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. ,; ,I') ning om Fredning af 'de 'to Lynghøje 'Sindbjerg og Stouhjerg. bel1g-
j '.,gende pee Seia Hede i Hserup, Linee SOBn, tilligemed det Hedeereal.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 1947, den 13.Marts. efugde Overfredningsnævnet

pea Grundleg ef skriftlig og mundtliB Votering fØlgende
K e n d e l s e

,
i Sagen Nr. 652/45 vedrørende Fredning ef de to Lynghøje Sindbjærg

, ,.og stoubjærg og det Hed~ereal, der ligger Syd for Højen. og stræk-
ker 8ig hen til Jernbanelinien Silkeborg-Skanderborg •

. I; ,
Den af Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds

• • ~ .; L. .~ •• ) '!den 24.bktober 1945 afsagte Kendelse er saalydende: ~. . ,
"I Skrivelse af 16/10 1943' fremsatte Silkeborg Turistfor-

ening overfor Fredningsnævnet for Skenderborg A~t8raei!8k~ed'sAnmod-

, \ l'.der liBger Syd tor Højene 08 strækker siB hen til Jernbanelinien
Silkeborg-Skanderborg.

1 ; ~ .jo tDet ~re~l. der ønskea fredet besteer af følgende Metri-
ku1s1'1umre': '. t/,·" .,

1. Matr.Nr. 71 Sindbjerg og Stoub'jerg af størrei~e 98.i26 mf,'hvoraf
. , ~ )

Vej 980 m2• tilhørende Redaktør Sophus Sørensen, .silkeborg.
. • , \' ••• , tJ "2. Matr.Nr. 7~,beliggende mellem de to Høje ef Størrelse 13.814.ri!-, hvc.>refVej 284 m2', tilhørende Landmand Sigurd Andersen,

Haerup, ifØlge' SkØde lyst 21/8 1944.
. . ! l3. Metr .Nr. ~. 6æ. og 6~ beliggende Syd og, Sydve et for HØjen. at

:~t~rels:e henholdsvis 39.901 -aF,' hvoref Vej 680 rrF. 39.941 m2•
hvoraf Vej 310 hI2~'og 165.480 ~, hvoraf' Vej 'f.i2(,.r~ ,t 'tu::.

hørende 1ntendent H .R.Bjufstrøtn. ChrililUansveJ '9~'Char1ottenlund.
4. Matr.Nr. 6!l, bel18Bend~'SYd for HØjene, mOd' N6rd~~s(ik~~~ende

op til Metr.Nr.' 6a-!. e.f størrelse '2'05.820m2, hvoraf Vej 5850 ~,
t11h~ende' fhv. Gasrdejer Hens Vernor Emil Jensen, Richtersvej
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N~. l. Silkeborg.
I Turietforeningens Skrivelse henYiaes til. et de 2 HØ-

je Sindbjerg og StoubJerg allerede ved Deklaretion lyst 18/2 1919
er fredede ef Eje~en Redaktør Sophus sørensen. Silkeborg •.men at det
er paskrævet. at de øvrige Arealer ,inddrages under Fredning. idet
der e11eri er n~li~gende.Fere for. et de udstykkes og bebygges
med Sommerhuse. hvorved et særpræget midtj7~sk ~ede18ndskab vil gaa
teht, 1igesQm en Behyggelse vilvirke skæmmende pe8 selve H~jene.

I Anledning af Turistforeningens Skrivelse afholdt

. ;

Fredningsnævnet den 18/12 1943 et forberedende MØde pe8 Aestedet.
til hvilket samtlige interesserede var indv~rsl.t. Pas dette M~de
fremsette Redakt~ Sophus Sørensen som Ejer ef de to Høje. Metr.
N~. 71. Hearup. Linnå SOen. Tilbud om at'H~jene uden vederlag ind-

, "

-""""' I

drages under en almindelige Fredning, suledes at,.Arealerne skel
forblive henliggende i deres nuvarend~ Tilstand og ikke maa heplantes,
opdy~kea el~er.b.hyge.s. Fra Ejeren ef Matr.Nr. 68. 6ø. 6ee.

! f '" , , '

Intendant Bjufstrøm, der ikke var mødt. forelaa ingen endelig
Stillingtagen til Sp01"gsmeelet om Fredning af· de ham tilhørende
Arealer. Ejerne af Matr.Nr. 7e og Matr.Nr·. 6u pr?testerede.i det
hele mod Fredningen af de dem tilhørende Arealer og forheholdt sig

n

at fremsætte Erstatningskrav. . ; t,
paa MØdet var der Enighed mellem Nævnets Medlemme~ om. 'I~

at Fredningen burde Bennemføres i sin Helhed. ligesom den varmt
blev anbefalet og tilsagt Støtte af SIlkeborg Byraa~. TurIstforeningen
og Redaktør Sophus Sør>ensen. .~ •. , 1.\ .:

I . l' J

Under sagens videre Behandling her Nævnet indhentet Er-
klæringer~ dels frs Nsturfredningsforeningena n~turyid~nsk8b~1Ige
Udvålg. dels tre NeturfrednIngsf8adet. ., .. ,

NsturfrednI~ gstoreningens naturvidenskeh,eUge, Udva 19s
Erk,l~ing at 22/51944 er S8slydende:

i ,l J .~ " ' :. :.~~. . ...

"Hedepart~et N.Ø. for Jernb~nen ved Seja.er 'geologisk
• ,~\ .. ~ • I "..... '. • • , i... .I.

.meget,intere.ssant og,overO~dentl1~, Inst~u~ti V~l·, i. ".;. 'H'.':!" •

M~n ser he~,.Vidnesbyrd om sm~l~evandet-stUdfor~n~ng at
I Landskabet bude under og efter Istiden. . .. I t,,; .,'
I'

S1n~bjergs. og Stoubjer~s Skr8enipger ned mod Sejs e~
udformet som Væggen i en Istunne1 under Indl~ndsisen i sidste y'stid,
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hVo~ Smeltevandet har samlet'sig og har strømmet mod'N.V~ ud imod
- Isenø Randps~ti ved Grænsen mellem øst- og Vestjylland. ,Smelte-

vandet, som,hs~ udformet VestJyllandø udstrakte Hedesletter, 'har
inde unde~ Indlandsisen frembragt det mægtige Dslstrøg,:hvil Bred
ses ses veludviklet ved sejs.

Da Indlandsisen smeltede rort"sty~tede Isloftet ned i
Tunnelens Bund og beskyttede denne mod at rlive udfyldt af Smelte-

~ vanrlsssndet, som afsattes i den store Floddel. Hver Isklumperne lae,
.dannedes sene~e Silkebo~gssøerne"idet Isen nede i Jorden smeltede

og gav plads-for Grundvandets Indtrængen. Kun Bredderne af F10d~~len
gav ikke efte~, men lige:er stedie som 'n Bandet Flodbred, .der nl'ltop
ved Sejs er bevs~et i Naturtilstand.

