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REG. NR. :ksI v

Areal ved Ved50S osthred.

Kommune: Viborg.
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1:25.000_1),!S llr 1J'f
Fr.nr. p 5 - 1600 Fr. 19.

ca. J ha. Fredet: FDK 24.7.1953.

Sikre udsigt mod Vedsø •

Arealet skal bevares i sin nuværende skikkelse, må ikke·
udstykkes eller yderligere opdyr4es, beplantes eller be-
bygges.
I plantagen (skovfyr og gran) må der ske almindelig
hugst og derudover hugst til forbedring af udsigten over
søen. Der ~å foretages den fornødne 100- og efterplant-
ning, således at nåletr.æ bør erstattes med løvtræ.
Ændring af nuværende bygninger og deres beliggenhed
kræver fredningsnævnet s godkendelse.
Terrænændringer må ikke foretages, ligesom anbringelse
af skæmmende indretninger ikke er tilladt •

Privat.

Fredningsnævnet og Danmarks Xaturrredningsforening.

FREDNING
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
Herning, 27. april 2022                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   FN-MJV-02-2022  
Viborg kommune 
ba4@viborg.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning om opførelse af garage på Vedsøvej 24, 8800 Viborg  Fr. 19 – Vedsø. 
 
Viborg Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation fra fredningen af Vedsø, til at opføre 
en garage på 108 m² på ejendommen Vedsøvej 24, 8800 Viborg. 
 
Ansøgningen 
Det fremgår af ansøgningen, at der på ejendommen i forvejen er en beboelsesbygning på 74 m² og en 
garage på 50 m². 
 
Det fremgår af tegninger af projektet, at garagen ønskes placeret 573 cm fra den eksisterende gara-
gebygning, vinkelret i retning mod søen, på samme måde som det eksisterende stuehus på den anden 
side af garagen. Garagen ønskes udført med tag med høj rejsning og en højde på i alt på 5,5 m. 
 
Bygningen skal udføres i træ og med tag af fibercement som den eksisterende garagebygning.  
 
Fredningen 
Af deklaration af 16. juli 1953, lyst på ejendommen matrikel nummer 56 ohg, Viborg købstads mark-
jorder, fremgår blandt andet: 
 
”… 
Ejendommen fredes - bl.a. under hensyn til udsigtsforholdene mod syd over søen og for at bevare 
søbredden i hele sin længde intakt – således, at ejendommen bevares i sin nuværende skikkelse, der-
under at den ikke må udstykkes eller yderligere opdyrkes, beplantes eller bebygges. 
… 
Eventuel ændring i de nuværende bygninger og deres beliggenhed må kun ske med fredningsnævnets 
godkendelse. 
Terrænet må ikke afgraves eller på anden måde forstyrres. Der må ikke, udover hvad der forefindes 
på terrænet, anbringes noget, som kan virke forstyrrende eller skæmmende såsom ledningsmaster, 
boder, skure eller andre indretninger. 
…” 

mailto:ba4@viborg.dk


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 

Natura 2000 
Projektet ligger i en afstand af knap 400 meter fra Natura 2000 område Lovns Bredning, Hjarbæk 
Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk 
Viborg Kommune har oplyst følgende:  
”… 
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væ-
sentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte ikke kan beskadige 
yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på ha-
bitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret beskyttet natur på ejendommen. 
…” 
 

Sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 19. april 2022. 
 
Til stede foruden nævnsformand Joy Winter og nævnsmedlem Elisabeth Moltke: 
Lodsejer Zeid Hafed Laursen 
Elise Stilling, Friluftsrådet 
Bente Andersen, Viborg Kommune 
Morten Andersen, Mandrup 
 
Lodsejer redegjorde for projektet og foreviste, hvor den ønskede garage tænkes placeret over for 
stuehuset, så der bliver et gårdmiljø inden for bygningerne. Garagen skal være ca. 100 m² med to 
porte med beklædning i træ og tag i eternit i samme farve som den eksisterende garage. Den kommer 
i henhold til de medsendte tegninger til at ligge vinkelret ved siden af den eksisterende garage med 
bagkant i lige linje med den eksisterende bygnings forside, 5 meter fra den eksisterende bygning efter 
krav fra brandmyndighederne. Den vil rage ca. en meter længere ud end det eksisterende stuehus i 
retning mod søen. 
 
Der skal lægges belægningssten som fundament.  
 
Der er ingen offentlige interesser knyttet til fredningen, da udsigten ikke kan ses fra offentlig vej eller 
sti. 
 
Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod projektet. 
 
Det blev aftalt med lodsejer, at nævnsmedlem Flemming Gundersen kan besigtige stedet senere. 
 
Flemming Gundersen har besigtiget stedet senere samme dag. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
 



 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, dispensation til at 
opføre en garagebygning på 108 m², som angivet i ansøgningsmaterialet og placeret, som anført på 
nedenfor gengivne kort.  
 
