
04320.01

Afgørelser - Reg. nr.: 04320.01

Fredningen vedrører: Følle Vig

Domme

Taksationskom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 30-08-1977

Fredningsnævnet 03-05-1977

Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>



-,.J,

•

••

REG- ~IP ~31ø

.3o/~_?7
13/j7st/

U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1977, den 30. augus t
nævne t følgen de

, afsagde overfrednings-

kendelse

i sag nr. 2346/77 om fredning af ejendommen matr.nr. 2 a,
Følle by, Bregnet sogn, i Rønde kommune:

I skrivelse af 28. juli 1976 nedlagde Danmarks Na-
turfredningsforening påstand om fredning af 21,6 ha af
ejendommen matr.nr. 2 a, Følle by, Bregnet sogn. Frednings-
påstanden fremsattes, efter at ejendommens ejer, overlæge
Jørgen Hastrup, over for foreningen havde tilbudt at lade
ejendommen frede uden erstatning.

Ved kendelse afsagt af fredningsnævnet for Arhus
amts nordlige fredningskreds den 3. maj 1977 blev det be-
stemt, at fredningspåstanden ikke tages til følge. AfgØ-
relsen er truffet med 2 stemmer mod ~n. Mindretallet stem-
te for gennemførelse af fredningen med et i mindretallets
votum nærmere angivet indhold.

Kendelsen er indbragt for overfredningsnævnet af
Danmarks Naturfredningsforening med påstand om, at frednin-
gen gennemføres og med de nærmere bestemmelser, som er op-
taget i mindretallets votum.

Overfredningsnævnet har den 6. juli 1977 besigti-
get ejendommen og afholdt møde med ejeren, Danmarks Natur-
fredningsforening og interesserede myndigheder. I sagens
behandling har deltaget 8 medlemmer af overfredningsnævnet.
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Af sagen fremgår:

Fredningspåstanden angår hele ejendommen med und-
tagelse af nogle under denne matrikulerede vejarealer i en
sommerhusudstykning, som tidligere er foretaget fra ejen-
dommen.

Ejendommen, der drives landbrugsmæssigt og i øvrigt
tjener som bolig for ejeren, er beliggende ved bunden af
Følle vig og er for størstedelens vedkommende henført til
et sommerhusområde ved Følle strand. Den østlige del af
ejendommen ligger uden for sommerhusområdet og er et eng-
areal, der mod øst grænser til 3 mindre e~glodder, som igen
grænser til jorderne under det statsejede Kalø gods (Vildt-
biologisk Station).

Dele af ejendommen er omfattet af strand- og højbe-
skyttelseslinierne efter naturfredningslovens §§ 46 og 53 ..

Den del af ejendommen, som ligger i det til sommer-
husbebyggelse udlagte område, og som ikke er omfattet af de
nævnte beskyttelseslinier, har en størrelse af 6,54 ha,
hvoraf ca. 1,4 ha udgøres af landbrugsbygningerne med have
og gårdsplads.

Før den nuværende ejers overtagelse af ejendommen
er der fra denne udstykket ca. 50 sommerhusparceller.

Sommerhusområdet, der blev fastlagt som et sådant
i bygningsvedtægt stadfæstet den ll. februar 1964, omfatter
ca. 120 ha. Indtil nu er ca. 70 ha heraf udstykket i ca.
700 parceller, hvoraf ca. 400 er bebygget. Sommerhusområdets
nordlige grænse følger på en strækning den offentlige vej
fra Rønde til Følle strand, men er i øvrigt fastlagt uden
hensyn til terrænforhold eller matrikelskel som en afstand
af ca. 500 m fra kysten. Bygningsvedtægten er ikke suplle-
ret med nærmere bestemmelser i byplanvedtægt om sommerhus-
områdets udstyknings- og bebyggelsesforhold.

