september 2012.

Vedrørende journal nr. FN 2012.37, ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus på
Smingevej 52, 8600 Silkeborg.
Silkeborg Kommune har fremsendt følgende udtalelse til nævnet:
”Udtalelse vedrørende ansøgning om opførelse af maskinhus.
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et 77 m² stort
maskinhus på ejendommen matr. nr. 10c Skellerup by, Linå, med adressen Smingevej 52.
Beliggenhed:

Fredningen

Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sminge, Overfredningsnævnets
kendelse af 29. oktober 1975.
Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke bebygges
yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Omog tilbygninger af de eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i
væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet.
Ansøgningen
Der er tale om en ejendom, som i dag består af beboelse på 168 m² og garage på 66 m², med
et jordtilliggende på 2,8 ha. Ejendommen ligger i det åbne land men tæt på den bymæssige
bebyggelse i Resenbro.
Det ansøgte omfatter et 77m² stort maskinhus, som skal bruges til opbevaring af en mindre
traktor m. redskaber samt foder til høns og får.
Maskinhuset ønskes opført i tilknytning til de eksisterende bygninger og med samme udtryk
som garagebygningen med sider af hvide stålplader og brune dannebrogsvinduer.
Kommunens bemærkninger
Da det ansøgte maskinhus tænkes opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og med
samme udtryk, har kommunen ingen indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte. Det
ansøgte er efter kommunens vurdering ikke i konflikt med fredningens formål.
./. Ansøgning med bilag vedlægges til Fredningsnævnets behandling.
Andre tilladelser
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne) samt
byggeloven.”

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan i det hele tiltræde indstillingen fra Silkeborg Kommune og meddeler derfor i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte ikke findes at stride
mod fredningens formål.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen.
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et
gebyr på 500 kr.
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 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
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i
sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft
et afgørelsesudkast i partshøring.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Med venlig hilsen
Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. post fremsendt til:
Mikael Andersen, Smingevej 52, 8600 Silkeborg
og pr. mail til:
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg,
teknisk@silkeborg.dk
Helene Clausen, samme, hdc@silkeborg.dk
Poul Erik Thystrup, samme poul.erik.thystrup@silkeborg.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg,
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them,
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Klostergade 2, 8900 Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail:
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Trine Trust
Pr. mail.
Den 17. november 2012.
Vedrørende journal nr. FN 2012.137 Ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt hus på
ejendommen Sminge Møllevej 6, 8600 Silkeborg.
Under sag 8901-01.209.29 meddelte fredningsnævnet ved afgørelse af 22. juni 2009 tilladelse til
opførelse af nyt stuehus på ejendommen.
Den 11. februar 2012 traf nævnet yderligere afgørelse (j.nr. FN 2011.145).
Der foreligger nu ansøgning om et lidt ændret projekt som beskrevet i indstilling fra Silkeborg
Kommune:
”De nye ejere af Sminge Møllevej 6 har fremsendt et revideret skitseforslag for bolig og garage på
ejendommen. Facaderne udføres af grå teglsten i stedet for træ, men med partier af olieret træ. Boligen
størrelse er ca. 173 m² plus 13 kvm overdækket indgang. Carport og redskabsrum bliver 75 kvm. Der er ikke
ændret på terrænniveauet, som boligen opføres i.
……
Kommunen har ikke indvendinger imod en tilladelse (kommunens tidligere udtalelse er vedhæftet). ”

Nævnet meddelte, at den i skitseforslaget meget markante skorsten ikke kunne godkendes.
Der er herefter den 1. oktober 2012 modtaget nyt skitseforslag.
Nævnet kan herefter godkende ændringen af projektet som beskrevet ovenfor og med det nu
fremsendte skitseforslag.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere.

Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget
sagen fra Fredningsnævnet.
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

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

Med venlig hilsen
Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Trine Trust, mizztrust@hotmail.com
Louise Bello Barrera Eskildsen, louiseeskildsen@grundfos.com
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg,
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them,
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg,
teknisk@silkeborg.dk
Helene D. Clausen, samme, hdc@silkeborg.dk
Poul Erik Thystrup, samme poul.erik.thystrup@silkeborg.dk

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 18. marts 2016
FN-MJØ 2016.12: Udvidelse af bolig
Fredningsnævnet har den 18. januar 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at opføre en tilbygning på ejendommen, matr.nr.8c Gjern by, Gjern, Svostrupvej 39,
8600 Silkeborg.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der som udgangspunkt ikke
må ske bebyggelse. Nybygninger til samt om- og tilbygninger til allerede eksisterende landbrug skal
godkendes af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte at godkende nybyggeri samt om- og
tilbygninger, såfremt det eksisterende helhedsindtryk ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulig placering og/eller ydre udformning, der funktionelt
og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke
tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 7,9 ha med et stuehus på
141 m2, driftsbygning på 158 m2 og et udhus på 18 m2. Der ansøges om forlængelse af boligen mod
nord med 76 m2, så der etableres en tolænget bygning, som illustreret af følgende foto:

Ydermurene skalmures, og taget udføres i sorte betonsten svarende til udseendet på tagstenene på det
eksisterende stuehus.
Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der kan meddeles dispensation.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. februar 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet, ejendommens ejer Jonas Gonge Hansen, Silkeborg Kommune ved Torsten Wagner Sand Christensen, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Knud Vogelius og Steffen Spangsberg. Projektet blev gennemgået, og fredningsnævnet
tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at tilbygningen ikke vil påvirke oplevelsen af fredningen, og kun
i marginalt omfang vil have betydning for indsigten fra vejen mod bakkerne. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation i sagen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage,
før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis
Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
2

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1. Jytte Heslop,
2. Søren Goldmann,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2015-06400,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
9. Dansk Botanisk Forening,
10. Friluftsrådet, Silkeborg,
11. Region Midtjylland,
12. Kulturstyrelsen,
13. Jonas Gonge Hansen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 30. juni 2016
FN-MJØ-38-2016: Opsætning af to shelters
Fredningsnævnet har den 30. marts 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at opsætte to shelters på matr.nr. 4i Gjern By, Gjern, Troldhøjvej 1, 8600 Silkeborg.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge, der er en tilstandsfredning. Der må som udgangspunkt ikke opføres nye bygninger,
skure eller lignende.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen ligger i Gjern Bakker ikke så langt fra bakkeknolden
Store Troldhøj. Der er i BBR registreret en eksisterende hytte på 102 m2 og et udhus på 41m2. Anvendelsen af ejendommen er registreret som ”landskabslaboratorium” – forskning og undervisning.
Der er søgt om tilladelse til at opføre to shelters ca. 15 meter fra den eksisterende hytte. Hytten og
området ejes af Naturstyrelsen og bruges til naturskole, børnehaveudflugter, mødested for dagplejere
og lignende. Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende hytte tidligere har været brugt til overnatning, hvilket ikke længere er muligt på grund af skærpede brandkrav. Der er dog ønske om igen at
have mulighed for overnatning på stedet, hvilket er baggrunden for ansøgningen.
Ejendommen ligger i Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern Bakker (habitatområde). Det er
Silkeborg Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget negativt, da der i forvejen har været aktiviteter på stedet igennem flere år, og de ikke vil
øges væsentligt. De ansøgte shelters opføres desuden i tilknytning til eksisterende bebyggelse og
ikke ude i naturen.
Silkeborg Kommune anbefaler sammenfattende, at der meddeles dispensation.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2016. I besigtigelsen
deltog fredningsnævnet, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Naturstyrelsen Søhøjlandet
ved Thorbjørn Nørgård, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Anne Dybkjær
samt Friluftsrådet ved Knud Vogelius og Steffen Nielsen.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med1

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler i lyset af formålet med at opsætte shelterne dispensation til projektet, da
det vil medvirke til en øget adgang til fredningen, og da shelterne efter deres udseende og placering
ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage,
før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis
Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
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hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Søren Goldmann,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2016-01391,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
9. Dansk Botanisk Forening,
10. Friluftsrådet, Silkeborg,
11. Region Midtjylland,
12. Kulturstyrelsen,
13. Naturstyrelsen Søhøjlandet.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 3. november 2016

FN-MJØ-72-2016. Opførelse af et læskur
Fredningsnævnet har den 8. juni 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at opføre et læskur til køer på matr.nr. 34a Gjern By, Gjern, Svostrupvej 47, 8600 Silkeborg.
Ansøgningen er indsendt af ejendommen ejer Anette Mastrup.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge, der har til formål at bevare arealernes tilstand. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger, herunder læskure for kreaturer på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet
kan kun nægte godkendelse, hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang
og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede,
eller hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Silkeborg Kommune har anført, at ejendommen er en landbrugsejendom med ca. 10,3 ha jord. Læskuret skal anvendes til ejendommens udegående kødkvæg, der i overensstemmelse med fødevarestyrelsens regler har krav på at have adgang til en bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt
strøet leje. Læskuret opføres med beklædning af ubehandlede lærketræsklinkbrædder, der med tiden
får et sølvgråt look. Taget dækkes med sorte bølgeplader i lighed med ejendommens øvrige bygninger. Læskuret udføres med et ca. 1,5 meter udhæng i fronten som skærm mod regn og bagende sol
inde i læskuret. Læskurets maksimum antager en højde på ca. 3 meter og opføres 16 meter fra ejendommens eksisterende bebyggelse i udkanten af eksisterende mark i kote ca. 22,5. Det erstatter et
mindre læskur, der fjernes.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. oktober 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet, Anette Mastrup ved Ove Nielsen og Silkeborg Kommune ved Gry
Bruhn Hansen. Det blev oplyst, at læskuret er på 48 m2. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation på vilkår om fjernelse af det eksisterende læskur og om bevarelse af den
slørende beplantning mod Gudenåen.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet er underlagt fredningsnævnets censur og som
sådan kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
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Fredningsnævnet meddeler dispensation til læskuret, da et sådant er tilladt i fredningen, og da fredningsnævnet ikke har bemærkninger til dets størrelse, udseende og placering.
Dispensationen meddeles med vilkår om fjernelse af det eksisterende læskur og om bevarelse af den
slørende beplantning mod Gudenåen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage,
før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis
Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1. Vilhelm Michelsen,
2. Søren Goldmann,
3. Anette Mastrup,
4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
5. Silkeborg Kommune, EDJ-2016-02534,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Silkeborg,
12. Region Midtjylland,
13. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 3. november 2016