Dette Omr8sde er SBeledes i 'geologisk Ren8eende.overo~-
'dentlig instruktivt og benyttes meget, som Ekskursioner f~a de
høje~e Skole~ og anden Side til Demonstre'tion'af 'den nævnte meget
vtgtige Fase i Jyllands geologiske Historie og dette omreåde e~ det
bedst egned. til dette Brug i Silkebo~gegnen. Tilmed ligger 'dette
meget natu~skønne Omraede ved en af Landets st~8te TUrist~uter, som

r) ". aarl1g b.nyttes af Tusinde~ ef Mennesllar;,de~ 'l·Silkeborgegrien søger
Rekreation og Hvile i Natu~en.·Det naturvidenskabelige-Udvalg maa
de~for meget st~kt henstille, at dette Ornrasde ikke tilplantes og
p.ebygges, men et det· fredes som et naturskønt Monumd'af hØj .,iden-
ekebel1g og turistmæssl,g RanB" •

sign. Knud Jessen
Udvalgets'!Fo~mend "

Naturf~edningsr8ådets ErKlæring af 4/10, 1944 er' saa1y-

"Idet den med Nævnets Skrivelse af 10/6 d.A. fremsendte
Sag vedrør~nde Fredning af Sindbje~g'og stoubjerg hoslagt t1lbage-

- ; ,sendel,' skel Re8d~t udtale, at det varmt kan anbefele denfrejste
Frednings sag. Det er af 8fgørende BetYdning,~ at'Forter,rilrlet·\(&ø, 6ø

6.e og 6a.) fo~an de fo~ud f~ed.d. Høje Sindbjers' og Stoubjerg stadig
• 'l .faar Lov at henligge i'N.tu~tillt.nd og'derved l;lendskabelig,Hen-

seende beva~es i deres naturlige Samhørighed ,med"Højene•.: c' :. ' De~ er til Arealerne knyttet overordentlig/stor. viden-
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lilltabeligtntereue, navl1g i geologisk Hen'seende. Raad"et kan i su
.Henseende i det ,hele henholde sig til den af Danmarks Nsturfred-

ninBsforenings naturvidenskabelige Udvelg under,22.Maj 1944 afgivne
UdU 18l"e. I.'

I landskabelig Henseepde er Arealerne af,meget stor Be-
tydning. Delilværrler,der PSB den pøegældende Egn sket store skarnes-

o Ivang,re Forstyrrelser ,i den oprindel1ge Na,turlkønhed, men det ken
her endnu lykk.e ,et opretholde et stort omr,ude ef den oprindelige
meget Imukke Karakter.,

Oglee turiltm~siB' Interesser taler sk~kt for en Fred-
ning. , t ' 1. .:

net er gønske ~ødv.ndigt, et det Bm81~e Grundstykke Matr.
Nr. 78, som lieger mellem Højen., ogsaa inddr.gel' under Fredningen,

osaelede. et heller ikke dette Areel mas tilp~~ntes eller pebygge ••
o'

Raadet sk~l endvidere henvise tit det ØAskeligeii, at
der i Forbindelse med Fredningen, der i det hele bør formes laa om-
fattende eom muligt, træffes Bestemmelser til Fjernelse et,allerede
sket Selve8aning og til et forhindr,e yderliger. selv88ening.'Hvi.
seedanne Bestemmelser ,ikke træff.s og heendhæves med ha.rdIHe~nd,- "
omruderne 'ef'terhunden gro til og tilaløre ,HIIjene,profil. 'd• , ..,q ! ~

Vi~

Ende~ig Bkal Raadet ~dtei., et der børtslk~e~)p~ssende
Adgangsf'orhold for Almenheden gennem Anvisning.ef Sti~r:gennem
omraederne til HØjeno. Disee st~er bør være smalle og udfor~es under
stærk Hensyntagen til L8nd~keb.t og mea ikke udstikkeø efter "~ini.l".
ne stier, der fører op ed Højene bør formentlig sikres ved Trappe-
anl~ "ef Træ' saeledu at man undgeor" at Højene slides".

ø'ign. P.R.V~. r,
.. ~ , I,

'I, A .Men'tz.
, ,Endel 19 er der under SIBen,'.Behendl1ngI1n~~.~~e~~,Ud-

,
teleller frerBiskop,Dr. ~heol. skat Hot'meyer, AerhuI, og Natur-• 1 ~ ~ ~! M J

hlstoriak,Muaeum l.Aerhus. : ~ .. \_ .... j .. :'t':' .....I..I.:'.;~.,11S.;I'I ... ;jr.

,IfØlge de nævnte Udtalelser her Højene og Terrænet
... l ... \ ~I • • I ~ l

"mel,lem disse og Jernbanen foruden geologisk 'Itor zoologi.k, og bo-
l '0> •. .

teniek Betydning. idet der forfindes en Række sjældne Sommerfugle-
erter ligesom VeBetationen OB Flor.en er kerekteristiåk for Hede-
arealer, der danner en Over=8ng mellem VestjyllBnds Heder med fug-
tiBt Klima og de Heder med t~rer. Klima, der helt isoleret findes
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tilbage paa DJurøland og Molø. Paa et Møde paa Aaøtedet den 14.Juni
-1945, til hvilket. øamtl1ge ,int-erefise~edeve r indvaralet"lved anbota-

lede Breve torhandlede Nævnet sagen med-de interesserede Lodsejere
med Henblik paa Genn,mtørelse at.Fr'dning ved Overenskomst med
dl,øe~ Da,sesdan Overenøkomøt ikke kunde opna'es med Henayn til
Areelerne i der~s H,lhed, forhandlede Nævnet, Medlømmer lndbyrdeø
og var·enige.om, at,de næv~te ~re8ler ~nd~r Hensyn til deres
særprægede Karakter og lerdskabellge Skønhed, ~er.maa .~~ta@ss
at være at'væsentlig nety~ning for Almen~eden øamt·under.Hensyn
til Ar~8lernes oyerordentli~. ~etydnIng i geologisk, zoo19g1sk
og bo~anlsk Henseende og endelig under Hensyn til den\Betydn1ng,

.der maa tlllæg8es Fredningen 1 ~urIstm~sl~ H~nseende, bør tre-
des ved en FredningspervItut af'følgende Indhold: r .• "I "

De fred~de Are!ller bevares i deres n~værend~ 'ITil~tand
og maa navnlIg ikk~ atgr~ves ell~r paa andep Mlade tora~yrres
t. Eks. Ved borttagelse af'Materialer. at ~ogen Art.,Gravning med
naturvi!ienskatel1g Form"l samt Indøaml1ng et P~anter og'IDyr..
maa kun f'inde Ste~ med UndervisnIn@smInIeteri~ts. Tilladelse.

Arealerne mas ~ng~n8ind~ be~yg@e8, oPd,rke~, ~ep~ante8,
.. dræneø, grøftes eller indhegnes l1gesom,de, ikke,maa anlægges

vandindvlndignøanl~ paa A~e81erne. Lyngbevoksn~ngen maa ,ikke at-
~ drives eller afbrændes. Træbevoksningen mas ikke tjernes. uden

etter NæNnets Anvisning, men tilfalder Iøvrigt Ejeren. Der.maa
'. . . ....'

ikke anbringes Lysmaster, Telefonpæl •.o.l.,enlægges .nd~. Veje.
eller Stier end de nedenn~vnte ved Nævnetø Foranstaltning.an-
lagte eller henlæg~es Affald pas Areal •.rne. Den:pu Arealerne
allerede skete Selvsaaning sa~vel som fremtidig Sel~~J~g,c;
vil v~e s~ fjerne ved Nævnets Foranst.ltning.~ed sagkyndig
Biøta~p..,Der sikres ved.Nævnets ~or8nsteltnlng paøse~de }dg~ngs-
forhold for Almenheden .ed Anlæg at stier gennem Omraederne. til

I. • ',I •

.}løjene.,Færdsel pas Arealerne udenfor disse Stier er kun t.illadt
• l l • l! L ~:1J .

med TJndervisningsministe1;rets Tilladelee jfr. toren. E)~rn~ et
de fredede, Area le.rhar ~et t.U a.t ~ærde, ~vera l~t,.p1aAreA lerne
samt Ret t~l selv eller ved endr. at udøve ~agtrettep.