Fredningen har til formål at sikre udsigten og søbredden fra ejendommen ned mod Vedsø. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har lagt vægt på, at den valgte placering ikke kan hindre udsigten over søen, og at bygningen 
ikke i øvrigt vil virke forstyrrende eller skæmmende. 
 
Ingen interessegrupper har haft indvendinger mod projektet. 
 
Fredningsnævnet vurderer efter kommunens udtalelse, at det ansøgte ikke kan påvirke et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde væsentligt og ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter 
på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 
Dispensationen meddeles på følgende  
Vilkår 
 Bygningen skal opføres i træ med eternittag i samme farve som den eksisterende garagebygning. 
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 2. februar 2023                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   FN-MJV-01-2023  
Viborg kommune 
bkb@viborg.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til i tre korte perioder at opstille et telt på Vedsøvej 24, 8800 Viborg  Fr. 
19 – Vedsø. 
 
Viborg Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation fra fredningen af Vedsø til i tre korte 
perioder at opstille et telt, på ejendommen Vedsøvej 24, 8800 Viborg. 
 
Ansøgningen 
Viborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Mette og Zeid H. Laursen om dispensation fra na-
turbeskyttelsesloven til at opstille et telt i tre korte perioder i 2023 på det fredede areal på Vedsøvej 
24, 8800 Viborg. Første gang den 27. april 2023 til den 30. april 2023, anden gang den 4. maj til 
den 7. maj 2023 og tredje gang den 17. august til 21. august 2023.  

Ejendommen ejes af Ha'Fed Holding ApS, som ejes af ansøger, Zeid Hafed Laursen. 

Kommunen er indstillet på at meddele en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbe-
skyttelseslinje, hvis Fredningsnævnet dispenserer fra fredningen.  

Kommunen har oplyst, at der er tale om private arrangementer for familie/venner og få, korte opstil-
lingsperioder – 2 om foråret og 1 i sensommeren. 

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde 
væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen har desuden vurderet, at det ansøgte ikke kan be-
skadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter opta-
get på habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret beskyttet natur på ejendommen. 

Det fremgår af den medsendte situationstegning, at teltet ønskes placeret tæt på den eksisterende 
bebyggelse på ejendommen. Der er endvidere medsendt et billede af teltet, hvor teltets mål er angivet.  
 
Fredningen 
Af deklaration af 16. juli 1953, lyst på ejendommen matrikel nummer 56 ohg, Viborg købstads mark-
jorder, fremgår blandt andet: 
 
”… 
Ejendommen fredes - bl.a. under hensyn til udsigtsforholdene mod syd over søen og for at bevare 
søbredden i hele sin længde intakt – således, at ejendommen bevares i sin nuværende skikkelse, der-
under at den ikke må udstykkes eller yderligere opdyrkes, beplantes eller bebygges. 
… 

mailto:bkb@viborg.dk
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Eventuel ændring i de nuværende bygninger og deres beliggenhed må kun ske med fredningsnævnets 
godkendelse. 
 
Terrænet må ikke afgraves eller på anden måde forstyrres. Der må ikke, udover hvad der forefindes 
på terrænet, anbringes noget, som kan virke forstyrrende eller skæmmende såsom ledningsmaster, 
boder, skure eller andre indretninger. 
…” 
 

Natura 2000 
Projektet ligger i en afstand af knap 400 meter fra Natura 2000 område Lovns Bredning, Hjarbæk 
Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk 
 
Viborg Kommune har oplyst følgende:  
”… 
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væ-
sentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte ikke kan beskadige 
yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på ha-
bitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret beskyttet natur på ejendommen. 
…” 
 

Fredningsnævnet har henset til ansøgningens indhold ikke fundet anledning til at indhente yderligere 
fra kommunen.  
 

Sagsbehandling 
Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5, i forretningsorden for frednings-
nævn. 

Sagens bilag har været sendt i høring hos interessegrupperne. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2, dispensation til at 
opstille et telt i tre kortere perioder på ejendommen, første gang den 27. april 2023 til den 30. april 
2023, anden gang den 4. maj til den 7. maj 2023 og tredje gang den 17. august til 21. august 2023.  
 
Teltet skal placeres som på nedenstående kort, og teltet skal have de mål, som er anført på det ind-
sendte billede. Teltet må alene står der i de ovenfor anførte perioder.   
 
Fredningen har til formål at sikre udsigten og søbredden fra ejendommen ned mod Vedsø. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har lagt vægt på, at teltet alene skal står der i kortere perioder.  
 
Ingen interessegrupper har haft indvendinger mod projektet. 
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Fredningsnævnet vurderer efter kommunens udtalelse, at det ansøgte ikke kan påvirke et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde væsentligt og ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter 
på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 
Dispensationen meddeles på følgende  
 
Vilkår 
Teltet skal placeres som vist på situationstegningen. 

Teltet skal have de mål, der fremgår af det indsendte billede. 

Teltet må kun stå der i de perioder, der er anført ovenfor. 
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Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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