FN-MJØ-82-2016. Opfyldning af lavning med jord
Fredningsnævnet har den 1. juli 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at opfylde en lavning med jord på matr.nr. 1b Sminge By, Svostrup, Møllegårdsvej 63, 8600
Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Lisbeth Hille Pedersen og Thorkild Pedersen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealet besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge, der har til formål at bevare arealernes tilstand. Terrænændringer, herunder opfyldning er ikke tilladt.
Silkeborg Kommune har anført, at ejendommen er en landbrugsejendom med ca. 26 ha jord. Ansøgningen omfatter tilladelse til at hæve terrænet med 30 cm på en 3.000 m2 stor flade, der anslået svarer
til 500 m3 jord.
Det er kommunens vurdering, at opfyldningen ikke vil påvirke landskabet i en negativ retning, idet
særlige slugter og landskabselementer ikke vil blive sløret på den relativt flade ensartede mark. Oplevelsen af landskabet er i forvejen påvirket af en større vej delvis på dæmning og konkret vejadgang
til ejendommen. Kommunen har besigtiget arealet i juni 2016 og kunne konstatere, at årets afgrøder
var væsentligt lavere end omkringstående korn.
Arealet er i udtalelsen illustreret ved følgende foto:
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. oktober 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet, Thorkild Pedersen og Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen.
Thorkild Pedersen oplyste supplerende, at 10 ha dyrkes, 10 ha er skov og ca. 5 ha er græs. Terrænændringen er op til 30 cm og 15 cm i gennemsnit og består derfor samlet af ca. 500 m2.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Der er i fredningen forbud mod terrænændringer, og det er derfor udgangspunktet, at der ikke kan
dispenseres til den ønskede påfyldning. Terrænændringen ønskes imidlertid udført på en landbrugsejendom for at undgå en utilsigtet nedgang i landbrugsproduktionen på en mindre del af et samlet
større areal, der ikke ligger i kernen af det landskab, der skal beskyttes ved fredningen, men derimod
ud til en offentlig vej.
På den baggrund, hvor påfyldningen ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, meddeler fredningsnævnet efter en konkret vurdering af projektet dispensation til dette.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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
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forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at
behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage,
før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis
Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1. Vilhelm Michelsen,
2. Søren Goldmann,
3. Lisbeth Hille Pedersen og Thorkild Pedersen,
4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
5. Silkeborg Kommune, EDJ-2016-02797,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Silkeborg,
12. Region Midtjylland,
13. Kulturstyrelsen.
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for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 20. februar 2017

FN-MJØ-142-2016: Opførelse af bolig og to udhuse
Fredningsnævnet modtog den 20. december 2016 fra Silkeborg Kommune en udtalelse om en ansøgning om
at opføre en bolig og to udhuse på matr.nr. 1v Sminge By, Voel, Sørkelvej 127, 8600 Silkeborg. Ansøgningen
var indgivet af ejerne Flemming Petersen og Gitte Haurum Sejersen.
Ansøgningen omfatter opførelse af en bolig på 180 m2 og to udhuse på hver ca. 150 m2 opført som to længer
med et samlet bebygget areal på 484 m2 i form af hovedhus, garage og maskinhal. I maskinhallen skal opbevares haveredskaber, udstyr til biavl og parkering af veterantraktor med vogn. Den eksisterende bebyggelse i
form af et hus på 83 m2 og en carport på 28 m2 nedrives. Bygningerne opføres som klassisk murermesterbolig med murværk og tagsten i rød tegl. Det opføres med muret gesims. Vinduer og døre udføres som klassiske hvidmalede dannebrogsvinduer. Der opføres ikke haveareal, da man ønsker at bevare haver og omkringliggende naturarealer.
Ansøgningen var vedlagt bl.a. tegningsmateriale over det ansøgte.
I Silkeborg Kommunes udtalelse blev det bl.a. anført, at ejendommen har et areal på omkring 9 ha. Den er
registreret som en beboelsesejendom og har således ikke landbrugspligt. Den er beliggende ca. 1 km fra
Gudenåen. Bebyggelsen og haven ligger i tilknytning til vejen og er omgivet af skovbeplantning. På den modsatte side af vejen er et større gartneri. Det ansøgte kræver en landzonetilladelse, men det er kommunens
praksis normalt at give tilladelse til en bolig på op til 300 m2. Kommunen er indstillet på at meddele landzonetilladelse til det ansøgte. Det er vurderingen, at der kan være behov for mere udhusareal til en ejendom
med 9 ha jord, der drives med skov og mulighed for dyrehold med arealer til afgræsning. Der lægges desuden vægt på, at bebyggelsen opføres i et harmonisk trelænget gårdanlæg i røde teglsten, som er almindeligt
i det åbne land, og på at udhusene skal anvendes til maskiner mv. der skal bruges til ejendommens vedligehold. Det understreges, at udhusbygningerne ikke kan anvendes til erhverv.
Silkeborg Kommune anførte yderligere, at det ansøgte byggeri ligger 1,2 km øst for habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker. På grund af afstanden og det ansøgtes karakter med udskiftning af bygninger med
andre vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det vurderes ligeledes, at det ansøgte ikke vil påvirke strengt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV, da der har ligget bygninger på stedet i mange år, og da de nye bygninger opføres med
samme placering og på areal med have og gårdsplads.
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 23. januar 2017. I besigtigelsen deltog
fredningsnævnet, Flemming Petersen og Gitte Haurum Sejersen, Silkeborg Kommune ved Jannie Esmann
Mikkelsen, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Knud Vogelius. Det blev
oplyst, at udhusene ikke skal anvendes til opbevaring af maskiner andet end en traktor og en plæneklipper.
De opføres mere til hobbybrug. Fredningsnævnet tilkendegav, at der først senere vil blive truffet en afgørelse på baggrund af en vurdering på den ene side af ejendommens beliggenhed blandt andre større bygningsmasser og afstanden til Gudenåen og på den anden side den meget store udvidelse af ejendommens bygningsmasse, der ikke er begrundet i driften af en landbrugsvirksomhed eller en skovvirksomhed.
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I brev af 9. februar 2017 til Flemming Petersen og Gitte Haurum Sejersen anførte fredningsnævnets formand
herefter bl.a. følgende:
”Fredningsnævnet har efter besigtigelsen set nærmere på dispensationspraksis i området og må konstatere, at
der vil være tale om en markant ny praksis, hvis der til en privat beboelsesejendom (der udvides med næsten
2
2
100 m ) gives tilladelse til at opføre 300 m udhuse, der i alt overvejende grad i realiteten er til hobbybrug.
Fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til så stort et projekt, heller ikke selv om ejendommen
ikke ligger åbent i landskabet.
Fredningsnævnet bemærker i øvrigt, at der heller ikke synes at være tale om et sådant projekt med udhusbebyggelse til opbevaring af traktor, vogn og andre maskiner til vedligehold af ejendommens areal, som i kommunens udtalelse er anført som begrundelse for at fravige kommunens praksis om (kun) at tillade udhusbebyggelse
2
på op til 100 m .
2

Fredningsnævnet er dog indstillet på at meddele dispensation til beboelsesejendommen på 180 m og til udhus2
bebyggelse i et mindre omfang end ansøgt konkret på 150 m enten som ét udhus eller to mindre symmetrisk
placeret udhuse.
Hvis I ønsker det, vil fredningsnævnet gerne mødes med jer igen på ejendommen for at drøfte den nærmere udformning af et sådant projekt.
Hvis I ikke kan acceptere, at fredningsnævnet ikke kan meddele dispensation til det projekt, I nu har ansøgt om,
bedes I meddele dette til fredningsnævnet, der så vil skrive en afgørelse med et afslag på dispensation, som I vil
kunne indbringe for Miljø- og Fødevareklagenævnet.”

Flemming Petersen og Gitte Haurum Sejersen har herefter den 13. februar 2017 meddelt fredningsnævnet,
at der ønskes bygget en bolig på 180 m2 og et udhus på 150 m2, der placeres til venstre for den nye bolig,
hvor den nuværende bolig er anført.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der som udgangspunkt
ikke må opføres ny bebyggelse, og projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider
mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
På baggrund af ejendommens placering i fredningen og byggeriets udformning meddeler fredningsnævnet
efter en konkret vurdering dispensation til en udvidelse af bygningsmassen i form af den ansøgte beboelsesbygning og ét udhus på 150 m2 med den angivne placering for det nuværende hus, mens der ikke meddeles
dispensation til opførelse af yderligere et udhus.
Det er fredningsnævnets vurdering, at et sådant projekt med en beboelsesbygning og ét udhus ikke vil have
betydning for oplevelsen af fredningen og ikke vil kunne skabe en utilsigtet præcedens for området.
Dispensationen meddeles således i overensstemmelse med det, Flemming Petersen og Gitte Haurum Sejersen har anført overfor fredningsnævnet den 13. februar 2017.
2

