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Afskrift.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
Fredningsnævnet for Randers amt.
F.S.23/50-6.

Mtr. flr.; ejerlav~ 80gn: 2a Støvring.
(i København kvarter)

eller (i de sønderjvdske lands-
dele) bd. og bl. j ting-
bogen, 'art. nr./ ejerlav,

sogn ..

Akt: Skab ør.
(udfylde. øl dommørkontoret)

Købers } bo æl -----Kreditors P.

Gade og hus nr.;
(bvor .ådent Rnd•• )

Anmelderen$) navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers mntsråds-
kreds ved dommer Fog, Mariager.

4007 - 12/8 1952.
Stempelfri •

Stempel: --- kr.-- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede boelsmand Niels Christian Møller, Støvring,

tilbyderherved som ejer af matr. nr. 2a af Støvring by. Støvring sogn, at

lade nedennævnteareal af ovennævntematr. nr. frede.

Arealet beskrivessåledes:
En strimmel, 40 m lang og 8 m dyb, begyndende ved det syd-

4t vestre hjørne af matr.nr. 2a og beliggende umiddelbart langs den
tt nuværende byvej, sognevej fra Støvring til Støvringgaard Kloster.

Fredningenhar følgendeomfang:
,

Arealerne må ikke bebyggeseller beplantes med høje træer, midlertidigteller vedvarende,
(

ligesomder heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer,telefon-og telegrafmaster
c ~

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder,isboder,vogne til beboelseeller opbevaringaf ,red-
... ~- . - -

skaber el. lign. skønhedsforstyrrendegenstaode. • u

Jeg~~Mmx~~ooK~'bemærker, at der -allerede er øpstillet
to elektriske master, og fralægger.mig alt ansvar med hensyn til

disses tilstedeværelse-~ Jeg vil -ikke have ma-st-erne flyttet ind på

det ikke-fredede areal.
I

JL- _



, <.

,
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbuo tinglyses på min ejendom matr,

nr. 2a af StØvring by, Støvring sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, ~ Støvring
menighedsråd og Støvring-Galten herreders provstiudvalg

hver for sig.

Støvring, den 4 /8 19 52 .
Niels Chr.Møller.

Idet fredningsnævnet for Rande~s amt modtager, og godkender. fOlianstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.' 280 af Støvring by,

'Støvring sogn, af hartkorn: O

i forbindelse med matr. nr.lkID. fl.
tdr. 4 skp. a fdk. at ~ alb., hvilket matr. nr.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 8 /8 19 52
P.n.v.

e. o.
A.Kristensen

sekr.
Indført i dagbogen for retskreds nr. 59 RougSØ herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
12' aug.1952.
Lyst. Tingbog Fol.
"Forud h$fter pantegæld

Akt;Skab A nr.153.
og servitutter.

(

J.Hansen.L.
-~ -:-.- -:- -:-.

Afskriftens rigtighed bekræftes.
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;' O '-<) ("\,Afskrift.

justitsministedets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredn ing snævnet
]1.S.23/60-6.

Mtr. nr.; ejerlav: sogn: 3a Støvring
(i København kvarter) b

eller li de sønderjvdske lands- y og sogn.
dele) bd. og b!. j ting-
bogen, art. nr.,' ejerlav,

sogn.

for Handers amt.

Akt: Skab 111'.
(udfYldes af dommer1u>ntoret)

Købers } . "
Kreditors bopæl. - ----

Gade og hus nr.;
(bvor såd.nl findes)

Anmelderen$ "navn og bopæl (kontor);
Fredningsnævnet for Randers amts-
rådskreds ved dommer Fog, Mariager.

4006 - 12/8 1952.
Stempelfri. Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Gunnar Nielsen, Støvring,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3a af Støvring by. Støvring sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives således:

Det cirkeludsnit, der fremkommer af 3a, når matrikulsnumrets
~ nordøstlige spids regnes som centrum og cirklens radius sættestt til 10 m.

,

_J

Fredningen har følgende omfang:"

Arealerne må ikke bebygges ~I}er beplantE.'s med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller,,jkke på arealerne må anbringes transform~torstatip'ner, tele{on- og telegEafm~ster .

o. lign.,- derpå ej opsa:ttes skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller. opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. . -
Jeg f~.'XJXg:.xI$:xetitxx fralægg~r mig ansvår~t med hens yn·1;il

den allerede opstillede telefonmasi~" L



For fredningen kræver jeg 'ingen erstatning.
L

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbu_d tinglyses på min ejendom matt".

nr. 3a af Støvring by, StØvring sogn, dog ude'n ud'gift for mig.

