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V'Odlage'~:
SV<OV" og \!a1UrSWd®d~®:1

Vedrørende journal nr. 173/04 - ansøgning om tilladelse til anlæg af natursti langs Søvejen
• ved Stilling Sø.

Fredningsnævnet har den 1. december 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse
til anlæg af natursti langs Søvejen syd for Stilling Sø.

Stien skal forløbe hhv. umiddelbart langs vejen og i selvstændige traceer parallelt med vejen. Stien
vil i den endelige udførelse fremstå grusbelagt og med en bredde på 1,6 m.

I første omfang vil en del af stien dog blive anlagt som fodsti, idet kun strækningen umiddelbart
langs kørebanen grusbelægges (som rabatudvidelse).

Iet vist omfang medfører anlægget fældning af træer, og ved nogle overgange fra linieføring langs
vejen til linieføring i trace vil der være behov f~r mindre terrænreguleringer eller etablering af
tramper eller trapper.

Der påtænkes opsat 2-3 bænke på strækningen.

• Arealerne, hvor stien føres i selvstændig trace, er privatejede. De agter at ekspropriere de
nødvendige arealer til anlægget.

Den ansøgte sti ligger på ejendomme, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af25. maj
1964 om fredning af arealer på sydsiden af Stilling Sø og i Pilbrodalen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. marts 2005.

Iforbindelse med besigtigelsen foreviste Ole Agård Frandsen forløbet af stien og oplyste, at den vil
blive ca. 1 km. lang. Stien vil i Pilbrodalen tilslutte sig statsskovdistriktets stisystem i området.

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af30. november 2004 anbefalet, at der gives tilladelse til
anlæg af naturstien. Amtet har særligt anført, at det fredede landskab fortsat vil kunne bevares i sin
nuværende tilstand, da stien etableres i umiddelbar tilknytning til, eller tæt på, Søvejen, og da stien
anlægges af naturrnaterialer (grus) eller som trampesti. Amtet har endvidere lagt vægt på, at
anlægget af stien vil medføre en væsentlig forbedring af offentlighedens adgang til fods fra Stilling

mailto:post@aarhus.byret.dk


til de fredede arealer, og at projektet således er positivt for almenhedens rekreative interesser i
området. Amtet har dog forudsat, at træfældning og terrænregulering begrænses til det nødvendige
minimum.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har oplyst, at lokalkomiteen har sat sig godt ind i
projektet og varmt kan anbefale, at der gives dispensation hertil.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da stianlægget følger en eksisterende vej, og anlægges af naturmaterialer eller som trampesti, er det
Fredningsnævnets vurdering, at stianlægget ikke påvirker det fredede landskab væsentligt. Under
hensyn hertil, og da stianlægget endvidere vil medføre en væsentlig forbedring af almenhedens
adgang til de fredede arealer, herunder til Statsskovdistriktets stisystem, finder Fredningsnævnet, at
stianlægget ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet meddeler derfor dispensation til det
ansøgte, på vilkår at stianlægget udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger af 1.
oktober 200~ og de i øvrigt meddelte oplysninger.

• Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

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

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

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

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

Med venlig hilsen



~
Per Holkmann Olsen
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