" ~ • .t .1( t' I' r· ~ tl..lt~ .. ll"tlt.t~

Med Hensyn til Matr.Nr. 7t bemærkes særligt, at Ejeren. , ,
: Iaf dette Areel her Ret til frI og uhindret Færdsel til Fods og
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, ·med Hest. ligesom han har Ret til at dyrk~ ,Are81~t pa. lædyarilig

- .; M88d~rogr,Ret t11~.t ~l1'1dQt!gl}.'I' sl~.' ,Uer IfgreeJse 'Arealet. løv-

" I
. .-" 'lEjeren er Matr.Nr. 7e, Haarup, Lina. Sogri, er,forplig-

tlltt tl1"e,t ·tilve jebringe og holde (uben en passende, B'orbindel ...

me1lem.oe to ·HøJe. '," , , " '", ,.. . . , .. '

,- ., P" Matr ..Nr. 7l., 6æ, 6ø,16a. og '688 hviler ingen .pan-

tegæld. ,Matr.Nr., Vi. er,behæf~et med,Deklaretion, lyst· l 8/2 <1919 om

lat Højepe"Sindbjerg", og; Stoubjers" "stedse skal henligge som 1'1ng-

høje, og med Hensyn til Matr.Nr. 6.. , bem~k8Ø"at:Skøde,lyst:ll/h

19,4 er lyst som servitutstiftende med Hensyn til,Vejretf'
,...., ,

)

-, ~.,.w :', ',Mlltr~Nr.7."Hl!a~up, Lin .. Sogn, er U:ølge 'den;·fore-

liggende Tlngbogs~ttest behæftet sasledes: ,} .' \: ,, -.
li.t-ndvæeenlkommilsions~.nd~ls~,veorørende;Sje11e og omegns

"ergelselø}rabf.l. 1614. 19,2 for 688,50. Kr. ,med. Priori tet" som

for,kommunale·Skat~er. " i l SI .... tf

2. pantebrev til Spareksssem,i Sllkehorg for l8.000~K%"•.i-l~· 10/1

'1944' med 1.Pr.

,}.·,Ejerpantebrev ..for 9.559,06,Kr,.,l. 4/10 1944· ,,~

Af de·nawnte Panthavere har Sjalle ogtOmegnw~Merg~l-

selskab overfor Nævnet IlfBivet Erk'1æring om', at: det intet'her

at erindre mod Fredningen 08 ikke gør Krav pas 110gen .De,l' iH' E'r-

f)

statning-enl'for Fredningen ar Mstr .Nr. '7!-~ .

, , ,spareka'sllen i Silkeborg har trods. 'Henvendelse it!'ei

Nawnet ikk~ afgivet nOBen Erklæring. '. n,'

• ' l ,. ,'Herefte'r' vil' de fulde Erstetn1'ngsbeløb 'kUnDe ~u&bei.1es

direkte'S'tt-i de vedkommende'Ejere. • ,:" ',f, .....

,,' ',; 'Fredningen af Højen. Sindbjerg-' og'Stoubt.1erg',' 'Metr.
t ~ ~ . • • , t 'l •

- Nr'.1~71, 'sker' som Inævnt ,uden Vtlderlag t:1l "Ejer~n Redekt'ør"Sophus ,Sørensen

i Silkeborg', der desuden' har still~t et Be~øh pas;' ~ .0001 K'r";llil'

" Rae:diBhed ,fo~ NMrnet t'1:l Gennemførels'e 'ef' Fredn'1nien af'" (de tøv~lge

Are,,1er.
I ~: j o; "', l j

Ejeren af Matr.Nr. ~, 6ø'og"6~e, Int.'6d"aliit\)H-~:J~.Bjuf-
• • t I , ). Ir J '!lo 11~1 T ~~ ;~ o •

str~,Christiansvej 9.Char1ottenlund, har principalt modse't sig Fred-

nlng.~'f ,de he.m tilhørende irea'ler. Han har oplyst, et hEln hu' er-

hvervet AreAlerne 1 Ae rene 1930-34 for 15.400 Kr. med Ud'styknlng

og BebygBelse for øje. Han har fremsat Krav om Erstatning til



Ejeren af ~tr.Nr •. 6e.~ 'tb,,; G..erd'ejer }lans\1VeJlnl!lriEmil-

~en8en. Rlch'i~s~jj 111S1IK~borg;'~spnlfge}~d.~ protesteret mod

"Frednfngen jag h~r·p88øt8get stg tfolkendt eri E~øt.tning pas 12.000

Kr~ "semt Iforbel"idldt efg: R4it"tn 'et" beh61då :TI'æet:,p.s 'ArUletv'"

Hen har oplyst.'st h81sgter at anl~ge en Fr~gtPlant!ge. en paare-

." tarm'og eR[Biga~rd le'm€'et.6pføre tr,l SthOe1eesb1gding pu Arealet.

• : I" ... ";~ "cEjeren la t 'Meltr .Nr. 7.; HUruP.' Slnd~'jer~ r Sogn ,'l1,andmarid

Sigurd Andersen har intet- 118ft ra~t Il'ldvtntle 'mOdiFredliingen ... f Idet

'·ilarhTthB.ør~nd' ArelHi 'men her' pll9IBflsset Uf!, tilkendt lin 1!:l;'litetning

pø e 1r.OOO - Kr·.'" ~". l ~" ... ~t ~ r~ !A· 1 r ',.J J: ).: l '1 ~ ;j L:) 'f. J 11 . f I' J :.: t"'."

'l) ,; ~ ~; lMed HenilynOtl1 ide l freinåatte. Eretatn1ngøkr.vi bemærker

Nævnet'fø'leende: ll'~ )',!.) O,! l", J~'1,"r'?;!J'';1 l'! ff')'( .',~/t

, . .' .' ~. Den' :adeto'en jr 'Mat,dNr"l' '7_,8 Sigurdt Anders$yf'UG-koll1foo

me'nd."E~!H.8tning ft'tlde'lI'.t kunne be'stemmt'Js til'nClOO Kr. i Over-

ensstemmelse med hans fremsatte Peastend .. iij.t~~i~~~e~es!~.nByn til.

j's't,r:g-jeren sltål' dhg.lom~'6~g: rbr,Jst\'!(rU t'11°"ltnhver Tid el' Adgøng

I
l
r
l,

li
,1

I
l

I
!

mellem Højene hen' over AreFllet. ,.'J •. ~;·IH '~'''f~t','

. Ej ften ' ~t: ~å tI".~r-.' 68'" h.r,1ofhtet> OP);Ys-tl'o~~'li'1'V'.d~blt n

1 sin Tid)har givet fo'r Areelet. Derimod e-r"dlet oplyst tfoZ"'Nævnet.

et"ha!l '1 '1943'':'lhsvtle- T!lbutl f're Lines Sognereed .om 'Kiib a~t Aloulet

for 12 .000 Kr.