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Vilhelm Brage Michelsen,
Søren Goldmann,
Flemming Petersen og Gitte Haurum Sejersen,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, att. Jannie Esmann Mikkelsen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening,
Friluftsrådet, Silkeborg,
Region Midtjylland,
Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 15. maj 2018
FN-MJØ-19-2018. Containere, drivhus og midlertidige drivhuse
Fredningsnævnet har den 23. februar 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning
om lovliggørelse af to containere og tilladelse til at opsætte yderligere to containere, at opføre et drivhus og
at opsætte midlertidige folietunneller på matr.nr. 3a Sminge By, Voel, Blakgårdsvej 28, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Janus Zgainski Sølvsten.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til containerne og
drivhuset, men ikke at meddele dispensation til folietunnellerne. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge, der er en tilstandsfredning. Der må ikke ske yderligere bebyggelse. Fredningen hindrer dog ikke, at
der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet, som kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og
tilbygninger, hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning,
og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og
uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkonomiske formål.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 30 ha med en bolig på 160 m2, en kostald på 199 m2,
en lade på 150 m2, et maskinhus på 90 m2, en staklade med brænderum på 139 m2 og en staldbygning til
fjerkræhold på 1099 m2. Der dyrkes frilandsgrøntsager, som om vinteren kræver opbevaring ved 0-2 grader.
De eksisterende bygninger på ejendommen egner sig ikke til indretning til kølelager, som er en forudsætning
for bibeholdelse og videreudvikling af grøntsagsproduktionen. Containerne har vist sig at være en god løsning. Der benyttes 20 fods skibscontainere, som placeres mellem bygningerne for at være så lidt synlige som
muligt. Derudover søges der om tilladelse til at opføre et drivhus bestående af galvaniserede stålbuer overtrukket med plastfolie i en højde på 2-3 meter og en længde på 12-14 meter. Der søges endelig om tilladelse
til opsætning af midlertidige folietunneller på den mark, der ligger tættest på gårdens markblok. Marken
anvendes for tiden til dyrkning af frilandsgrøntsager, jordbær og kartofler til lokalt salg. De midlertidige folietunneller vil udvide dyrkningssæsonen. De vil blive 3-4 meter brede, 1,9-2,6 meter høje og 20-60 meter lange. Tunnellerne nedtages efter vækstsæsonen.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 250 meter fra nærmeste Natura 2000 område H45
Gudenå og Gjern bakker. Da bebyggelsen ikke afviger væsentlig fra den tidligere aktivitet og ikke placeres
tættere på habitatområdet, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af
arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området.
Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der landskabeligt ikke er noget til hinder for, at der kan meddeles
dispensation til de ansøgte containere og drivhuset. Med hensyn til muligheden for at etablere tunneldrivhuse er det kommunens erfaring, at de påvirker landskabet i høj grad med og uden folie. Hvis fredningsnævnet
er positiv overfor etableringen af foliedrivhuse, anbefales det, at de er lave, og at der stilles vilkår om et naturligt hjemmehørende beplantningsbælte rundt om marken i form af et læbælte, der er genkendeligt i området. Det er ikke umiddelbart kommunes erfaring, at foliedrivhuse påvirker landskabet mindre ved krav om,
at folie skal fjernes uden for vækstsæsonen, hvorfor et sådan vilkår synes unødvendigt.
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Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog
endvidere Janus Zgainski Sølvsten, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til drivhuset og containerne på vilkår om beklædning eller beplantning, men at der ikke vil
blive meddelt dispensation til folietunneller.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til opførelse af drivhuset, da det med den ansøgte placering og i
lyset af den øvrige bygningsmasse på ejendommen ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt.
Fredningsnævnet meddeler med samme begrundelse lovliggørende dispensation til de to allerede opstillede
containere og til opstilling af yderligere to containere på vilkår om, at de placeres i tilknytning til hinanden og
udformes med beklædning eller skjules ved beplantning efter Silkeborg Kommunes anvisninger.
Fredningsnævnet meddeler derimod ikke dispensation til folietunnellerne, da de med en placering åbent i
landskabet vil have en ikke acceptabel negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen, som netop skal beskytte området mod bebyggelse i landskabet.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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).
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Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vilhelm Brage Michelsen,
Arne Lund,
Janus Zgainski Sølvsten,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2018-00523,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 15. maj 2018
FN-MJØ-25-2018. Aftægtsbolig, stald, maskinhus, hestestald, fyrrum og brændeskur
Fredningsnævnet har den 5. marts 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om
tilladelse til at udvide en aftægtsbolig, at etablere et maskinhus og en løsdriftsstald, at udvide en hestestald
og et fyrrum og at ændre placeringen af et brændeskur på matr.nr. 4h Sminge By, Voel, Sminge Møllevej 17,
8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Kirsten Ørom Larsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge, der er en tilstandsfredning. Der må ikke ske bebyggelse. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed
for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet, som kan nægte tilladelse til nybyggeri og om- og tilbygninger,
hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig
merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkonomiske formål.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 15,1 ha med en bolig på 211 m2, en aftægtsbolig på 89
m2, en hestestald på 42 m2, en vognport på 41 m2 og et brændeskur på 36 m2. Projektet består i udvidelse af
den nuværende aftægtsbolig på 212 m2, opførelse af et maskinhus på 200 m2, formindskelse af den nuværende bolig til et fyrrum på 73 m2, udvidelse af hestestalden med ca. 75 m2, opførelse af løsdriftsstald på 55
m2 og flytning af et eksisterende brændeskur ca. 20 meter mod vest. Vognporten fjernes. Der anvendes
samme materialer til bolig og fyrrum i form af mørk grå naturskiffer som facadebeklædning, sort listepap
samt gråsorte vinduesrammer. Maskinhusets facadebeklædning bliver som de øvrige driftsbygninger med
mat/sorte stålplader på taget. I forbindelse med opførelse af maskinhuset genopføres brændeskuret, idet
det rykkes ca. 20 meter mod vest.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er indenfor Natura 2000 området H45 Gudenå og
Gjern bakker i et område med spredt bebyggelse. Da den nye bebyggelse ikke afviger væsentlig fra tidligere
aktivitet og ikke placeres tættere på habitatområdet, vurderes det, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. Projektet vurderes heller ikke at kunne påvirke bilag IV-arter.
Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at bebyggelsen samlet set kommer til at fremstå mere rolig og harmonisk og derfor vil påvirke landskabet mindre.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog
endvidere Kirsten Ørom Larsen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at løsdriftsstalden og udvidelsen af hestestalden var udført. Fredningsnævnet tilkendegav, at det vil blive meddelt dispensation på betingelse af, at stalden i det hele males sort, og at beplantningen foran løsdriftsstalden og maskinhuset bevares.
Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der med sin udformning og placering og samlede bygningsmasse ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt i forhold til den eksisterende bygningsmasse, som delvist nedrives. Dispensationen meddeles på vilkår om, at stalden i det hele males sort, og at
beplantningen foran løsdriftsstalden og maskinhuset bevares.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
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efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vilhelm Brage Michelsen,
Arne Lund,
Kirsten Ørom Larsen,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2018-00825,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 18. september 2018
FN-MJØ-89-2018. Overdækning
Fredningsnævnet har den 26. juni 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om
at etablere en overdækning på matr.nr. 3a Sminge By, Voel, Blakgårdsvej 35, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er
indsendt af ejendommens ejer Ole Christensen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge, der er en tilstandsfredning. Der må ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.
Om-og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte bygninger, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer
karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 51 ha. Boligen er på 287 m2. Overdækningen etableres
i et indhak mod syd med en størrelse på 3,5 x 9,75 meter, i alt 34 m2. Den konstrueres, så halvdelen er åben i
front, mens den anden halvdel kan lukkes i begge sidder og i front med skydedøre. Den udføres i aluminium
malet i samme mørke farve som vinduerne på billeder. Tag og skydedøre udføres i glas med stop sol.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 215 meter fra nærmeste Natura 2000 område H45
Gudenå og Gjern bakker. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning
af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, eller at der er andre strengt beskyttede arter, som
kan påvirkes af det ansøgte.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. september 2018. I besigtigelsen
deltog endvidere Ole Christensen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til overdækningen, der med sin placering og fremtræden er uden
betydning for oplevelsen af fredningen.
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Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vilhelm Brage Michelsen,
Arne Lund,
Ole Christensen,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2018-02838,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 1. april 2019

FN-MJØ-004-2019. Udhus
Fredningsnævnet har den 31. januar 2019 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning
om efter nedrivning af en staldbygning med mødding at opføre en ny udhusbygning på matr.nr. 2b Sminge
By, Voel, Sørkelvej 97, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af arkitektkontoret GM14 for ejendommens
ejer Jesper Danielsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Det er fredningens formål at bevare arealernes tilstand. Der må ikke opføres yderligere bygninger,
skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller om- og tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller
tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af
fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, såfremt det
eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan
påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen
i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.
Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommens beboelse.
Silkeborg Kommune har oplyst, at der søges om at opføre en ny bygning på 144 m2 med den samme placering som den eksisterende staldbygning og mødding. Det vurderes, at der vil blive fjernet ca. 96 m2 stald med
tilhørende mødding på ca. 48 m2. Bygningen er fem meter høj. Facaderne beklædes med træ i sort eller anden jordfarve, og taget bliver sort tagpap.
Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen er indenfor Natura 2000-område H45 Gudenå og
Gjern Bakker. Opførelse af bygningen medfører ikke negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget og påvirker ikke bilag IV-arter negativt.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2019. I besigtigelsen deltog endvidere Jesper Danielsen med arkitekt Henrik Lind, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen. Det kunne konstateres, at det nuværende udhus med ikke
overdækket mødding fremstod som en ruin. Projektet blev gennemgået. Det kunne videre konstateres, at
bygningen er ansøgt opført meget tæt på Gudenåen i et meget vådt område, og at områdets vådhed har haft
betydning for sænket terræn og revnedannelse ved den eksisterende bygning. Fredningsnævnet tilkendegav,
at der vil blive meddelt dispensation.
Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens
afgørelse.
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler efter den eksisterende bygnings tilstand og udformningen af det nye udhus dispensation til projektet, som ikke vil medføre en forøget bygningsmasse i forhold til størrelsen af både den
eksisterende bygning og møddingen. Dispensationen omfatter også en i forhold til jordbundsforholdene
nødvendig parallelforskydning af udhuset væk fra Gudenåen i forhold til det ansøgte projekt.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
2

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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Arne Lund,
Jesper Danielsen,
Arkitektkontoret GM14,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2018-05192,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 1. april 2019