Påtaleberettiget r nenhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, ilf@C
menighedsråd og Støvring og Galten herreders provstiudvalg

hver for sig.

, den 4' au~st
Gunnar

Støvring

Støvring 19 52 •.
Nielsen.

Idet frec!ningsnævnet for\ Randers amt modtager og godkeqc.jer foran~tåendo fredningstilbud,

fdk. l alb., hvHket matr. nr~

bestemmes det, at tilbudet skal lyses soni servitut vpå matr. nr.

Støvring sogn, af hartkorn: 3 tdr. 2 skp. O
af Støvring -by,

i forbindelse med matr. nr. 3g

Fredningsnævnet for Randers amt, den 8/ 8 19 52.

e.o.

, A.Kristensen
sekr.

IndfØrt i dagbogen for retskreds nr.59 RougsØ herred og en del af
Sønderhald herred roed Nørhald, Støvring og Galten herreder den
l2'aug.1952•
Lyst. Tingbog

- "3g er landbrug tils.ro.
Forud hæfter pantegæld

Akt:Skab C nr.328.
, .1.3§;.og 3illl

• u u. ' ~.~l..-og servitutter.
) ,

J •Hansen.
-:- -:- -:-
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K I:b. N K. 11'tfj 7..øt. '7Afskrift.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tH udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

.Eredningsnævnet for Randers amt.
F.S. 23/50-6.

Mtr. nr.; ejerlav! 80gn: Gaden,
(i København kvarter) St .

eller li de sltnderjvdske lands- øvrJ.ng
dele) bd. og bI. j ting-by og sogn.

- bogen,'"art. nr~, ejerlav,
sogn,

Akt: Skab ....
(udfyldes /lI dommørkonlo,et)

:) ". \,

Købers }
. bopæl -------Kredltors '

Gade og hus nr.;
(hvor sådant ftndes)

AnmeldereM nåvn og bopæl (kontor);

Fredningsnævnet fq.,rRanders Larn..t.
'ved dommer Fog, Mariåger., . v

1005 - 7/3 1953.
Stempelfri • Stempel: --- kr. -- øre.

I \.

o .. l.J

Fredningstilbud

Undertegnede Støvring-Mellerup sogneråd og bymænd i Støvring
tilbyder herved som ejer af ~Jfit. gaden af S.tøvring by. og sogn, at

lade nedennævnte areal a1:JOXemucJmtOC:xrnooxKlK frede.

Arealet beskrives således:

Den del af gaden, der er beliggende umiddelbart vest for matr.nr.
( 2a Støvring, umid~elbart syd for 420 set., og som iøvrigt begrænses

af ve~en til Støvringgård Kloster og vejen fra kirkegården ognordpa. l-

, J

Fredningen har følgende omfang:
\ -

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,r
~ • - '" \.1 \

ligesom dor heller ikke på arealerne. mf~ a~bringes fransfofr:;atorstati9n,~[J telefon- _og te~egra!~aster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsaJgss,tE)der, isbod~r, vogne til\..~eboelse ell~r\..opb~varing af. rest-

skaber eL lign. skønhedsforstyrrende genstande. •



Vi fredningen kræv~s ~g:: ingen erstatning-o

JIf]tg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tin~lyses på ~x~ro.x:~k.

xoc Gaden af Støvring by, og sogn, dog uden udgift for ~. os•
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningSnævnet for Randers amt il!; provsti-

udvalget og menighedsrådet
hver for sig.

Støvring i nov./dec. --1--- 19 52•.

Al~e bymænd i Støvring Bys ejerlaug.
For samtlige' bymænd i"Støvring.

Gunnar Nielsen. el
~

Alle medlemmer af Støvring-Mellerup sogneråd,
Jens Joh,Bonde. Jens Andersen. Chr.Christensen. Knud Johansen.
E.Dahl Jørgensen. Chr.Nielsen. Chr.Knudsen. ~

og sogn,Jaic:kaa:ldroJoKxxxx.x.xNlDcxxx~xxxxxxd4ocxxxxxro.:h4:lI~
e
e

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
,) l,. \ c-

bestemmes det, at tilbudet skal lyses. s~m servitut på~ gaden i -~ Støvripg Jt1J.X hy
. c

ilIdC~elX~~ Det fredede areal ses indtegnet

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 10 /2 1953

Fog.
Indført i dagbogen for retskreds nr.59 RougsØ herred og en del af
Sønderhald herred med NØrhald, Støvring og Galten herreder den
7' mrts.1953.
Lyst. Tingbog Fol: Akt;skab runr.197.
Kort forevist. Genpart henlagt på akt.
Skriv. fra fredningsnævn forevist.