Fra Silk ..borg Byraad fore 11gger d'er Tilb'ud toin 'støtte

til Ft'e''dningen enten i Form t.f et Tilskud Pile' kontarit 5'~000 Kr.

eller ssaled8s at syraedet fremtidig pbBtage~J~!g~Forpligtelsen

til 8 t udrede Amts- og kommunale Sk8tte-r~ ef! ae1 tiD 'A'realer' 6&e,. 6æ
60' o'g 621 t'. : , "I:; (J f' r r f~ ~"! ~ 1, I'I.~- -

, . ' ,:r, ,,' • :IfØlge' lndhente'd!e bp'!'y'snlhgelr1'shdreg"'e1" Amts'.'·:og' kommu-

,.",., 'nete'" fg'\{"SH,e'r' ef )JIa't:rl.N'rt•f 6"~ hla. '72' Kr-.".'e\rn~ oE;' "!fJtM8tir'~N~:~'1Gæ •

., 61tO~"'()~'.:fdø"l'25 Kx<ll'arfl1g..-' !l.:; 1'11 ~.)al",,"l,';()

.' 'I l' '); ,J 'ns' NæI1l1t'J t \u-tde'r tt~n"s~ tn ~de'fS tOl'eUjn8~rj,., afl!]:'j1ei'rnes

Rasdighed over de f~ed.d~ AreAler foretrække~ d~ti' OrdnIng. et

Slikebo~g'Bire'sdd'rle'mt"i'dl:g Ul'Jr\ede<r'Amt'J~ 'og 'k'cimn1ilnale Skette~ af' de

to nævnte Arealer. findes den Ha~.[Vern.r 'jen'sirl~~tfi~m~~&e~~Er8t.t_

ning i Anle~ning ef Fredninge~ 'a~ kunne'bt9t~~es'i1l'8~o06'Kr.

Efter de Nævnet forelegte Oplysninger- mas der gss'es ud
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.fra,'8t. Intendant ijjufstrøm 1 Aarene 19?o~}4-Åar~.rhver.e~~~e ham

.e<. tl1hørend •. :Are~lerrtor~15.400-Kr.ri·.!,~r: II'. -,....>! •. : ... I,,,

"';, (•• ,: '" .:--! n- IEJ"ren,.tremtf:d!l!:.:::bltver"f~t. fOll.-at ..udPed~-Amta. og

kømmunele . skltt.t~r, a f Arefl ;terme og. bevetler.'; Jll.gtretten ... fhades'·den

hem ·tUkommend.: Erstatnln~ at \k~nne'lb.st.mmes t 11 12.OGO:,Kr~. II

-i.-',;·. 1I,Afrlde··semlede Erstatningsbeløb Kr. 21.900 u!lradu 5.000

-Kr'. 'af -Redektør SophulI,·søvensen, Silkeborg, i ienhcld, til hens der-

om'fremsøtte Tilbud o'.Dette' 5~lØb, Vi~', t:l1l8r' Kendelsen el'l:'lJntHlltg, være

, 'at' -indbete a.·, t il Ske nderb()lI~' AmtItU' ..~ I '.. :~• - 1 ..,',., .~. - 'f '. I~, :

se navnlig er af geolog18k' Interesse· oB"der>for< m8~ .nt.!~s et heve ---..)

Betydning for· hele Landet, eller' stOl"t" ~le deref. -·findes'·den'·øv-

rige Del ef Erstlltnlngsbeløbene.16'o00ø·Kr. at burde fordeles

medrl0~OOO.Kro ,til·St.ts~.8s~n·~g\6.oo0 K~~ til Skanderborg Amtsfondo

.. ' ~ 1. '"' l ~ Evstetnlngsbelllfbene vi15 først· kunne udb~talelil) n~e.r

- Kendelsen- '1',' endeUg •. ~ . , t,"

'l "",'" Nærværende' Kendelse 'vil Vael? at tinglyst .• ~d;Næv~etlil

Fo·ranstaltning·p88 de fredede A~e81er ,nemlig: , i I • ~' , " r r:

- .Matr.Nr.· 7h·F1ut'uil-j.Llnao Sogn .. 81' Jiertkorn:O Fdko O 1,12 Alb.
, . - ..

." !' 7'-' smstdao-' .,- ..;'''' .. It_, - ...
!)

O'," :·0.' :.:".'~~~ ',.

~ tY, " 688' II ".' ". I " . .~ ~., ".~. O ,1/4. ~":."., , r . ~I .~

" .. .€æ 1.1 " " . O .. l' . " .. 1. .1 l • :i
_. " ". . 6ø-·· , It.: .. ':! O " l 114 "
" . It. 6a.' , = • II .... o. '. lt lt .2' ..

J, O ,1/4 . ....
" . - Ange.aende de paB Ejendommene tinglyste Hæftelser

,he'nvhes til Ti ngb O'gen~

. - Paeteleretten till~ges Fredningsnævnet ,for Skanderborg

Amtar&8d'skreds OS'Danmerks geologiske-Undersøgelse, eventuelt de

Mynqigheder -og: I ns-tit. u~ioner .."som' rnu ~t. ,tt'l'fXle i' de næ:vnte-s: Sted.

'N~v~.nd. Kendelse vil 1 Medfør·.~ Naturfrednings-. . .' ,

lovens § .19 stk. '} ,va:re·,.t. forelægge tor'r~verfre,dningen-ævnet,~ ..

. . . T h t b .• a t e m m e I'
• l l • ~, li '" l I :.. I ' ~ ~ ,&'11 \1 ,) 1, ::'/1 ... ~, t t ~ l 1'\.~

De fornæv~te' Areeler. der; er. ,viste p••.. d~~,:unq~~,-

se gen. fremlagte Kort, .nemUg:

MB tr .Nr •. 71, 'HU rup, 1.1nae Sogn,. -
. , , ,;: , . ,. '. ti, . t.l'J·f;l'l ; t..

, I' t .F l ,

.. " " " "
" .. " " "
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Metr. Nr. 6æ. Heerup. Linet sogn

" " 6ø " " ". ,
" " 68. " " "
fredelil1il881.de~:

.~ t , I ri·' ~ .. t I

~ t • 'I t.~ r: .. '1Ofl·"' t li

11 ; i

: l~;r. - i
De fredede Arealer skal beverelili derelilnuværende Til-

stand og mA8 navnlig ikke efgreves' el1~r pea anden Meede f~rstyrres

.....-..,

...
f.E\{Iil'.ved Borttagelse ef Mater11l11er af no'gen Art; Gravn1ng med

: i .' .. I t' • ....'} ','.

naturv1densksre11gt Form •• l samt Indsamling af Planter og Dyr mas
. • I l j l , .'

, kun f1nde Sted med Undervisn1ngsm1nililteri.ts T111adelae. Ares1erne
møa 1ngenlil1nde~ebyg8.1il.oPdyrkeø; bePlan"iu. dreenes. 'grøftes'elllllr. ~, . ( \ .. .
1ndhegnes. ligesom der 1kke mea enlæggelilVand1ndvindingøanlæg paa
Arealerne. Lyngbevoksningen maa ikke afdrivelileller afbr~delil.

1 r' .. , •

Træbevoks~~nge~ me~ i~k~ f'j~rneø ude~ efter\1~n~t:8 AnV1~nini.'"
~ l, '" '1. ., • l . " ~ ...