FN-MJØ-017-2019. Ombygning og lovliggørelse af udhus med solceller
Fredningsnævnet har den 31. januar 2019 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning
om efter nedrivning af en eksisterende staldbygning at opføre en ny staldbygning og at ændre tagbeklædningen på eksisterende bygninger på matr.nr. 34b Gjern By, Gjern, Svostrupvej 50, 8600 Silkeborg. Udtalelsen
behandler endvidere en ansøgning om lovliggørelse af et udhus med solceller. Ansøgningen er indsendt af
ejendommens ejer Anders Nebel Jørgensen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation på en række vilkår. Begrundelsen
for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Det er fredningens formål at bevare arealernes tilstand. Der må ikke opføres yderligere bygninger,
skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller om- og tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller
tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af
fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, såfremt det
eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan
påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen
i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.
Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommens beboelse.
Silkeborg kommune har anført, at der er tale om en landbrugsejendom på ca. 3 ha. En eksisterende staldbygning på 123 m2 nedrives og erstattes med en ny bygning på 130 m2. I samme forbindelse ønskes tagbeklædningen på to andre bygninger udskiftet således, at de tre bygninger får et ensartet udtryk. Den nye bygning
ønskes anvendt til lade og garage og toiletfaciliteter i forbindelse med en gildesal indrettet i en tilstødende
ladebygning. Den nye bygning opføres med samme placering og bygningshøjde som den eksisterende bygning. Den ønskes dog forlænget med én meter mod vest, så den når ud til hjørnet af den vestlige bygning
svarende til en forøgelse af bygningsarealet med 7 m2. Facaderne på den nye bygning opføres i filtset tegl.
Det nuværende grå eternittag på de tre udhusbygninger erstattes af sort ståltag med tagstensprofil.
Silkeborg Kommune har videre anført, at kommunen på baggrund af luftfoto er blevet opmærksom på, at
der nord for byggeriet er opført en bygning på ca. 60 m2 med et solcelleanlæg på taget. Bygningen er opført
mellem 1995 og 1999, og solcelleanlægget er monteret mellem 2012 og 2014.
Silkeborg Kommune har yderligere anført, at der er ca. 600 meter til nærmeste Natura 2000-område nr. 49
Gudenå og Gjern Bakker. Byggeriet vurderes ikke at ville påvirke arter og naturtyper på beskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter, som vurderes at kunne blive berørt
af projektet.
Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2019. I besigtigelsen deltog endvidere Anders Nebel Jørgensen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen. Det blev om ombygningsprojektet oplyst, at der vil blive lagt sorte tagplader på de tre længer. Den midterste af bygningerne vil blive udskiftet. Den vil udover en marginal forøgelse
få helt samme udseende som den eksisterende bygning. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til ombygningen. Det blev om udhuset oplyst, at det er på 3,65 m x 9,10 meter med et udhæng på 3 x 9 meter. Han driver sin elinstallationsforretning fra ejendommen, og han opførte udhuset til
opbevaring, da det i modsætning til den øvrige udhusbebyggelse er tilstrækkeligt tørt til opbevaring. Det
kunne konstateres, at der var blålige solceller med aluminiumsrammer på taget. Anders Nebel Jørgensen
oplyste, at han helst ikke vil have dem på taget mod gården, da man så kigger ud på dem fra beboelsen.
Rammerne kan males. Danmarks Naturfredningsforening oplyste ikke at have bemærkninger til udhuset med
solceller.
Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens
afgørelse.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til de ydre bygningsændringer, som kun i meget begrænset omfang
ændrer bygningernes ydre fremtræden.
Fredningsnævnet skal i relation til spørgsmålet om lovliggørelse af udhuset og solcellerne vurdere sagen,
som om der på korrekt vis forudgående var søgt om fredningsnævnets dispensation.
Der er ikke tale om et udhus til brug for landbrugsdrift, og der er derfor tale om en vurdering i relation til
fredningsbestemmelsen om, at der ikke må opføres bygninger og skure mv. På den baggrund og i lyset af
den i øvrigt omfattende udhusbebyggelse i form af tre længer ville der ikke være blevet meddelt dispensation til udhuset.
Det må imidlertid lægges til grund, at udhuset blev opført for mindst 20 år siden med en ikke skjult placering,
uden at det tidligere er blevet påtalt. På den baggrund og efter en konkret vurdering af udhusets placering
meddeles der lovliggørende dispensation til udhuset på vilkår om, at beplantningen langs vejen og marken
ikke fjernes. Udhuset kan endvidere ikke udskiftes, men skal fjernes når det er udtjent.
Efter fredningsnævnets praksis ville der ikke være blevet meddelt dispensation til de konkrete blå solceller
med aluminiumsrammer, og de skal derfor fjernes fra udhuset. Fredningsnævnet kan dog efter en helt konkret vurdering af synligheden fra omgivelserne godkende, at de opsættes på en af længernes tag mod gårdspladsen på betingelse af, at rammerne males sorte.
Klagevejledning
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
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Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Arne Lund,
Anders Nebel Jørgensen,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2018-05135,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 1. april 2019

FN-MJØ-015-2019. Udvidelse af bolig og carport
Fredningsnævnet har den 28. januar 2019 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning
om at udvide en bolig og en carport på matr.nr. 4h Sminge By, Voel, Sminge Møllevej 17 og 17b, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Kirsten Ørom Larsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Fredningsnævnet meddelte den 15. maj 2018 (FN-MJØ-25-2018) dispensation til på ejendommen at udvide
en aftægtsbolig, at etablere et maskinhus og en løsdriftsstald, at udvide en hestestald og et fyrrum og at
ændre placeringen af et brændeskur. I afgørelsen blev anført følgende:
”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge, der er en tilstandsfredning. Der må ikke ske bebyggelse. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede
bestående landbrug opføres nybygninger eller om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af,
at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er
godkendt af fredningsnævnet, som kan nægte tilladelse til nybyggeri og om- og tilbygninger, hvis det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden
mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkonomiske formål.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 15,1 ha med en bolig på 211 m2, en aftægtsbolig på 89 m2,
en hestestald på 42 m2, en vognport på 41 m2 og et brændeskur på 36 m2. Projektet består i udvidelse af den nuværende aftægtsbolig på 212 m2, opførelse af et maskinhus på 200 m2, formindskelse af den nuværende bolig til
et fyrrum på 73 m2, udvidelse af hestestalden med ca. 75 m2, opførelse af løsdriftsstald på 55 m2 og flytning af et
eksisterende brændeskur ca. 20 meter mod vest. Vognporten fjernes. Der anvendes samme materialer til bolig
og fyrrum i form af mørk grå naturskiffer som facadebeklædning, sort listepap samt gråsorte vinduesrammer.
Maskinhusets facadebeklædning bliver som de øvrige driftsbygninger med mat/sorte stålplader på taget. I forbindelse med opførelse af maskinhuset genopføres brændeskuret, idet det rykkes ca. 20 meter mod vest.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er indenfor Natura 2000 området H45 Gudenå og Gjern
bakker i et område med spredt bebyggelse. Da den nye bebyggelse ikke afviger væsentlig fra tidligere aktivitet
og ikke placeres tættere på habitatområdet, vurderes det, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning
af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. Projektet vurderes heller ikke at kunne
påvirke bilag IV-arter.
Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at bebyggelsen samlet set kommer til at fremstå mere rolig og harmonisk
og derfor vil påvirke landskabet mindre.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog endvidere Kirsten Ørom Larsen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening
ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at løsdriftsstalden og udvidelsen af hestestalden var udført. Fredningsnævnet tilkendegav, at det vil blive meddelt dispensation på betingelse af, at
stalden i det hele males sort, og at beplantningen foran løsdriftsstalden og maskinhuset bevares.
Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget
for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der med sin udformning og placering og samlede bygningsmasse ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt i forhold til den eksisterende bygningsmasse,
som delvist nedrives. Dispensationen meddeles på vilkår om, at stalden i det hele males sort, og at beplantningen foran løsdriftsstalden og maskinhuset bevares.”

Silkeborg Kommune har oplyst, at ingeniørberegninger har vist, at det ikke er realistisk at etablere den
overetage på den eksisterende aftægtsbolig, fredningsnævnet har meddelt dispensation til. Der er derfor
indsendt et nyt projekt, hvor overetagen ikke udnyttes, men hvor boligen forlænges mod nord. Derudover
ønskes den eksisterende carport erstattet med en ny og større, så der er plads til to biler.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ændringerne består i, at den eksisterende aftægtsbolig på 89 m2
udvides med 73 m2 ved at forlænge bygningen med 8,56 m2 mod nord. Det medfører et samlet boligareal på
ca. 162 m2. Den eksisterende bolig på 211 m2 delvis fjernes og ombygges, så der i 73 m2 indrettes et udhus
(fyrrum). Der anvendes sort liste tagpap, galvaniseret zink til indlægning og tagrender, sorte klinkebrædder
på facader og mørkegrå aluminiumvinduer med antireflektion filter på glas. Boligen bliver 7,2 meter høj.
Carporten bliver 6 x 6 meter i alt 36 m2, hvor der er plads til to biler til erstatning for den eksisterende mindre carport. Bygningen får en facadehøjde på højst tre meter, og den etableres med ensidig taghældning.
Den etableres med sorte Lindapplader og med sorttjærede klinkbrædder.
Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, eller påvirke bilag IV-arter negativt.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2019. I besigtigelsen deltog endvidere Kirsten Ørum Larsen ved Nils Erik Dall, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks
Naturfredningsforening ved Benny Jensen. Projektet blev gennemgået. Danmarks Naturfredningsforening
oplyste ikke at have bemærkninger til nogen del af projektet.
Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens
afgørelse.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til carportens udvidelse, da den med sin placering og sit udseende
ikke findes at have betydning for oplevelsen af fredningen.
Beboelsesbygningen vil få en mere fremskudt placering i landskabet, men fredningsnævnet kan efter en
konkret vurdering af beliggenheden i landskabet og ejendommens samlede bygningsmasse nu og ved projektets gennemførelse meddele dispensation, da det samlet ikke findes at have en negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen.
Dispensation til beboelsesbygningen sker på vilkår om, at beplantningen foran den mod landskabet bevares.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva3

reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Arne Lund,
Kirsten Ørom Larsen,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2019-00269,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 19. november 2019