For fredningsnævnet og overfredningsnævnet er føl-
gende påstande og synspunkter fremsat:

Danmarks Naturfredningsforening har til støtte for
sin påstand anført, at der knytter sig meget betydelige
landskabelige værdier til ejendommen, hvorover der er udsigt
fra vejen fra Rønde til Følle strand, og som udgør en land-
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skabeligt værdifuld del af det samlede Kalø-område. Kun
40-50 sommerhusparceller kunne udstykkes fra ejendommen, og
det er et i forhold til det samlede antal grunde i sommerhus-
området ubetydeligt antal. En fredning som påstået vil
derfor ikke gribe ødelæggende ind i kommunens planlægning
og vil heller ikke influere negativt på de udgifter, der
er forbundet med byggemodningen af sommerhusområdet iøvrigt.
Foreningen har yderligere henvist til gentagne tilkendegi-
velser fra miljøministeriet om ønskeligheden af, at uud-
stykkede kystnære sommerhusområder med en særlig rekreativ
værdi søges friholdt for sommerhusbebyggelse. Foreningen
har i denne forbindelse fremhævet, at fredningsplanudval-
get ikke var inddraget i de overvejelser, der førte til
fastlæggelsen og afgrænsningen af sommerhusområdet i 1964 .

Ejendommens ejer har tilsluttet sig foreningens
fredningspåstand og ikke ønsket sig tillagt erstatning.

Panthaveren Jyllands Kreditforening har ikke givet
møde for fredningsnævnet. Panthaveren Søren Krause Knud-·
sen, F<tinde , hE.r for- fredningsnævnet :'r:;tethaft at indvende
mod en fredning uden erstatning.

Røn de kommune har modsa t sig fredn ingen, der anses
for unØdvendig og generende. Særlig har kommunen anført,
at der ikke ved en fredning bør gøres indgreb i kommunens
planlægn ing. Størs tede len af den omhan dlede ejendom har
ikke blot været henført til sommerhusområde siden 1964,
men er i overensstemmelse med kommunens dispositionsplan
nu også omfattet af de midlertidige rammer for lokalplanlæg-
ningen, jfr. kommuneplanlovens § 15. Miljøministeriet har
således så sent som i 1977 bekræftet den tidligere udførte
planlægning af sommerhusudviklingen i kommunen. Kommunen
er opmærksom på de landskabelige værdier, der knytter sig
til ejendommen, og vil tage hensyn hertil ved udarbejdelsen
af lokalplaner for den videre udbygning af sommerhusområ-
det. Kommunen ønsker i øvrigt, at der etableres en stifor-
bindeIse fra Rønde over engarealerne til Følle strand, og
må også af denne grund vende sig imod en fredning, der vil
forhindre eller dog vanskeliggøre dette.

Arhus amtsråd har udtalt sig imod en fredning, der
alene skyldes en henvendelse fra en privat grundejer om
vederlagsfri fredning af en ejendom, som af alle planlæg-
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ningsmyndigheder siden begyndelsen af 196o'erne har været
disponeret for sommerhusbebyggelse. Da der ikke kan på-
regnes udlagt flere sommerhusområder nær kysterne, bør man
ikke ved fredning forhindre virkeliggørelsen af den alle-
rede udførte sommerhusplanlægning ved Følle strand.

Fredningsplanudvalget for Arhus amt har den 19. marts
1976 efter forhandling med Rønde kommune afslået en anmod-
ning fra ejendommens ejer om at rejse fredningssag for
ejendommen. Udvalget har anført, at ejendommen vel må an-
ses for fredningsværdig, men at udvalgets flertal i betragt-
ning af Rønde kommunes indstilling ikke finder at kunne an-
befale fredningen.

Fortidsmindeforvaltningen under fredningsstyrelsen
har anført, at gravhøjenes meget fornemme beliggenhed gør
den påståede fredning tilrådelig.

Et flertal på 7 af de i sagen deltagende medlemmer
af overfredningsnævnet finder, at ejendommen bør undergives
fredn ing.