J.Hansen.
.-.- .- .- -:-

Afskriftens ~igtighed bekræftes.



{.
I

s:;'rraTt- cf
Støvr-l.'·n.g :$y
siøv-ring So g n-
S t:øvrUt.gdl'er-r~
.?t~s ..7l?"YlL.

e_ e



FREDNINGSNÆVNET>



/%.3. ~ ./,//L- j,;1Y LJ_w. _. 1• & _ .. eep. -< /:.. 'ti' (/ ,-), (f f I

oo21:J2 11 1911. REG. NR. ~'IIJlIll.s. 211/8. 4
~t"'l 111u.tr.rJ -.u..."" .

V r e 4 • 1 D C • t t 1 b u 4 •_ ......_~$.__..-....-
tfIilå _ .. 'det.d ..... tu St~ .. *1 _a ...8.,- at _tr. 1 & stft'rl.Rc t.,. .. .-. 'il~'I' ....

nøde. .... lIItIWl1 ....- •
..\ftId.,t ....... rie' på M'ttil .,.."..11. t,..,.t ... N.Dud

~Ude kort, ".k:I'l..- Ml.....
o. del.,. _tr. ør. l & ti~ by OC .,. .. øf

ro.. sttW'l"t.aø kUtøt. at...... -.d Nt at .. pi. t .......5.,. ..
b.re4e priwte "J.,....1 ' .., .

~t .- alJ.,øe P, .
s ri., " ri es u.a at 1; _ ..

md 1'" ....... fftcIId_ 1__ "li Du' hd 1AM.... r
~t Nt 'ii t pIJco ..... hU at .., _ ., ..- li« JA I

aftale • ..,.. tor Id.~ .. _ P~. ~ 1 .....
k t ~, • .AnG1.t" tJdAt -.cl ~ .JII.",
ådlertidip el1_ ~. llaU- tie l1dIMt " .-1. ...~. t~,. ••_"t••A , _18'''' ..1....., ue-
...... ner øl bel1ft __ f ~ 1.
til 1_ al1_ ~ at' aU.. l:l~ .
, "' -.ta tJrIHt _ 'ii oPl .
1 .. ~. 1J'.i•.lIdI1I I ., uw __ tll1'-8 .ri ••1 ...

"CM ... J -1.1_ ',1I ~ .1JAø'l ...... .n pi '*111111 ...
..... ~. __ Ib.. "I.II~ .. lt ...... _ et-
P'A'WaillC.. opt'Jl.i .... iii .....n.........

n..... 1_t b••••••• ~ tU,wt .......... DØd, •••••
tIid\t:l_t_ at ~

, ~t; ' •• f .. ,
.. , , .. Iatt u.t '...... t~ """' __

tU1Nd t pi __ ._. _. 1 & s~ .
.. ", ""1l11.IU~"" ••

•4_1 ' t l tU r '~ , t ..
.. heØ t_ ~ - ....utc- tftdIII .
DIØ'fll'llte tl 1C Ilrt.,._"'" .... tor ....

$' IS. ~ 1"1.
~tøJ&:lPMR&det foJ" *11..,..,. ~, tw ......... "..

JoU. 811,...... 14t "......... ser.. DeIt.l Petea_.



"

e

~':

Til .......
Mar~l. ,.... •• iødValS... 16. t....... 1971.

;..... i~d

J.w. 1'.'''''/91.

Idet t'ncIBS........ " tor ,\rilua amt. ~1J.øe
r~ MdtApl" GØ pdkeodeJ:' tOftlUtts-de tftd-
=.t.ø.ewt.t.lt1a4........ 11•• _t. at til~t .. 1 1,.... •
.. Hrri.t\at pli _b". u. 1.. 5t~ by DC 806'1-

.. ~ ae :l"t.4Mt; beø-- laeø1est pA ak".
h'e4tDi .... _' ,... ,,~ .... _"1~ tNd-.i,,~,.. 1' ....... 1911.