• .. .. .., • , • .. l ,... f f.... .,. ll., . l

men,~ilfalder, 1øvriet Ejeren. Der mse ikke anbringelilLYlilmester.Te-
o.. : l l l' ( .. • I . ' ..I, .. • <' , : ~ J r' t: . ) ... ,J • I; t J .. l }i

lefonpæle og lign •• anlægges andrlllVeje eller ~tier end de neden-
'. ~ , I • • i , \ r. t ~ • • [

nævnte ved Nævnets Forensta1tning anlagte eller henlægge, Affald
, "

pea Arealerne. Den p811 Aree1erne allerede skete Selvs~en't'ngss'avel. : , ,..'. , ,

t ' so~ !r~mtidig Selvsaening vil v~e at fjerne ved N~ets Foran-
• ., .. , 1 , .... t 1 • l., . ~.;1 , , , l l i t :! I i s

sUl~ning "1ed ugkynd1g Bililtand.Der øikres ved NBBl7netøPoran,talt-
;. .. l. • ... t t'.. ~ .. ~ ~ ,j ~ ": ") '" :: ';: I J

nin~ palils8ndeAdgengsforhold for Almenheden ved Anlæg af Stier gen-
T ' • , • _,

• I .....: ,',l'. t,l .nr.,:t~!dt;_
nem Omr8~der~e til Højene. ~dsel pøs Arealerne udenfor disse Stier, .:. i. \ . I 10 , , : l. 'c 1 -: _ r~, ' ,l '" :\. ~"

er kun tilladt med Und~rv1sningBmin1stsr1et I Tilladelse jfr. "foran.
I " . , r j •• ' .';

Ejeren af de fredede Are~ler har Ret t.il at færdes
", ,.,.. 1. .. t '~1 ',: I ~ " l,~ r ;

overalt ~~a ~re8lerne samt Ret til selv eller ved andre at udøve
I

" l ;' -: l')•• :-. I

11 ; i I : ~ 'l J i ~T o l.1 . Ol' .
Med Hen~yn til Matr.Nr. 7- bemærkes særlIgt. at Ejeren

ro t ~ r· l \ t .. ' I l r . \ i ( , . .:c~I" ~ . $" fl ~:,." "' .t

af det~e ..~real h~r Ret t~l fri og uh1ndret FeerdB~l tIl "P~d~'"og med
., r • • , > ..

, .' '" .1) :< l

HeS}1', l~~rsom han her Ret til at ?yrk~ Areelet pa~ sædvanlig Maed~
'.

og,Re~1tl~ at 1ndhe~~. s}a~,eller' afgræsse Are~let. I~~1gt ~r han
• l t ' f. I ...' l iJ ,} J ,) ...: " 1.,' ~

un~~rkaltet ,de fornævnte Bestemmelaer • .
'l ~, " l', '. ,- ., ' '.' ! I l 'I l' ,

- " r ',,' • I '., " " ). .1' " :),) B.' ,1I (~!1h,',1' 'l '>0 j' ,

:: r 1');,,:(',' Ejer~n ,.f Matf·Nr. 78. Ha~~p .•~,~nn Sogn., er f'orpl1g-
I ,'r,. • rI f) -'L 1 "'l,;ll :,)d:;r:.Ob:"'(~ f j

~et,til at tilvejebringe OB holde eaben en passende Forblndeløe
: '" l .' ~ ,." l. ~ ~ ,,'. l J I I~ , ,.!. • l ! t.-." ... 1'" ,l" i,; '" ll'.

mellem de.to Høje.
l' ~ ... l :' i ol' t t l ~ r, . i I : r , I • .,

, , " 1),',1 l':' • 1 ,o .. e:lQ} 1"C1-1 ,<'I'
,,' • I" :" "I I 'I ,INævne~s Kendelliletinglyses som ServItut pee de nævnte

, j ' •• , •• li"{ ,t·, ,,~.(r"':'Jl('
AreAler., idet ved ~inglysningen henvises til Tingblsdene.

.' ~ , i·, ~. 1 , I
l: l'. {npeet8leretten tilkommer Fredningsnævnet for Skenderhorg

"
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tutioner. som maatte ~ræde i Stedet., . (, ~ r i l l r" ,~ •• !-

I .' I:·AnhdninB at, Fredn1ll€en udredes, der fØlgende',Erstat-
ninger: .
1. til Ejeren af Matr.Nr. 741. Hsarup,'Linaa sogn; Gaerdejer"Sigurd

And !'lrsen,Ha lilrUp,Xl'. 1.000.00 I .

2.,t~~ Ej,ren at'Matr.Nr. 6u." smtds., fhv. G8ard~j.r,Hania Verner
Jensen, Richtersvej l. Silkeborg. Kr. 8.000,00

5. til Ejeren ar Matr~Nr. bæ. 6ø og 6.e. Haarup. Intendant H.R.Bjuf-
strØln. Christiansvej 9. ChBrlotte~lund. Kr. 12 .000,00' '

Af den samlede Erstatning Kr. 21.000.00' udredes Kr.
5.000.00 af Redaktør Sophuø Sørensen. Silkeborg. i Henhold til hans
under Segen fremsatte Tilbud. Af,Resten Kr. 1n.000,00 udredes Kr.
10.000.00 af Stltskassen. Kr. 6.000.00 af Skanderborg Amtefond.

Erstatningerne kan f~st udbetales. nllr Kendelsen er
endelig" •

sa~en_er forelagt for Overfredningsnævnet i Henhold
t,il Neturfrednin!:fiI1ovens§ 19. stk. 5. hvorhos den er indanket af

.Ejeren af Matr.Nr. €æ.. 6ø. 6ae ·HuruP. Lin.. sogn. Inte~de;nt 'H.R. ~
Bjufstrøm, og Ejeren af Matr.Nr •.6ae Hurup, Linn sogn~' f'h\f. Gurd-
ejer Verner Jensen, med Paltsand om Tilkendelse .r bøjere Erstatning... .. ,,)

Overfredningsnrevnet, har den 2.JuAi 1946 besigtige~ ,
Are~lerne og forhandlet med de l sagen interesserede parter. idet

r,dog fhv. Geardejer Verner Jensen ikke trods behørig Tilsigelse
var mødt. hvorror S8@Bn for hans Vedkommende 1 Henhold tii Natur-

. ,

fredningslovens § 20 blev udsat til Taksation. overfredningsn~net
tilbØd Intendant Bjufstrøm en Erstatning pu 18.000 Kr'. i,' hvilket
hen ikke. da kunde acceptere; men 1 en Sk~ivelse ar 19. JUli 1946
tilbØd han at godkende denne Erstatn1ng'under ForudS~~1~S .f~

• 'f ~ l' ~. •

at der msddeltes hem Tilladelse til,at opføre et Blokhus paa .
" , . ,.,' ~ , 'Ejertd~mmen under C.nsur ar Overrredn1ngsn~net m.~ Hensyn til

• 1 I '« i.t r t ~ ~ r {ti rUdøe.nd~ og Beliggenhed. Overfredningsn~net anmodede derefter
•. c r r t, ,;I"} t f" '\'Ta~sationskomrnissionen om et ville fastsætte Erstatningen del. pe.

Grundlag ar Fr.dningsn~netB Kendelse, og dels- unrler ForUdsætning
t .'a r, et der meddeltes Tilladelse til Behys,gelse som anf'ørt.