Disse medlemmer udtaler: Arealet har en sådan land-
skabelig værdi, at naturfredningslovens betingelser for
at gennemføre en fredn1ng af det er opfyldt. Ejendommen
ligger vel for størstedelens vedkommende i sommerhusområde,
men i udkanten af dette og - bortset fra et mindre engareal -
stødende op til smukke ubebyggede arealer under det stats-
ejede Kalø gods. Sommerhusområdet må antages i sin tid at
være blevet afgrænset uden en detaljeret gennemgang af
grænsens forløb og uden fcedningsmyndighedernes medvirken.
Der er ikke udført supplerende detailplanlægning for area-
let, og dets friholdelse for sommerhusbebyggelse vil kun
reducere sommerhusområdet, der endnu har betydelig rumme-
lighed, med relativt få grunde. Disse medlemmer finder der-
for, at der ved en fredning af arealet, som i dette tilfælde
kan gennemføres uden erstatning, ikke gøres et urimeligt
indgreb i kommunens planlægning, men at en fredning tvært-
imod er stemmende med sigtet med landsplandirektivet i mil-
jøministeriets cirkulære af 16. juni 1977 om planlægning
af somrr.~I~H~::::om<l,der.I øvrigt vil fredn ingen, om det skulle
blive påkrævet, kunne lempes-J medfør af naturfredningslovens
§ 34, stk. 2, ligesom kendelsen på oc~'----2~denside ikke er

"-
til hinder for, at der under en ny frednin;;~~d erstat-

- "
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ning kan træffes supplerende bestemmelser.

Et medlem lægger afgørende vægt på, dels at ejeren

ikke har ønsket sig tillagt erstatning, dels at arealet over-
vejende anvendes til landbrugsformål, og at denne anvendelse
generes urimeligt af det pres, der har kunnet konstateres
som følge af sommerhusudviklingen i området.

e
\.'.-

Mindretallet på et medlem har ment, at fredningsnæv-;-
nets kendelse bør stadfæstes. Dette medlem er enigt i, at
naturfredningslovens betingelser for at gennemføre en fred-

ning af ejendommen er opfyldt, men har ikke fundet tilstræk-
keligt grundlag for i strid med kommunens og amtsrådets ind-
stilling og uden fredningsplanudvalgets anbefaling at følge
en privat grundejers ønske om fredning af et større areal,
som i kommunens planlægn ing er dispone re t for sommerhusbe byg-
gelse.

Med det udfald, sagen således har fået, finder
samtlige medlemmer, at der ikke er anledning til at hjem-
vise sagen til fornye t behan dl ing ved fre dn ingsnævne t, men
at fredningen kan gennemføres ved nærværende kendelse.

~.
Fredningens indhold findes at kunne fastsættes i

ove renss temmelse med den af Danmarks Naturfredn ingsforen ing
nedlagte påstand, dog således at bestemmelsen om påtaleret

udelades, jfr. herved de nye bestemmelser i § 12 i forret-
ningsorden for fredningsnævn (miljøministeriets bekendtgø-
relse af 15. juni 19T{) , og med enkelte - bl.a. som følge

heraf - redaktionelle ændringer.

Særligt med hensyn til spørgsmålet om eventuel til-
vejebringelse af en stiforbindelse fra Rønde over engarea-
lerne til Følle strand bemærkes, at fredningen omfatter en
ret for almenheden til færdsel ad den som Bekkasinvej be-
nævnte markvej over ejendommen langs engarealerne,og at
det er muligt med samtykke fra fredningsnævnet og Danmarks
Naturfredningsforening at anlægge veje og stier over det
fredede areal. Kommunens interesse i efter aftale med ejen-
dommens ejer eller efter ekspropriation at tilvejebringe
en stiforbindelse over ejendommen findes tilstrækkeligt til-
godeset derved og ved den i naturfredningslovens § 34, stk.2,
indeholdte beføjelse for overfredningsnævnet til at gøre

undtagelser fra bestemmelser i fredningskendelser afsagt
af overfredn ingsnævne t.
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Der tilkendes ikke erstatning i anledning af
fredningen.

Herefter b e s t e m m e s:

Den på vedhæftede kort viste del af ejendommen
matr.nr'. 2 .§., Følle by, Bregnet sogn, undergives følgende

be s te mmel se r :

l. Arealernes tilstand: Arealerne skal såvidt muligt be-

vares i deres nuværende tilstand.

Terrænændringer': Terrænformerne må ikke ændres ved af-

gravning eller opfyldning. Arealerne må ikke anvendes
til losseplads, oplagsplads, motorbane, flyveplads el.
lign. Forurening af naturen ved henlæggelse af affald
ellel~ an de t må ikke fin de s ted.