FN-MJØ-056-2019. Vandløbsrestaurering ved Amerika Bæk
Fredningsnævnet modtog den 27. maj 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at gennemføre en vandløbsrestaurering i Amerika Bæk ved Gjern Å på matr.nr. 7f Skannerup By, Skannerup og 4h Sminge By, Voel, Sminge Møllevej 17, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af Silkeborg Kommune i samarbejde med ejendommens ejere Niels Dall Larsen og Kirsten Ørum Larsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen og Amerika Bæk er delvist omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om
fredning af arealer ved Sminge. Arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke foretages terrænændringer.
Det er anført om vandløb og søer, at der ikke må foretages noget, som kan ændre areal, form eller tilstand af
Sminge sø, Gudenåen, Linå og Voel bæk. Normal oprensning eller afgravning af eksisterende grøfter og kanaler er tilladt. Der regnes med ejerrettigheder til vandarealets midte. Sumpede arealer og enge ved ovennævnte vandløb og Sminge sø må ikke afvandes eller drænes.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommens ejere, Gjern Borgerforening, Gjern Fiskeriforening og Silkeborg Kommune ønsker at gennemføre vandløbsrestaurering ved at føre Amerika Bæk tilbage til sit oprindelige forløb på de sidste 100 meter ned til Gjern Å, så der genskabes fri passage for fisk og smådyr. Der skal
således genskabes et naturligt og ureguleret vandløb. Der udlægges grus og sten for at skabe leve- og gydemuligheder for arter i vandløb. Omkring det oprindelige forløb genslynges vandløbet i et forløb på ca. 100
meter med en bundbredde på ca. 50 cm og et fald på ca. 1 meter. Anlæg på vandløbsbrinkerne får varieret
anlæg. Opgravet jord placeres langs det nye genslyngede vandløb i et maksimalt 30 cm tykt lag. Der ønskes
givet mulighed for mindre justeringer under arbejdet, hvis der stødes på flydesand, særlige pyritholdige lag,
større gamle rør mv. En række arter tilknyttet vandløb og enge vil i projektområdet få bedre levevilkår bl.a.
engplanter, rentvandsfauna, ørred og isfugl.
Silkeborg Kommune har bemærket, at retableringen af vandløbsstrækningen vil genskabe det oprindelige
forløb, hvor vandløbet vil løbe naturligt på det laveste sted i landskabet. Amerika Bæk er et meget lille terrænnært vandløb, og der skal kun håndteres små mængder jord for at genskabe vandløbet. Retableringen
vurderes derfor at være af underordnet betydning for oplevelsen af landskabet. Det er kommunens vurdering, at det vil øge naturkvaliteten, hvis der genskabes forbindelse mellem Amerika Bæk og Gjern Å. Forbindelsen vil genskabe fri passage for fisk og smådyr og understøtte habitatnaturtypen Elle og askeskov ved
vandløb, søer og væld.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er i EF-habitatområde Gudenå og Gjern Bakker. Projektet
vurderes ikke at påvirke naturtypen Elle og askeskove ved vandløb, søer og væld negativt. Der vil i forbindelse med anlægsfasen være en kortvarig forstyrrelse i området, men det berørte areal vil hurtigt få et tilsvarende naturindhold. Der vil heller ikke ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. oktober 2019. I besigtigelsen deltog endvidere Niels Dall Larsen, Silkeborg Kommune ved Aage Ebbesen og Kristoffer Egelund Jørgensen og
Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt. Projektet og dets karakter af naturgenopretning blev
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gennemgået. Det blev oplyst, at reguleringen af det oprindelige forløb er sket efter fredningen, og at der således er tale om en tilbageførsel, der er så tilnærmelsesvis det oprindelige forløb som muligt. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningen meddeler efter projektets formål og karakter af naturgenopretning til det oprindelige vandløb
dispensation til projektet.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Arne Lund,
Niels Dall Larsen og Kirsten Ørum Larsen,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, EJD-2019-01930,
Silkeborg Kommune, att.: Åge Ebbesen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 2. december 2019
FN-MJØ-122-2019. Container
Fredningsnævnet traf den 15. maj 2018 følgende afgørelse (FN-MJØ-019-2018):
”Fredningsnævnet har den 23. februar 2018 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om
lovliggørelse af to containere og tilladelse til at opsætte yderligere to containere, at opføre et drivhus og at opsætte midlertidige folietunneller på matr.nr. 3a Sminge By, Voel, Blakgårdsvej 28, 8600 Silkeborg. Ansøgningen
er indsendt af ejendommens ejer Janus Zgainski Sølvsten.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til containerne og
drivhuset, men ikke at meddele dispensation til folietunnellerne. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved Sminge, der er en tilstandsfredning. Der må ikke ske yderligere bebyggelse. Fredningen hindrer dog ikke, at der til
allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for
byggeriet er godkendt af fredningsnævnet, som kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, hvis
det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning
kan modsvare det af ejeren ønskede, eller hvis det ønskede ikke tjener rimelig landbrugsøkonomiske formål.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 30 ha med en bolig på 160 m2, en kostald på 199 m2, en lade på 150 m2, et maskinhus på 90 m2, en staklade med brænderum på 139 m2 og en staldbygning til fjerkræhold
på 1099 m2. Der dyrkes frilandsgrøntsager, som om vinteren kræver opbevaring ved 0-2 grader. De eksisterende
bygninger på ejendommen egner sig ikke til indretning til kølelager, som er en forudsætning for bibeholdelse og
videreudvikling af grøntsagsproduktionen. Containerne har vist sig at være en god løsning. Der benyttes 20 fods
skibscontainere, som placeres mellem bygningerne for at være så lidt synlige som muligt. Derudover søges der
om tilladelse til at opføre et drivhus bestående af galvaniserede stålbuer overtrukket med plastfolie i en højde
på 2-3 meter og en længde på 12-14 meter. Der søges endelig om tilladelse til opsætning af midlertidige folietunneller på den mark, der ligger tættest på gårdens markblok. Marken anvendes for tiden til dyrkning af frilandsgrøntsager, jordbær og kartofler til lokalt salg. De midlertidige folietunneller vil udvide dyrkningssæsonen.
De vil blive 3-4 meter brede, 1,9-2,6 meter høje og 20-60 meter lange. Tunnellerne nedtages efter vækstsæsonen.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 250 meter fra nærmeste Natura 2000 område H45 Gudenå og Gjern bakker. Da bebyggelsen ikke afviger væsentlig fra den tidligere aktivitet og ikke placeres tættere
på habitatområdet, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området.
Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der landskabeligt ikke er noget til hinder for, at der kan meddeles dispensation til de ansøgte containere og drivhuset. Med hensyn til muligheden for at etablere tunneldrivhuse er
det kommunens erfaring, at de påvirker landskabet i høj grad med og uden folie. Hvis fredningsnævnet er positiv
overfor etableringen af foliedrivhuse, anbefales det, at de er lave, og at der stilles vilkår om et naturligt hjemmehørende beplantningsbælte rundt om marken i form af et læbælte, der er genkendeligt i området. Det er ikke
umiddelbart kommunes erfaring, at foliedrivhuse påvirker landskabet mindre ved krav om, at folie skal fjernes
uden for vækstsæsonen, hvorfor et sådan vilkår synes unødvendigt.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog endvidere Janus Zgainski Sølvsten, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Naturfredningsforening
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ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til drivhuset og containerne på vilkår om beklædning eller beplantning, men at der ikke vil blive meddelt dispensation til folietunneller.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget
for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til opførelse af drivhuset, da det med den ansøgte placering og i lyset
af den øvrige bygningsmasse på ejendommen ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt. Fredningsnævnet meddeler med samme begrundelse lovliggørende dispensation til de to allerede opstillede containere og til opstilling af yderligere to containere på vilkår om, at de placeres i tilknytning til hinanden og udformes
med beklædning eller skjules ved beplantning efter Silkeborg Kommunes anvisninger.
Fredningsnævnet meddeler derimod ikke dispensation til folietunnellerne, da de med en placering åbent i landskabet vil have en ikke acceptabel negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen, som netop skal beskytte området mod bebyggelse i landskabet.”

Silkeborg Kommune har den 11. november 2019 oplyst, at ejeren ikke mener, at der er plads til beplantning
omkring containeren, og at han derfor oprindeligt havde oplyst kommunen om, at containeren ville blive
skjult ved bræddebeklædning. Han har nu imidlertid spurgt kommunen, om containeren i stedet kunne males i en farve, så den falder ind i omgivelser, idet dette anses som en bedre løsning.
Fredningsnævnets afgørelse
Som anført i fredningsnævnets afgørelse af 15. maj 2018 kræver containernes bibeholdelse dispensation fra
fredningen af arealer ved Sminge efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Fredningsnævnet skal ved sin stillingtagen til, om der kan ske retlig lovliggørelse af et forhold, som er iværksat uden fredningsnævnets dispensation, forholde sig til, om der ville være blevet meddelt dispensation, hvis
der på korrekt vis forudgående var blevet søgt om dispensation.
Fredningsnævnet kan herom udtale, at der ikke ville være blevet meddelt dispensation til at opsætte containere i fredningen. Det er også baggrunden for fredningsnævnets afgørelse af 15. maj 2018, som netop anviser, at lovliggørelse skal ske ved enten slørende beplantning eller beklædning, hvorved det i sidstnævnte
tilfælde kan fremstå som et udhus.
Der kan derfor ikke ske lovliggørelse ved maling.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
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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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
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Arne Lund,
Janus Zgainski Sølvsten,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, EJD-2018-00523,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 30. juni 2020

FN-MJØ-058-2020. Udvidelse af garage- og udhusbygning
Fredningsnævnet modtog den 15. maj 2020 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udvide
en garage- og udhusbygning på matr.nr. 3r Sminge By, Voel, Sørkelvej 130, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er
indsendt af ejendommens ejer Flemming Thøger Pedersen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det er anført, at arealerne skal bevares i deres
tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller om- og tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri
eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt
af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, såfremt
det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan
påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostninger kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse,
samt landbrugsejendommes beboelse.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 22 ha. Der er en bolig på 163
m2, flere driftsbygninger på samlet 1.031 m2, en anden bygning på 106 m2, et udhus på 22 m2 og en garage/vognport på 44 m2 på ejendommen. Ansøgningen omfatter en udvidelse af en garage- og udhusbygning
med 25 m2 mod nord.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 600 meter fra Natura 2000-område H45 Gudenå
og Gjern Bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.
Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at der ikke er noget landskabeligt til hinder for, at der meddeles dispensation, idet der er tale om en lav bygning, som opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, hvor der i forvejen kun er 44 m2 udhusbebyggelse.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog
endvidere Flemming Thøger Pedersen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Det kunne
konstateres, at udvidelsen sker mod havearealet. Udvidelsen udføres med røde mursten som den øvrige
bebyggelse. Der isættes vinduer. Taghøjden hæves til samme højde som den laveste af de to andre længer,
bygningen er sammenbygget med.
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Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der med sin placering og ydre udformning ikke har
nogen betydning for landskabsoplevelsen. Dispensationen omfatter i forhold til det ansøgte også et tag udført med sortmatte betontagsten.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe2

tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3

Arne Lund,
Flemming Thøger Pedersen,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 30. juni 2020
FN-MJØ-126-2019. Oprensning af sø
Fredningsnævnet modtog den 27. november 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at
oprense en sø på matr.nr. 1v Sminge By, Voel, Sørkelvej 127, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af
ejendommens ejere Flemming Petersen og Gitte Sejersen
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det er anført, at arealerne skal bevares i deres
tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller terrænændringer, herunder gravning af sand og grus samt opfyldning og planering. Dog kan udnyttelse af de nævnte forekomster ske
til privat brug.
Der er i fredningen en særbestemmelse for ejendommen, hvorefter fredningen ikke hindrer grus- og sandgravning på hele ejendommen. Fredningsnævnet meddelte den 20. februar 2017 dispensation til at opføre
en bolig og to udhuse på ejendommen (FN-MJØ-142-2016).
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom, der er beliggende i udkanten af en
gammel mergelgrav. Ansøgningen omfatter oprensning og udvidelse af en eksisterende sø. Den ligger i en
gammel råstofgrav og er dannet ved udsivning af grundvand øst for ejendommen. Arealet er beskyttet som
hede, men grundet tilgroning er næsten alle de karakteristiske hedeplanter skygget væk. Det areal, der ønskes udgravet, har ingen karakteristisk hedeflora. Det opgravede materiale køres væk eller lægges op af husets blottede sokkel.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er 1,1 km fra Natura 2000-område H45 Gudenå og
Gjern Bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter. Kommunen har således anført at være indstillet på at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at oprensningen og udvidelsen af vandhullet er uproblematisk i forhold til fredningen, da området allerede virker forstyrret gennem råstofudgravningen. En oprensning
og udvidelse af søen vil i samspil med fældning af træer i søens nærområde sandsynligvis føre til, at søen får
et rigt dyre- og planteliv.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog
endvidere Flemming Petersen og Gitte Sejersen, Silkeborg Kommune ved Poul Erik Thystrup, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til den ansøgte oprensning og udvidelse af søen, da projektet vil
bidrage til at øge områdets naturindhold. Udførelsen skal ske efter de vilkår, Silkeborg Kommunes fastsætter
for udførelsen i relation til terrænændringer.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
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til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Arne Lund,
Flemming Petersen og Gitte Sejersen,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, EJD-2019-05067,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 30. juni 2020