::tAdf'.-t t _ 1. ,.. _. .
doI\ 17. '''I.
T1øc1:rat. 1 1 .. aJrt:. o. 161.
ll-oft'Yiet ri_t I'mtftt .'111I1'U"t .. _~ pi -..
'....... Forud bIIt .....

1. ~t'U'''#' OC ....... 14.

:nl~4 ..-..- •

•••••• 1$ 1.91 ......

~ ' .... d ... II ....
"" Mi""Ct ,. 1atIu ØOI'dl.t.p fN .............

Cf;.... l l~ ...-u 1971.



I~
"'I'.

e
e
• _ ,"rede.t arecl,

reTræn at
Stovring by og sogn.
stdvrz'rzg herred.
l2anders- amt

71darbtgdet al (re.dnzngsplanudValget lor Randers amt

l an!.ednlTlg af !rednl,ng al arealer olrzkrin:} 8tOVTZ'r:9 kzrke .

I;

:Måles toksjorlzold /: !;.OOO, .. ''-'-- __ , o. 0 __ :- - \

~~
.. ·'t

. , r, .



•

•

01892.16

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01892.16

Dispensationer i perioden: 22-03-2995



... .. - .~-.
,- J ...

....,J • 'tf:, f.- ...

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

22. marts 1995

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen NS

Skovvejen 46

8000 Århus C

Vedr. j.nr. 17/95 • redskabsskur ved Støvring Kirke .

• Den 6. december 1994 ansøgte arkitektfIrmaet for Støvring Menighedsråd om tilladelse til

opførelse af et 47 m2 stort redskabshus, etablering af materialedepot samt anlæg af

parkeringsplads ved Støvring Kirke. Arealet er i sin helhed omfattet af kirkeomgivelses-

fredningen ved Støvring Kirke. Ifølge fredningsbestemrnelsen må der bl.a. ikke opføres ny

bebyggelse, opsættes skurvogne m.v. til bl.a. opbevaring af redskaber og lignende eller

foretages terrænændringer.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 20. februar 1995 fremsendt sagen til Fredningsnævnet

og oplyst, at arealet hvor redskabshus m.v. ønskes etableret, er separeret fra selve

kirkegårdsanlægget af en gennemkørselsvej til enkelte bebyggelser,' som ligger syd for

• kirken, og at arealet i øvrigt er omgivet af en høj bevoksning på alle sider.

Da det ansøgte er nødvendigt for kirkegårdens drift, og da indsynet til kirken på grund af

bevoksning m.v. på ingen måde må generes, skal Fredningsnævnet herved i medfør af
<

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

beplantningen omkring are"alet opretholdes og stedse vedligeholdes, så den tjener som

afskænnning af arealet.

Klageveiledning.

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

a afgørelsen. Klageberettigede er:
~

.11-



Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

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

videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra idag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-21-4-723-11-94), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Københav.n ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Bjarne Sørensen, Alrnisbakken 19 D,

Mellerup, 8900 Randers.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Bertha Brix Sørensen, Skalmstrupvej 10, 8900 Randers.

Støvring Menighedsråd v/formand Inger Dahl Andersen, Kronjydevej 30, Støvring, 8900

Randers.

Nørhald Kommune, Udbyhøjvej 483, Tvede, 8900 Randers.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 21. oktober 2020

FN-MJØ-075-2020. Vinduer, drivhus, terrasse, ridebane og solceller ved Støvring kirke

Fredningsnævnet modtog den 19. juni 2020 via Randers Kommune en ansøgning om lovliggørelse af udskift-
ning af vinduer, drivhus og terrasse, etablering af en ridebane og opsætning af solceller på matr.nr. 1l 
Støvring By, Støvring, Murhusbakken 10a, 8930 Randers. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere 
Birthe Christiansen og Hans Ulrik Rasmussen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse og efterfølgende modtagelse af en Natura 2000-vurdering besluttet 
at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning af 15. marts 1971 til sikring af Støvring kirkes omgi-
velser. Fredningen bestemmer, at arealet ikke må bebygges udover de allerede opførte bygninger. Om- og 
tilbygning af eksisterende bygninger må ikke ske uden fredningsnævnets tilladelse. Der forbeholdes menig-
hedsrådet ret til i påkommende tilfælde at opføre en ny præstebolig på arealet syd for kirkegården med en 
placering, der forud skal godkendes af fredningsnævnet. Arealet må ikke beplantes med høje træer midlerti-
digt eller vedvarende, ligesom der ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-, telegraf- 
og elmaster og lignende. Der må ej heller opsættes skure, boder, udsalgssteder, vogne til beboelse eller ske 
opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Arealet må ikke anvendes til op-
lagsplads, losseplads, bilkirkegård, campingplads eller henstilling af campingvogne og ej heller til parkerings-
plads eller i øvrigt på skæmmende måde. Terrænændringer, herunder grusgravning og lignende samt afgrav-
ning og opfyldning må ikke finde sted. Det skal uanset fredningen være tilladt at foretage nødvendig udvidel-
se af kirkegården.