Taksstionskommissionen har den 28.November 1946 faøt-
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sat Erstatningerne saaledes:
l. Inte~dant H.R.Bjufstrøm, Metr.Nr. 6æ, 6ø, 6a. Haarup By, Lin.a

Sogn
a., P~a Grundlag ef FredningsnÆWnets Kendelse'18.000 Kr.
b. TTnder Forudsætning af, at der meddeles Til-

12 .000 Kr.ladelse til ansøgt. Bebyggelse.
2. Fhv. Geardejer Verner Jensen, Mstr.Nr. 6aa

Haa rup, LinaB Sogn. 8.000 Kr.
Det er for begge Ejer8s vedkommende en Forudsætning,

at de beholder den selvsaaede Trabestand, som maatte blive
fældet paa N~nets Foranstaltning, Ob at Fældningen sker uden
Udgift for Ejerne.

Overfredningsnævnet mener herefter ikke at burde tillade
nogen Bebyggelse p.a Matr~Nr. 6æ, 6ø, 6a., og der vil derfor
være at tillægge Intendant BjufEtr~ en Erstatning oa. 18.000 Kr.

,Af øen, samlede Erstatning 27.000 Kr. udredes 5.000 Kr.
ar Redaktør Sophus Sørensen, Bilkehorg, 1 H.nhold til h.n. derom
fremsatte Tilbud. Af Resten udredes 2/, af gtatsk'/ssen og 1/, ~f

Skanderborg Amtsfond .•
Da Overfredningsnævnet iøvrigt k'n tiltræde den af

Fredningsnævnet afsagte Kendelse,_ vil denne være at st'dfæste med
de af det foransta&ende fØlgende Ændringer.

~ h 1 b e s t e m m e s:
D~n af Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds

den 24.0ktober 1945 arsagte Kendelse vedrørende Fre~ning .r de to·
Lynghøje Sindbjerg og stoubjærg og det Hede~re81, der ligger Syd
for Højene og strækker sig hen til Jernbanelinien Silkeborg-Skander-
horS, st'd fæstes med de .r det' foranstaeende fØlsende Ændringer.

p.O.V.
Poul Anderun.
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OVERRFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

===============

År 1969, den 28. november afsagde Overfredn±ngsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

tilOverfredningsnævnets kendelse af 13. marts 1947 om fredning
af Sindbjerg og Stoubjerg.

I kendelsen er blandt andet bestemt, at lyngbevoksningen
på Sindbjerg og Stoubjerg, og de sig dertil sluttende fredede
hedearealer ikke må afdrives eller afbrændes.

Fredningsnæmlot for Skanderborg amt og Naturfredningsrådet
har nu indstillet, at denne bestemmelse lempes, idet Naturfred-
ningsrådet har oplyst, at afbrænding er et velegnet middel til
retablering af lyngvegetation.

T h i b e s t e m m e s:
TilOverfredningsnævnets kendelse af 13. marts 1947 føjes:

Afbrænding af lyng til retablering af vegetationen kan foretages
ved fredningsmyndighedernes foranstaltning.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

dd/IAe,l-f
J. Garde

sm
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UDSKRI'PT
af

, .
'Porhandlingsprotokollen for Prednirigsnævnet for'.

Skanderborg Amtsraadskreds. , l, ~I l.

11 '" J J. r.. ,

, ,

... " ~, ..
afsagt den 24.0ktober 1945.

l'
o '.

. l; I
• 1~ •••

I Skr1velse af 16.0ktober 1943 fremsatte Silkeborg .Turistforeni~
overfor Predningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds Anmodning om
Fredning af de to Lynghøje Sindbjerg og Stoubjerg, beliggende paa
Seis Hede i Haarup, Linaa Sogn, tilligemed det, Hedeareal" der ligger.
Syd for Højene og strækker sig hen til Jernbanelinien Silkeborg-
Skanderborg. Det Areal der ønskes fredet bestaar af følgende Matr.Nre
l. Matr.Nr.71 Sindbjerg og Stoubjerg af Størrels~ 98.120 m2, hvoraf

I " ,) .. ,

Vej 980 m2, tilhørende Redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg.
l I.. ~ ...

2. Matr.Nr.7§." beliggende ..mellem de to Høje, af Størrelse 13.814 m2,
hv"orat Vej 284 m2, til~ørende Landmand Sigurd' 'And~rsen, Haarup,
ifølge Skøde lyst 21/8 1944.

I •• 1."1 • ~l ll~4\.t~tH

3. Ma~r.Nr~6~, 6~ og 6ae beliggende Syd og Sydvest tor Højene at
Størrelse henholdsvis 39. 90ll,m2,"hvoraf Vej 680 'm2';~'39.941 m2,
hvoraf Vej 310 m2, og165.480 m2, "hvorat Ve:1·'.1;0' m2, tilhørende

j • • l t LI.. ll.

Intendant H.B.Bjufstrøm, Christ1ansvej 9, Charlottenlund.
4. Matr.Nr.6~, beliggende Syd for B0jen~, ~od Nord~~st grænsen~e op

\'2 .., -til Matr.Nr.6~, at Størrelse 205.820 m , hvoraf Vej 5850 m2, ti1-
Il l'Ily 'Ii."

hørende fhv. Gaardejer Hans Verner Emil Jensen, R1chtersvej 1,
Silkeborg •
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Afskrift.

D E K L Å R A T ION

Underskrevne Fabrikant Johs. Hammer og Redaktør S. Søren-
sen af Silkeborg som Ejere af Matr. Nr. 71 Haarup af Hartk. Y2 Alb.
(Højene "Sindbjerg" og "Stoubjerg") lægges herved for os og alle
efterfølgende Ejere af dette Matr. Nr. den Servitut herpaa, at
Højene (Matr. Nr. 71) ikke nogensinde maa beplantes eller opdyr-
kes, idet de alle Tider skulle henligge som Lynghøje, som de nu gør.
Retsan~rkning frafaldes om tidligere Servitutter.

Silkeborg, den 12. Februar 1919.

S. Sørensen Johs. Hammer

Til Vitterlighed;
J. Braae Anna Kapborg

Tingloost den 18. Februar 1919.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.l'f I

\

'"" ._-~
': ....~I ",4,..~.~"..,

, '-

Den 4/2 1993 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 13/1993 angående ansøgning om tilladelse til

at etablere en stævneplads på matr.
nr. 6 ~ Hårup by, Linå, der er om-
fattet af Sindbjerg-stoubjerg-fred-
ningen.

'I" "{

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har
deltaget/Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen
Jensen, det amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær,
og det kommunevalgte medlem, økonomichef Henning G. Pedersen.
Der foreligger ansøgning af 16. december 1992 og 14. januar
1993. Det fremgår heraf, at stævnet skal holdes den 4. april
1993.
Sagen har været forelagt Århus Amt, Landskabskontoret, der i
skrivelse af 20. januar 1993 har meddelt, at man ikke har
noget at indvende mod det ansøgte,. og at Landskabskontoret
vil påse, at arealet ryddes efter stævnedagen.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

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

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

. .
~'. /, \ ~ \ \.\ , '1- DO O \

. \ C> ~



U D S IC R I P' ~
AF

forhandlingsprotokollen for
p'redDinqsu.vuet for Århus Amt.

---~------------
Den 16/3 1993 traf
Sag nr. 66a/1992

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
hegning på nogle arealer på Sejs
Hede, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 13. marts
1947.

I sagen, der -har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, økonomi chef Henning G. Pedersen.
Der foreligger ansøgning af 22. december 1992 fra Århus Amt.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte.

~wlhltt~'/Jørf/~"5ensen .