FN-MJØ-137-2019. Vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk
Fredningsnævnet modtog den 16. december 2019 Silkeborg Kommunes ansøgning om at udføre vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk på matr.nr. 4y Sminge By, Voel, Sminge Møllevej 12, 8600 Silkeborg. Fredningsnævnet modtog endvidere den 24. januar 2020 kommunens udtalelse om ansøgningen. Ejendommen
ejes af AJC ApS ved Arne Christensen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det er anført, at arealerne skal bevares i deres
tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller terrænændringer, herunder gravning af sand og grus samt opfyldning og planering. Dog kan udnyttelse af de nævnte forekomster ske
til privat brug. Det er ikke tilladt at ændre areal, form eller tilstand af Sminge Sø, Gudenåen, Gjern Å, Linå
eller Voel Bæk.
Fredningsnævnet meddelte den 27. november 2013 dispensation til at anlægge tre vandhuller på ejendommen (FN 2013.92)
Silkeborg Kommune har oplyst, at der er tale om en reguleret strækning af Sminge Møllebæk over et naturbeskyttet delvist afgræsset engområde på sydsiden af Gjern Å. Det eksisterende vandløb har for dårlige fysiske forhold for dyre- og plantelivet til at kunne opfylde miljømålet ”god økologisk tilstand” og til at kunne
tjene som gydeplads for den sjældne fisk, smerling. Det eksisterende vandløbs forløb igennem meget sumpet terræn gør det fysisk umuligt at restaurere en stor del af vandløbet. Yderligere er vandløbets fald for
ringe til, at tilfredsstillende fysiske forløb kan opnås. Derfor ønsker kommunens vandløbsteam at grave et
nyt vandløb. Det ønskede nye vandløbstracé vil komme til at ligge lidt nordligere i engområdet end det nuværende. Ansøgningen omfatter nygravning af et ca. 600 meter langt vandløbstracé med slyngninger ca. 750
meter. Vandløbets bundbredde bliver 0,75-1 meter, og brinkernes anlæg bliver 1:2 til 1:3. Det eksisterende
vandløb bevares. Alt opgravet materiale køres bort og bredes ud udenfor fredningen.
Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er i Natura 2000-område H45 Gudenå og Gjern Bakker. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på
udpegningsgrundlaget, herunder bilag IV arter. Kommunen er således indstillet på at meddele dispensation
fra naturbeskyttelseslovens § 16.
Silkeborg Kommune har som sin vurdering anført, at hensynet til bestanden af smerling i Gjernå-systemet og
til den øvrige vandløbsfauna er vægtige grunde til at grave et nye vandløb. Kommunen er forpligtet til at
arbejde for at gennemføre en lang række indsatser i henhold til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for
vandområdedistrikter i EU’s vandrammedirektiv. Med fjernelsen af alt opgravet materiale mindskes terrænændringen, og det nye vandløb vil med et slynget forløb ret hurtigt falde ind i omgivelserne, når den naturligt forekommende vegetation indfinder sig.
I projektbeskrivelsen er bl.a. indsat følgende illustration af projektet, hvor det grønne forløb er det nuværende forløb, mens det røde forløb er det kommende forløb af Sminge Møllebæk.
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Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2020. Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen deltog
endvidere Arne Christensen, Silkeborg Kommune ved Anders Aahave og Poul Erik Thystrup, Danmarks Naturfredningsforening ved Benny Jensen og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet blev gennemgået. Det blev
supplerende oplyst, at det foruden det kortere forløb med deraf stejlere fald er væsentligt, at vandet ledes
uden om de søer, der tidligere er meddelt dispensation til.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler efter projektets baggrund og positive virkning på naturforholdene dispensation.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
2









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
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
3

Arne Lund,
AJC ApS ved Arne Christensen,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, EJD-2020-00243,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 7. maj 2021

FN-MJØ-026-2021. Udvidelse af bolig og løsdrift til geder og udvidelse og ændret placering af carport
Fredningsnævnet modtog den 9. februar 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udvide
en bolig, en løsdrift til geder og en carport, herunder med en ændret placering af carporten på matr.nr. 4h
Sminge By, Voel, Sminge Møllevej 17, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Kirsten
Ørom Larsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet delvist at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen
er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det er anført, at arealerne skal bevares i deres
tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller om- og tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller
tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af
fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, såfremt det
eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostninger kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen
i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.
Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse.
Fredningsnævnet meddelte den 15. maj 2018 dispensation til på ejendommen at udvide en aftægtsbolig, at
etablere et maskinhus og en løsdriftsstald, at udvide en hestestald og et fyrrum og at ændre placeringen af et
brændeskur. Der var en i forvejen en bolig på 211 m2, en aftægtsbolig på 89 m2, en hestestald på 42 m2, en
vognport på 41 m2 og et brændeskur på 36 m2. Projektet bestod i udvidelse af aftægtsboligen på 212 m2,
opførelse af et maskinhus på 200 m2, formindskelse af den nuværende bolig til et fyrrum på 73 m2, udvidelse
af hestestalden med ca. 75 m2, opførelse af løsdriftsstald på 55 m2 og flytning af et eksisterende brændeskur
ca. 20 meter mod vest. Vognporten blev fjernet. Der blev anvendt samme materialer til bolig og fyrrum i form
af mørk grå naturskiffer som facadebeklædning, sort listepap samt gråsorte vinduesrammer. Maskinhusets
facadebeklædning blev som de øvrige driftsbygninger med mat/sorte stålplader på taget. I forbindelse med
opførelse af maskinhuset skulle brændeskuret genopføres og rykkes ca. 20 meter mod vest. Dispensationen
blev meddelt på vilkår om, at stalden i det hele blev malet sort, og at beplantningen foran løsdriftsstalden og
maskinhuset blev bevaret (FN-MJØ-25-2018).
Fredningsnævnet meddelte den 1. april 2019 dispensation til et ændret projekt, hvorefter den eksisterende
aftægtsbolig på 89 m2 blev udvidet med 73 m2 ved at forlænge bygningen med 8,56 m2 mod nord. Det medførte et samlet boligareal på ca. 162 m2. Den eksisterende bolig på 211 m2 blev delvist fjernet og ombygget,
så der i 73 m2 blev indrettet et udhus (fyrrum). Der blev anvendt sort liste tagpap, galvaniseret zink til indlægning og tagrender, sorte klinkebrædder på facader og mørkegrå aluminiumvinduer med antireflektion filter på
glas. Boligen blev 7,2 meter høj. Carporten blev 6 x 6 meter i alt 36 m2, hvor der var plads til to biler til erstat-
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ning for den eksisterende mindre carport. Bygningen fik en facadehøjde på højst tre meter med ensidig taghældning, sorte lindapplader og med sorttjærede klinkbrædder. Dispensation til beboelsesbygningen skete på
vilkår om, at beplantningen foran den mod landskabet blev bevaret (FN-MJØ-015-2019).
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 15,1 ha. Der er ifølge BBR en bolig på 211 m 2, en aftægtsbolig på 89 m2, et udhus/en hestestald på 42 m2, et udhus/en halvtagsvognport på 41 m2 og et udhus/brændeskur på 36 m2 på ejendommen.
Silkeborg Kommune har illustreret indholdet af fredningsnævnets tidligere dispensationer således:

Der søges om at ændre forholdene således, at stuehuset forlænges med yderligere 4,61 meter, hvorved boligarealet udvides med 39 m2, så boligen bliver på ca. 195 m2. Det vil give mulighed for et badeværelse i tilbygningen. Bygningens udtryk ændres ikke i forhold til det tidligere godkendte og beklædes således med mørkt
træ, grå aluminium vinduer og mat sort eller mat grå lindab kliktag. Carporten rykkes og gøres 9 m2 større, så
den samlet bliver på 45 m2. Den bliver herved bedre skjult og giver mere samling på bygningerne. Gedeløsdriften forlænges med 5,2 meter mod nord til opbevaring af halm. Den udvides med 30 m 2 og bliver herefter 85
m2. Den beklædes med sorttjæret træ, sorte inddækninger og sorte ståltagplader. Den får således samme
udtryk og højde som den nuværende bygning.
Det reviderede projekt er illustreret således:
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Boligprojektet består herefter samlet i, at den eksisterende aftægtsbolig på 89 m2 udvides med 106 m2 ved at
forlænge bygningen med 13,2 meter mod nord. Den bliver herved 23,2 meter lang og 8,39 meter bred med et
samlet areal på ca. 195 m2. Højden bliver 7,2 meter. Der anvendes sort ståltag i form af kliktag, galvaniseret
zink til indlægning og tagrender, mørkt træ på facader og mørkegrå eller grå aluminiumsvinduer med antireflektionsfilter på glas. Carporten bliver på 4,5 meter x 10 meter og således på 45 m 2 med plads til to biler til
erstatning for den eksisterende mindre carport. Den får en maksimal facadehøjde på tre meter med ensidig
taghældning med sorte lindapplader, sorttjærede klinkbrædder og sorte stålplader. Bygningen til løsdrift udvides med 5,2 meter x 5,6 meter og således med 30 m 2, hvorefter den bliver på 85 m2. Den får en maksimal
facadehøjde på 4,90 meter og etableres med ensidig taghældning, sorte lindapplader, sorttjærede klinkbrædder og sorte stålplader.
Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, ejendommen er i Natura 2000-området H45 Gudenå og Gjern Bakker. Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget,
eller påvirke bilag IV-arter negativt.
Silkeborg Kommune har som sin udtalelse sammenfattende anført, at kommunen flere gange om bebyggelsen
på ejendommen som helhed har anført, at der landskabeligt ikke er noget til hinder for, at der kan meddeles
dispensation til den ansøgte bebyggelse, der opføres indenfor det forstyrrede område og ikke afviger fra, hvad
der almindeligvis findes på landbrugsejendomme. Bebyggelsen kommer samlet til at fremstå mere rolig og
harmonisk og vil derfor påvirke landskabet mindre. Ændringerne medfører således, at bebyggelsen forandres,
men der opføres ikke nævneværdigt mere byggeri, idet den eksisterende bolig og vognlyet fjernes. Udvidelsen
af boligen med 39 m2 i forhold til den gældende dispensation sker med samme udtryk og materialer, men
medfører, at boligbyggeriet rykkes yderligere ud i det uforstyrrede område nord for boligen og nærmere åen.
Ved den gældende dispensation blev byggeriet placeret 8,56 meter længere mod nord. Dette ændres nu til
13,2 meter. Kommunen udtalte forud for den gældende dispensation, at det ud fra en landskabelig betragtning ville være at foretrække, at boligen ikke blev udvidet mod nord ind i det uforstyrrede område, idet den
eksisterende bebyggelse er spredt, og det forstyrrede område er relativt stort. Det er dog fortsat kommunens
3