Ansøgningen omfatter udskiftning af et faldefærdigt drivhus med et nyt drivhus med en længde på 4,4 me-
ter, en bredde på 3,75 meter og en højde på 2½ meter. Der er opført i grønlakeret aluminium og hærdet 
glas. En sammenfaldet træterrasse er erstattet af en ny træterrasse med en længde på 5,12 meter og en 
bredde på 4 meter. Luftefolden er omkranset af jernbanesveller og har en længde på 38,66 meter og en 
bredde på 20 meter. Solcellerne består af 54 solpaneler. Der er herudover sket udnyttelse af tagetagen, og i 
den forbindelse er der udskiftet vinduer og ovenlysvinduer. 

Randers Kommune har udtalt sig i relation til den skete udskiftning af vinduer og ovenlysvinduer og har an-
ført, at udskiftningen er af underordnet betydning og ikke i strid med fredningen. Ændringen vurderes ikke 
at påvirke de landskabelige interesser i området væsentligt negativt.  

Randers Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen er 2,92 km fra Natura 2000-område Ålborg Bugt, 
Randers Fjord og Mariager Fjord. Forholdene vurderes ikke at have haft negativ effekt på de arter eller na-
turtyper, området er udpeget for at beskytte. De vurderes heller ikke at have påvirket bilag IV-arter i væsent-
ligt negativt omfang, ligesom de heller ikke vurderes at ødelægge yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter.  

Randers Nordre provsti har udtalt ikke at have indvendinger mod de udførte forhold.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 5. oktober 2020. I mødet deltog end-
videre Birthe Christiansen og Hans Ulrik Rasmussen og Randers Kommune ved Nguyet Le. På fredningsnæv-
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nets forespørgsel oplyste Nguyet Le, at ejendommen er omfattet af den del af fredningen, som vedrører ma-
tr.nr. 1a Støvring By, Støvring. Forholdene blev gennemgået. Det blev uddybende oplyst, at det nye drivhus 
er af nogenlunde samme størrelse som det tidligere drivhus. Der er ikke sket terrænændringer ved rideba-
nen, som tidligere var et græsareal i samme niveau. Træterrassen blev opført til erstatning for en tidligere 
platform, der blev sat i stand, og som noget nyt fik påsat rækværk. Fredningsnævnet tilkendegav, at der med 
forbehold for en Natura 2000-vurdering vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Støvring kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Ingen af forholdene berører de dele af bygningerne, der vender mod kirken, og ridebanen er heller ikke syn-
lig fra kirken. De ansøgte forhold har derfor ingen betydning for udsigten fra kirken og skal derfor alene be-
dømmes i relation til indsigten til kirken. Der er ikke udført terrænændringer ved ridebanens anlæggelse, og 
de omtalte jernbanesveller er placeret i jordniveau. Ændringerne i relation til terrassen, drivhuset og vindu-
erne er endvidere uden betydning for oplevelsen af fredningen, og fredningsnævnet meddeler herefter lov-
liggørende dispensation til disse forhold.  

Der bemærkes særligt om solcellerne, at de ikke opfylder fredningsnævnets praksis, hvorefter der som ud-
gangspunkt alene kan opsættes matsorte solceller, hvis solcellerne som her er synlige fra omgivelserne. 
Fredningsnævnet kan dog efter besigtigelsen lægge til grund, at solcellerne reelt alene er synlige fra de om-
kringliggende marker og derfor reelt ikke har nogen betydning for indkigget til kirken. Fredningsnævnet 
meddeler derfor også lovliggørende dispensation til solcellerne.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

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

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Henrik Leth,
2. Birthe Christiansen og Hans Ulrik Rasmussen,
3. Menighedsrådet ved Støvring kirke,
4. Aarhus Stift,
5. Randers Nordre Provsti,
6. Miljøstyrelsen,
7. Randers Kommune,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Randers,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Randers,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
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13. Friluftsrådet, centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Østjylland,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen.
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