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

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

,.æ-
" ~ . ·.:~n

I l:t I;)~-(}'(Jol

/OS-



i H.. unu:j~ffRJNG
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 09/07-97

Silkeborg Orienteringsklub
v/Rasmus Lykkegård
Gunilshøjvej 197
8600 Silkeborg

REG. NR. o~'1~. OQ

Vedr. j.nr. 36/1997 - benyttelse af en del af Sindbjerg/Stoubjerg-fredningen ved et
orienteringsløb den 25. oktober 1997.•
I skrivelse af 3. april har klubben ansøgt om tilladelse til forskellige aktiviteter i forbin-
delse med et orienteringsløb den 25. oktober 1997.

Arealet, som ønskes benyttet, er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 13.
marts 1947 vedrørende fredning af Sindbjerg og Stoubjerg.

Da det ikke kan antages at den fredede lynghede vil tage varig skade af det ansøgte ar-
rangement, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte, således at stævneplads/målområde oprettes som vist på ved-
hæftede kort, dog således at løbsruten - af hensyn til en indhegning med strømførende
tråd for får ~bør følge vejen uden for indhegningen. Ruten lige før stævnepladsen
lægges efter kortet uden for indhegningen. Det er endvidere et vilkår, at opsætning,
nedbrydning og oprydning sker på selve løbsdagen.-I

Klageveiledning

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-743-3-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vlBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Henning G. Petersen, Himmelbjergvej 24, 8900 Randers
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Århus Amt
Naturplejen - Poul Erik Thystrup
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

Modtaget i
Skov~ og Naturstyrelsen

~ ~ ~~&Uæ~~5
Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 24. maj 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-23 - ansøgning om tilladelse til forlængelse af sti til
Sindbjerg, matr.nr. 6æ og 6ø Hårup By, Linå beliggende Sindbjerg Mosevej 2,8600

• Silkeborg.

Fredningsnævnet har den 14. marts 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Århus Amt
Naturplejens ansøgning om tilladelse til at anlægge en 150 m sti på ovennævnte ejendom.

Der er tale om en forlængelse af den allerede eksisterende trampesti op til Sindbjerg. Forlængelsen
fører over et meget sumpet areal på heden, og vil forbinde den nuværende sti med en af
hovedadgangsvejene til området.

Ifølge Århus Amt, Natur & Miljø, søger Naturplejeafdelingen endvidere om tilladelse til at sikre
den nuværende trampesti op af den sydvestlige side af Sindbjerg mod erosion, i tilfælde af, at den
ansøgte nye sti vil resultere i øget færdsel på trampestien.

Arealet, hvor stien ønskes etableret, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 13. marts
1947 - Sindbjerg- og Stoubjergfredningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. apri12005.

Under besigtigelsen redegjorde Poul Erik Thystrup for ansøgningen. Han oplyste, at stien ønskes
anlagt som en befæstet sti med fiberdug i bunden, pålagt stabilt grus. Han oplyste, at etablering af
spang vil kunne lade sig gøre.

Vedrørende færdslen i området oplyste Poul Erik Thystrup, at amtet vil være opmærksom på, om en
eventuel øget færdsel i området som følge af den nye sti medfører erosion af bakken. I så tilfælde
vil amtet overveje at etablere en trappe i forbindelse med den eksisterende sti.

Vedrørende mountainbiking i området oplyste han, at dette er forbudt, men at amtet formentlig vil
være indforstået med, at der opsættes piktogrammer i området, hvoraf dette tydeligt fremgår.

•
I

Århus Amt, Natur & Miljø, har anført, at det fremgår af videnskabelig undersøgelse, at folk, der
færdes i naturen, foretrækker at gå rundtur. Dette underbygger de praktiske erfaringer med de
problemer, som offentlighedens færdsel giver ved Sindbjerg, hvor folk forsøger at krydse heden på
det pågældende sumpede sted, da det er den oplagte vej tilbage fra en rundtur omkring Sindbjerg .
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Som forholdene er nu, går folk ind over privat område for at undgå det sumpede område.

På denne baggrund har amtet anbefalet, at der gives til1adelse til en sti på det pågældende sted, idet
en sti vil være en fornuftig løsning. Amtets eneste bekymring er, at en sti muligvis vil give en øget
færdsel ad denne vej til Sindbjerg og denned en øget erosion af bakken. Amtet har derfor anbefalet,
at der i forlængelse af en tilladelse til den ansøgte sti gives tilladelse til, at den eksisterende sti til
toppen af Sindbjerg det pågældende sted sikres mod erosion på samme måde som det er gjort andre
steder i området, såfremt en øget færdsel skulle give anledning hertil. Amtets bemærkning herom
har været medvirkende til, at Naturplejeafdelingen, jf. i øvrigt ovenfor, har søgt om tilladelse til at
sikre den nuværende sti i tilfælde af erosion af bakken.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anført, at foreningen deler amtets bekymring
over, at en sti det pågældende sted muligvis vil generere en øget færdsel ad denne vej til Sindbjerg
og denne d en øget erosion afbakken. Samtidig er det foreningens opfattelse, at mountainbike
aktivitet i området for en stor dels vedkommende er årsag til erosion af bakken og det eksisterende
stiforløb i området.

• Foreningen har herefter anbefalet, at et stiforløb som det ansøgte etableres dels som et spang over
den sumpede del af heden af hensyn til den flora, der findes på arealet, dels som en befæstet sti på
den resterende del af forløbet. Samtidig foreslår foreningen, at der opsættes piktogrammer i området
med et generelt forbud mod mountain-biking på stierne.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningens fonnål er bl.a. at sikre passende adgangsforhold for almenheden til de frede arealer.
Det forudsættes endvidere, at Fredningsnævnet foranstaJter anlæg af veje eller stier gennem
området til højene for at sikre denne passende adgang for almenheden.

Efter det oplyste foregår offentlighedens færdsel i området ofte som rundture. Dette giver praktiske
problemer, hvor trampestien op til Sindbjerg ikke er forbundet til en afhovedadgangsvejene til
området. Da en sti, som forbinder den eksisterende trampesti med en af de adgangsvej e, der rent
faktisk anvendes af besøgende i området, herefter må anses for at være en forbedring af
offentlighedens adgang til at færdes i området, og da amtets naturplejeafdeling har oplyst, at man
vil være opmærksom på at sikre bakken mod erosion, såfremt en øget færdsel ad stien giver
anledning til det, finder nævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens fonnåI.
Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, idet nævnet bemærker, at stien kan anlægges som ansøgt af amtets naturplejeafdeling,
idet anlæg af befæstet sti på en så kort strækning som ansøgt ikke vurderes at have væsentlig
betydning for floraen i området.

Klagevejledning,j/' naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
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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 hovedfonnål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres fonnål 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.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70:'51--8-743-1-05)
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 vlBo Ryge Sørensen, Søholt ABe 26, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1,8600 Silkeborg
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 Den 12. januar 2010. 

 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.153 ansøgning om tilladelse til græsning og hegning af areal 
ved Sindbjerg-Stoubjerg. 
 
Udtalelse vedrørende ansøgning om græsning af areal ved Sindbjerg-Stoubjerg 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en henvendelse fra en dyreholder ved Sindbjerg Stoubjerg om 
etablering af græsning på lyngheden syd for bakkerne. Kommunen ønsker i samarbejde med 
dyreholder og lodsejer at etablere græsning af ca. 3 ha ved Sindbjerg-Stoubjerg, matr. nr.  6aa 
Hårup by, Linå. 
 
Arealet ligger inden for fredning, og der søges derfor om dispensation. 
 