vurdering, at det ændrede projekt samlet set ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet. Der er
herved lagt vægt på, at der kun er tale om en yderligere udvidelse på 4,62 meter, at byggeriet opføres i samme
kote som den eksisterende bygning og i god afstand til det tilgrænsende overdrev, og at ansøgningen omfatter
en viderebygning på den eksisterende bygning og fremstår med rolige facader. Det anbefales, at fredningsnævnet ikke imødekommer et haveanlæg mod nord udover en terrasse i tilknytning til boligen, hvilket også vil
sikre en fortsat god afstand til den beskyttede natur. Den ændrede carport, som erstatter den eksisterende
carport, vil ikke påvirke landskabet mere, idet den placeres centralt indenfor det bebyggede område, har et
diskret udtryk og en genkendelig størrelse for carporte, som generelt findes på ejendomme. Udvidelsen af
løsdriften til geder skal bruges til opbevaring af halm og påvirker ikke landskabet mere end den nuværende
bebyggelse, idet den placeres centralt i bebyggelsen med et diskret udtryk samtidig med, at der ikke er eksisterende store bygninger til ejendommens dyrehold.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. april 2021. I besigtigelsen deltog
endvidere Kirsten Ørum Larsen med Nils Erik Dall, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Fredningsnævnets formand oplyste indledningsvis, at der er meddelt dispensationer i 2018 og 2019, og at der nu igen er søgt om yderligere
bygningsudvidelser, uden at de tidligere dispensationer er udnyttet fuldt ud. Han anmodede derfor Silkeborg
Kommune om efter besigtigelsen at udarbejde en oversigt over den samlede bygningsmasse på ejendommen
inden dispensationen i 2018 og på samme vis den samlede bygningsmasse i henhold til dispensationerne fra
henholdsvis 2018 og 2019 og ved en imødekommelse af den nuværende ansøgning.
Projektet blev i øvrigt gennemgået, og der skete en drøftelse af særligt forholdene omkring den ansøgte udvidelse af boligen. Kirsten Ørum Larsen og Nils Erik Dall oplyste herom, at der kun er et badeværelse i bygningen.
Det vil være bedst med to badeværelser, hvis de engang skal sælge ejendommen. Det er baggrunden for udvidelsen. Badeværelset placeres midt i bygningen i tilknytning til et indgangsparti. De havde egentlig opfattelsen af, at de alene havde søgt om en yderligere udvidelse på 3 meter og ikke 4,61 meter i forhold til den
udvidelse, der blev meddelt dispensation til i 2019, og at der således er tale om en forlængelse af huset med
11 meter i forhold til det nuværende hus. Hvis fredningsnævnet finder, at bygningen bliver for synlig i landskabet, er de indstillet på en lidt mindre udvidelse. Byggeriets angivne størrelse bliver i øvrigt forøget lidt, idet
beklædningen placeres uden på murene, som således bliver ca. 10 cm bredere. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet havde ikke bemærkninger til projektet, idet den planlagte beklædning vil betyde, at
bygningen er bedre tilpasset landskabet. Det blev i øvrigt om udvidelsen af løsdriften til geder oplyst, at gederne bruges til naturpleje på ejendommen. Der mangler plads til hø og halm til gederne. De har for tiden 15
geder.
Fredningsnævnet har efterfølgende modtaget de efterspurgte oplysninger, hvorefter der nu ansøges om en
samlet bebyggelse på 751 m2 mod 679 m2 i henhold til fredningsnævnets tidligere dispensationer. Der var
oprindeligt en samlet bebyggelse på 442 m2 på ejendommen.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

4

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddeler dispensation til den ændrede placering af carporten og den herved mindre udvidelse af denne, idet dette projekt samlet betyder en bedre sammenhæng mellem ejendommens bebyggelse
og dermed ikke betyder en negativ ændret oplevelse af fredningen. Fredningsnævnet meddeler endvidere
dispensation til den ansøgte udvidelse af løsdriften til gederne, som er til brug for naturplejen på ejendommen,
og som med sin placering og udformning heller ikke får nogen negativ betydning for oplevelsen af fredningen.
Det er derimod fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tillade en yderligere bygningsudvidelse mod nord i landskabet, da det vil medføre en ændret landskabsoplevelse, herunder fra Troldhøj. Fredningsnævnet kan dog på baggrund af beboelsesbygningens størrelse acceptere en udvidelse med 3 meter under forudsætning af, at udvidelsen sker mod syd mod den øvrige bygningsmasse, hvilket må forventes at ville
være muligt som følge af fjernelsen af en stor del af den tidligere beboelsesbygning. Der kan derfor forventes
meddelt dispensation til et sådant projekt, hvis der søges om det.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Arne Lund (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet),
Kirsten Ørom Larsen,
Miljøstyrelsen, København,
Silkeborg Kommune, EJD-2021-00845,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 24. august 2021

FN-MJØ-022-2021. Permanent planteskole
Fredningsnævnet modtog den 8. februar 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om en permanent planteskole med polytunneller på matr.nr. 1ac, 1o og 1ab Sminge By, Voel, Sørkelvej 122, 124 og 126,
8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Marianne og Frank Lund (Lunds Planteskole
ApS).
Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det er anført, at arealerne skal bevares i deres
tilstand på fredningstidspunktet. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller om- og tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller
tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af
fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger, såfremt det
eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostninger kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.
Planteskolen er tilladt ved fredningsnævnets afgørelser af henholdsvis 28. december 1987 (sag 135/87), 1.
oktober 1992 (sag 15 a/1992), 30. august 1994 (sag nr. 46/94) og 3. december 1998 (j.nr. 58/1998).
Ved afgørelsen af 28. december 1987 meddelte fredningsnævnet dispensation til på et ca. 80 x 80 meter stort
areal at opstille plastikbobler til planteformering med en største højde på 80 cm og en bredde på 120 cm.
Ved afgørelsen af 1. oktober 1992 blev der meddelt dispensation til at opstille fire plastbobler uden fundament
med en bredde på 9,3 meter, en længde på 50 meter og en højde på 3,4 meter.
Ved afgørelsen af 30. august 1994 meddelte fredningsnævnet dispensation til for en periode på 5 år at tillade
opstilling af plastbobler til planteproduktion på matr.nr. 1o og 1ac Sminge By, Voel på vilkår om, at den eksisterende beplantning om matr.nr. 1ac Sminge By, Voel blev forstærket efter aftale med det daværende Århus
Amt. Fredningsnævnet bemærkede, at der ikke kunne forventes tilladelse til opstilling af plastbobler udenfor
den eksisterende beplantning omkring de to ejendomme.
Det fremgår af afgørelsen af 3. december 1998, at der blev ansøgt om ændring i den tidligere tidsbegrænsede
tilladelse til at opstille seks plastikdrivhuse, således at tilladelsen blev gjort permanent, sålænge ejendommen
blev ejet af Frank Lund, og han drev planteskolevirksomhed. Der blev samtidig søgt om tilladelse til at ændre
højden fra de daværende 2,20 meter til 3,40 meter. Fredningsnævnet henviste til, at planteskolen var skjult af
den omkringliggende beplantning, og at ansøgningen var begrundet i driftsmæssige hensyn og meddelte dispensation uden tidsbegrænsning, dog således at tilladelsen bortfalder, hvis ejendommen skifter ejer, eller
hvis ejeren ophører med at drive planteskolevirksomhed.