Beliggenhed: 
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Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg, Overfredningsnævnets 
kendelse af 13. marts 1947. 
 
Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. Ifølge fredningens bestemmelser gælder bl.a., at 
arealerne ikke må hegnes, og at træbevoksning og selvsåning ikke må fjernes uden nævnets 
anvisning. Der skal være passende adgangsforhold på eksisterende stier.  
 
Ansøgningen 
Det ansøgte areal på ca. 3 ha består idag primært af græshede med bølget bunke. Arealet ønskes 
afgræsset med islandske heste. En stor del af arealet er bevokset med nåletræer, som ønskes 
udtyndet. Det forventes, at etablering af græsning vil forynge og vedligeholde lyngen, idet græsset 
vil blive holdt nede. Der er ingen stier på arealet, og offentligheden skal ikke have adgang til 
indhegningen.  
 
Det ansøgte omfatter opsætning af hegn, og udtynding i nåletræerne, jf. vedlagte ansøgning. Hegnet 
udføres som 2-trådet, strømførende hegn af mærket Silva med hjørnepæle af robinie. Hegnets højde 
bliver ca. 0,90 m Der indgås græsningsaftale med dyreholderen, så det sikres, at arealet ikke 
overgræsses eller tilføres unødig næring i form af tilskudsfoder o.l. Hegnet ønskes opsat i foråret 
2010. 
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen vurderer, at græsningen vil være til gavn for lyngheden, idet der forventes at ske 
foryngelse af lyngen. Vi kan derfor anbefale en tilladelse. Det ansøgte er efter kommunens 
vurdering ikke i konflikt med fredningens formål. 
 
Andre tilladelser 
Etablering af græsning på heden kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen er 
indstillet på at meddele dispensation, idet det ansøgte forventes at være naturforbedrende. 
 
Ansøgning med bilag, herunder kort udvisende det område, der ønskes indhegnet, er vedlagt 
kommunens indstilling til Fredningsnævnets behandling. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnets afgørelse træffes på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder at kunne tiltræde kommunens vurdering, hvorfor der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 



Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er pr post tilsendt: 
Ejer: Anders Werner Jensen, Åhavevej 23, 8600 Silkeborg 
Dyreholder: Birgit Nikita Noer, Krusemyntevej 8, 8600 Silkeborg 
og pr. mail fremsendt til: 
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, { 
HYPERLINK "mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }
og Poul Erik Thystrup, samme, { HYPERLINK "mailto:poul.erik.thystrup@silkeborg.dk" }
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" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Klostergade 2, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Silkeborg Kommune 
Teknik- og Miljøafdelingen 
Søvej 3   
8600 Silkeborg 
Pr. mail Den 20. marts 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2012.17 Ansøgning om tilladelse til afbrænding af lyngareal på 
Sejs Hede. 
  

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har den 28. februar 2012 oplyst, at 
lyngbevoksning ifølge fredningskendelse af 13. marts 1947 ikke må afdrives eller afbrændes. 
Imidlertid er en del af hederne i Silkeborg Kommune i 2009 blevet angrebet af lyngens bladbille, 
herunder på Sejs Hede, hvor 4-5 ha er helt udgået efter billernes hærgen. 
 
Der søges derfor om tilladelse til afbrænding for at få ny lyng til at spire. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder, at det er nødvendigt med afbrænding for at genoprette lyngbevoksningen og 
meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte, idet det 
findes at være i overensstemmelse med fredningens formål at bevare lyngheden.  
 
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. 
 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


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: 
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, 
teknisk@silkeborg.dk
Poul Erik Thystrup, samme poul.erik.thystrup@silkeborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, silkeborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, 
sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk
 
 
 
 

mailto:teknisk@silkeborg.dk
mailto:poul.erik.thystrup@silkeborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:silkeborg@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:sorenstauning.goldmann@silkeborg.dk


Vedhæftet fil med afgørelse fra fredningsnævnet
Med venlig hilsen
Per Holkmann Olsen

From: Per Holkmann Olsen

Sent: 12-08-2012 11:33:58

To: teknisk@silkeborg.dk; Helene Dalgaard Clausen (29471); poul.erik.thystrup@silkeborg.dk; 
nikita@staldstoubjerg.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Danmarks Naturfredningsforening; 
silkeborg@dn.dk; jytte.heslop@gmail.com; Søren Stauning Goldmann (00711)

Subject: FN 2012.9, Sindbjerg-Staubjerg, afgørelse

Attachments: Afg Silkeborg 9-2012.docx



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

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen

Pr. mail Den 12. august 2012.         

Vedrørende journal nr. FN 2012.9 Ansøgning om tilladelse til udvidet græsning ved 

Sindbjerg-Stoubjerg.

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, har den 8. februar 2012 fremsendt følgende 

indstilling til fredningsnævnet:

”Udtalelse om udvidet græsning af hedeareal ved Sindbjerg-Stoubjerg

Fredningsnævnet gav 12. januar 2010 tilladelse til etablering af hestegræsning på godt 3 ha af 
lyngheden syd for bakkerne Sindbjerg Stoubjerg i Sejs matr. nr.  6aa Hårup by, Linå (nævnets 
j. nr. 8901-01.2009.153).

Silkeborg Kommune ønsker nu i samarbejde med dyreholder at udvide græsningen, idet den 
har vist sig at være gavnlig for lyngheden. Kommunen søger hermed om tilladelse til at udvide 
indhegningen.

Beliggenhed:

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


Fredningen

Ejendommen ligger inden for fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg, Overfredningsnævnets 

kendelse af 13. marts 1947.

Fredningens formål er at bevare arealernes tilstand. Ifølge fredningens bestemmelser gælder 

bl.a., at arealerne ikke må hegnes, og at træbevoksning og selvsåning ikke må fjernes uden 

nævnets anvisning. Der skal være passende adgangsforhold på eksisterende stier. 

Ansøgningen

Udvidelsen udgør ca. 4 ha, der i dag primært består af græshede med bølget bunke og blåtop. 

Arealet ønskes som det tidligere tilladte afgræsset med islandske heste. Det forventes, at 

etablering af græsning vil forynge og vedligeholde lyngen, idet græsset vil blive holdt nede. 

Der er ingen stier på arealet, og offentligheden skal ikke have adgang til indhegningen. 

Det ansøgte omfatter opsætning af hegn, og udtynding i nåletræerne, jf. vedlagte ansøgning. 

Hegnet udføres som 2-trådet, strømførende hegn af mærket Silva med hjørnepæle af robinie. 

Hegnets højde bliver ca. 0,90 m. Der indgås græsningsaftale med dyreholderen, så det sikres, 

at arealet ikke overgræsses eller tilføres unødig næring i form af tilskudsfoder o.l. Hegnet 

ønskes opsat i 2012.

Kommunens bemærkninger

Kommunen vurderer, at græsningen vil være til gavn for lyngheden, idet der forventes at ske 

foryngelse af lyngen. Vi kan derfor anbefale en tilladelse. Det ansøgte er efter kommunens 

vurdering ikke i konflikt med fredningens formål.

Andre tilladelser

Etablering af græsning på heden kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

Kommunen er indstillet på at meddele dispensation, idet det ansøgte forventes at være 



naturforbedrende, såfremt nævnet tillader det ansøgte. Ansøgning med bilag vedlægges til 

Fredningsnævnets behandling.”

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 klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet.



Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
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
Birgit Nikita Noer, nikita@staldstoubjerg.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
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