1

Fredningsnævnet traf den 15. maj 2018 afgørelse om ikke at meddele dispensation til at opstille midlertidige
folietunneller på en nærved beliggende ejendom matr.nr. 3a Sminge By, Voel, Blakgårdsvej 28, 8600 Silkeborg,
som ligeledes er omfattet af fredningen af arealer ved Sminge. Ansøgningen omfattede bl.a. opsætning af
midlertidige folietunneller på den mark, der lå tættest på gårdens markblok. Marken blev for tiden anvendt til
dyrkning af frilandsgrøntsager, jordbær og kartofler til lokalt salg. De midlertidige folietunneller ville udvide
dyrkningssæsonen. De ville blive 3-4 meter brede, 1,9-2,6 meter høje og 20-60 meter lange. Tunnellerne ville
blive nedtaget efter vækstsæsonen. Fredningsnævnet begrundede afgørelsen med, at folietunnellerne med
en placering åbent i landskabet ville have en ikke acceptabel negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen,
som netop skulle beskytte mod bebyggelse i landskabet (FN-MJØ-19-2018).
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommene drives som planteskole og består af en beboelsesejendom
på 9.003 m2 og to ejendomme på henholdsvis 2.600 m2 og 8.862 m2, der er noteret som frijord. Der er en bolig
på 205 m2, en garage på 28 m2, en carport på 123 m2 og et udhus på 62 m2 på ejendommen. Ejendommen er
indrettet og godkendt til planteskolevirksomhed med polytunneller, dog kun så længe planteskolen drives af
den nuværende ejer. Der ansøges om dispensation til permanent planteskoledrift på de tre ejendomme, idet
ejeren ønsker at gå på pension og afhænde planteskolen, der har været drevet siden 3. december 1998. Der
søges derfor om fortsat planteskole med 19 polytunneller med målene 9,3 meter x 50 meter. Polytunnellerne
er meget stabile, og der skiftes folie efter behov. Tilladelsen bortfalder, hvis der sker ejerskifte, eller hvis der
ophøres med at drive planteskole på ejendommen, og der er krav om at opretholde en slørende og vedligeholdt beplantning omkring hele ejendommen. Ansøgeren har henvist til begrundelsen i fredningsnævnets dispensation fra 1998 og har yderligere anført, at der er lagt vægt på det samme ved senere dispensationer.
Kommunen har ikke grund til at betvivle, at fredningsnævnet og kommunen har meddelt de fornødne dispensationer og tilladelser til de forhold, der i dag er på ejendommen, men flere af sagsakterne har dog ikke været
mulige at fremskaffe, ligesom de kan være vanskelige at tolke.
Forholdene er illustreret ved følgende billeder:
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er beliggende 820 meter øst for Natura 2000-område
H45 Gudenå og Gjern bakker i et område med spredt bebyggelse. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil
medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arter.
Silkeborg Kommune har sammenfattende udtalt, at kommunen ikke finder, at der landskabeligt er noget til
hinder for, at der kan meddeles dispensation, idet det ansøgte kun påvirker landskabet lokalt og kun i ubetydelig grad påvirker det landskabsfredede område som følge af dels placeringen i et lukket lavtliggende plant
landskabsrum og dels den eksisterende brede hækbeplantning. Det er baggrunden for, at kommunen kan tilslutte sig fredningsnævnets vurdering i 1998. Kommunen kan i tidligere afgørelser ikke finde en planmæssig
begrundelse for, at dispensationen skal være tilknyttet den nuværende ejer, ligesom kommunen ikke har kunnet finde en særlig begrundelse herfor. Der er derimod løbende meddelt dispensationer til fortsat udvikling af
virksomheden. Kommunen vil ved en dispensation meddele landzonetilladelse på vilkår om, at planteskolen
skal være omkranset af et læbælte og gerne hæk som på sagens billeder, at de eksisterende polytunneller skal
fjernes ved planteskolens ophør, og at polytunnellerne skal fjernes, når de er udtjente.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. april 2021 ved Martin Møller-Heuer,
Bjarne Golles og Arne Lund. I besigtigelsen deltog endvidere Frank Lund, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn
Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Fredningsnævnets formand søgte indledningsvis afklaret baggrunden for de opstillede tunneller i lyset af, at kommunen
i sin udtalelse har anført, at det ikke har været muligt at fremskaffe dispensationer og tilladelser, men at kommunen ikke har grundlag for at betvivle, at de er meddelt. Frank Lund anførte, at fredningsnævnet har været
på besøg 18 gange tidligere, hvor der løbende er sket udvidelse i henhold til tilladelser. Han har ikke alle tilladelser, men vil sende dem han har til kommunen. Det blev efter en drøftelse klarlagt, at der ikke har været
møder på ejendommen eller er meddelt dispensationer siden 1998. Fredningsnævnets formand anførte på
den baggrund, at det formentlig ikke er nødvendigt at få indsendt tidligere tilladelser, da afgørelsen fra 1998
foreligger, men at fredningsnævnet i givet fald vil vende tilbage hertil. Frank Lund anførte som baggrund for,
at der ikke siden 1998 har været sager på ejendommen, at der ved den afgørelse blev meddelt tilladelse til
fortsat drift og udvidelse, så længe det blot skete indenfor matriklen. Der var dengang flere, men mindre drivhuse end nu. Han har efterfølgende skiftet dem ud med færre, men større drivhuse. Han oplyste i øvrigt, at de
købte ejendommen i 1985 og har drevet planteskole fra den siden 1988 eller 1989. De er Europas største
producent af bunddækkeplanter med en årlig produktion på 1,2 mio. planter. De har hvert år lavet et stort
overskud med en stor skattebetaling til følge. Tilladelsen blev knyttet op på hans person, fordi det var det, han
søgte om. Hvis han havde forestillet sig den problematik, der nu er opstået, når han ønsker at overdrage gartneriet til sin datter eller en økologisk landmand/gartner i nærheden, havde han søgt om en permanent tilladelse, og han er sikker på, at han ville have fået en sådan. Gry Bruhn Hansen anførte supplerende, at det er
uforståeligt, at dispensationen i sin tid blev tilknyttet Frank Lund og ikke gjort permanent. Det giver urimelige
erhvervsvilkår, idet store investeringer går tabt ved en nedlæggelse af gartneriet. Det er kommunens opfattelse, at der landskabsmæssigt ikke er noget til hinder for en fortsat drift af gartneri på ejendommen.
Friluftsrådet havde ingen bemærkninger til en permanent tilladelse. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at drivhusene ikke hører hjemme i en landskabsfredning og derfor bør fjernes, når Frank Lund ikke længere driver gartneriet.
Fredningsnævnets formand anførte, at fredningsnævnet vil indhente teknisk bistand ved Miljøstyrelsen til en
afklaring af, om der er en praksis ved klageinstansen i sager, hvor en dispensation er tilknyttet en person i en
meget lang årrække, og hvor spørgsmålet reelt er, om der kan meddeles en permanent dispensation, eller om
der ikke længere kan drives virksomhed fra ejendommen. Han anmodede endvidere Silkeborg Kommune om
på baggrund af luftfotos at oplyse fredningsnævnet om udviklingen i drivhuse på ejendommen siden dispensationen fra 1998.
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Det fremgår af disse luftfotos, ar der er sket en væsentlig udvidelse af polytunneler på ejendommen siden
1998.
Miljøstyrelsen har oplyst ikke at have kendskab til, at der skulle have været behandlet tilsvarende sager i klageinstansen.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet meddelte den 3. december 1998 dispensation til, at Frank Lund fra ejendommen kunne drives planteskolevirksomhed uden tidsbegrænsning, dog således at tilladelsen bortfalder, hvis ejendommen
skifter ejer, eller hvis han ophører med at drive planteskolevirksomhed.
Frank Lund har nu søgt om en permanent dispensation, idet han vil afhænde planteskolevirksomheden.
Det fremgår af den meddelte dispensation, at tilladelsen bortfalder i en sådan situation. Det er en konsekvens
heraf, at driften af planteskolevirksomhed fra ejendommen skal ophøre, medmindre fredningsnævnet meddeler en ny dispensation.
Det er fredningsnævnets opfattelse, at der ved denne vurdering skal tages stilling til projektets betydning for
fredningen uden hensyntagen til den hidtidige landskabspåvirkning.
Da polytunneler er fremmedartede i en landskabsfredning og har en negativ indflydelse på oplevelsen af fredningen, som netop skal beskytte mod bebyggelse i landskabet, og da de konkrete forhold på ejendommen ikke
kan medføre en anden vurdering, meddeler fredningsnævnet ikke en dispensation til Frank Lund til fortsat
drift af planteskolevirksomhed fra ejendommen, efter at han har afhændet den. Det bemærkes herved også,
at fredningsnævnet den 15. maj 2018 traf en tilsvarende afgørelse på en nærved beliggende ejendom.
Det er således også fredningsnævnets opfattelse, at hensynet til ejerens økonomiske interesse i en ændret
dispensation ikke findes at kunne tillægges betydning ved projektets afvejning i forhold til fredningen. Det
bemærkes i øvrigt også, at polytunnelerne efter det oplyste ikke er nagelfaste og vil kunne flyttes til en ejendom udenfor fredningen.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
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Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5

Arne Lund,
Marianne og Frank Lund,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, EJD-2021-00481,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 19. april 2022

FN-MJØ-007-2022. Carport
Fredningsnævnet modtog den 26. januar 2021 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre
en carport på matr.nr. 2b Ladegårds Enge, Tvilum, Sørkelvej 102, 8600 Silkeborg. Ansøgningen er indsendt af
ejendommens ejer Jørn Hansen.
Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. oktober 1975 om fredning af arealer ved
Sminge. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det er anført, at arealerne skal bevares i deres
tilstand på fredningstidspunktet.
Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne ikke må bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller om- og tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at
nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med planer og beliggenhed for byggeriet er
godkendt af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygninger,
såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres i væsentligt omfang og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig
merbekostninger kan modsvare det af ejeren ønskede, eller såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved
bygningen i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Samme bestemmelse gælder for landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt
landbrugsejendommes beboelse.
Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 12 ha. Der er ifølge BBR registreret
en bolig, en staldbygning til grise på 60 m2, en staldbygning til køer på 144 m2 og et maskinhus på 107 m2 på
ejendommen. Ansøgningen omfatter en 18 m2 åben carport øst for den eksisterende bebyggelse. Den bliver
4 meter høj med tagsten og træbeklædning.
Silkeborg Kommune har yderligere oplyst, ejendommen er i nærheden af Natura 2000-området H45 Gudenå
og Gjern Bakker. Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, eller påvirke bilag IV-arter.
Silkeborg Kommune har som sin udtalelse sammenfattende anført, at der landskabsmæssigt ikke er noget til
hinder for, at der meddeles dispensation, idet det ansøgte ikke påvirker det landskabsfredede område yderligere. Der er således tale om en mindre bygning i tilknytning til den eksisterende bebyggelse indenfor det ”forstyrrede område” meget lidt synlig fra Sminge Sø. Der er desuden ikke eksisterende garage og udhus til private
formål, idet den eksisterende bebyggelse er knyttet til driften af landbrugsejendommen. Det er vurderingen,
at bebyggelsen samlet set kommer til at fremstå rolig og harmonisk og ikke kommer til at påvirke landskabet
mere end den eksisterende bebyggelse.
Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 29. marts 2022 ved Martin MøllerHeuer, Bjarne Golles og Søren Thomsen. Endvidere deltog Jørn Hansen, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn
Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Ingolf Gribsholt og Friluftsrådet ved Jørgen Krogh. Projektet
blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Sminge betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Der er ikke i forvejen en garage eller en carport på ejendommen. Der er endvidere tale om en mindre bygning,
som med sin ydre fremtræden og placering på ejendommen og i fredningen ingen betydning har for oplevelsen
af fredningen. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 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 Miljø- og
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Søren Thomsen,
Jørn Hansen,
Miljøstyrelsen,
Silkeborg Kommune, EJD-2021-04868,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