Veje: Anlæg af veje og stier må kun finde sted med sam-
tykke fra fredningsnævnet og Danmarks Naturfrednings-
forening, bortset fra veje, som tjener landbrugsdrift,
når disse følger det naturlige terræn. Eksisterende
veje må ikke udvides eller befæstes uden samtykke fra
fredn ingsnævne t og Danmarks Naturfre dn ingsforen ing.

4. Beplantning: Træplantning eller -såning må ikke finde

sted udenfor nuværende haveanlæg og eksisterende be-
plantninger. De på ejendommen værende alleer, frie træ-
grupper, fritstående træer og naturgrønt hegn skal sted-

se bevares og i nødvendigt omfang fornyes og udtyndes.

5. Landskabspleje : På udyrkede arealer' skal det uden be-
kostning for ejeren og efter meddelelse til denne være
muligt for fredningsnævnet og Danmarks Naturfrednings-
forening at foranledige en Ønsket naturtilstand opret-
holdt ved en passende landskabelig pleje.

6. Hegn: Hegn må ikke opsættes eller plan tes uden fred-
ningsnævnets tilladelse med undtagelse af nødvendige
kreaturhegn og hegn om eksisterende haver. Udskift-
ning af eksisterende hegn kan finde sted.

7. Stengærder m. v.: Eksisterende stengærder, diger eller-
jordvolde må ikke fjernes eller gennembrydes.
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8. Bebyggelse, ledningsanlæg og lign.: Udover, hvad der

er bestemt i pkt. 9, er det forbudt at opfØre ny be-
byggeise. Fredningsnævnet kan dog tillade anbringelse

eller opstilling af beboelses- og campingvogne, boder,
skure, master, tårne) vindmøller eller lignende ind-
retninger, der tjener et på stedet naturligt formål.

II
"

9. Jordbrugsbyggeri: Opførelse af nye til bestående land-

brug nødvendige bygninger samt til- og ombygninger af
eksisterende bygninger, hvorved disses ydre eller an-
vendelse ændres væsentligt, må ikke påbegyndes, før teg-

ninger udvisende placering og udseende er godkendt af
fredningsnævnet. Oprettelse af pelsdyrfarme og f jer-
kræfarme uden for bestående bygninger samt oprettelse

af drivhusgartnerier og dambrug er ikke tilladt.e'~.e lo. Camping: Teltlejre og campingpladser må ikke etableres
uden fredningsnævnets godkendelse.

ll. Vådområder: Afvanding eller opdyrkning af engene må

ikke f in de s te d.

12. Offentlighedens adgang: Færdsel ad den på kortet viste
markvej, Bekkasinvej, skal være tilladt for almenheden.

~.
13. Oldtidshøjene: Fredningsstyrelsen kan stille krav om

frilæggelse af den på ejendommen beliggende oldtidshØj
nr. 2216.44 for bevoksning m.m., således at foranstalt-
ningerne enten udfØres af ejeren selv for egen regning,

eller, hvis ejeren måtte foretrække dette, ved frednings-
styreisens foranstaltning uden udgift for ejeren.

Udskriftens rigtighed
be kræftes.

ct,~~Mc~r~"'~,b'??c;
Anne Skouen borg /'"

kh.
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fredningsgrænse

fortidsminder

ejer! avsg rænse

Oversigtskort i l' 25000 F0LLE STRANDGARD

Matr. nr. 2a

Følle by, Bregnet sogn

Kortbilag hØrende til

OVERFREDNINGSNÆVNETS

kendelse i sag nr.: 2346/71

~--------_._--'-
Grundkort udarbejdet 1976

DANMARKS NATUR-
Sted: FREDNINGS FORENING
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UDSKRIFT

af

forhandlingsprotokollen for frednings-
nævnet for Aarhus amts nordlige fred-
ningskreds.

Ar 1977, den 3. maj blev på dommerkontoret i
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Sag angående fredning af ejen-
dommen matr. nr. 2 ~ Følle by,
Bregnet sogn, rejst af Danmarks
Naturfredningsforening

afsagt sålydende

K E N D E L S E:



,-
Under nærværende sag har Danmarks Naturfred-

ningsforening rejst sag med påste":1d om fredning af et
areal af ejendommen matr. nr. 2 ~ Følle by, Bregnet sogn~
"Følle Strandgaard", tilhørend'3 ov0:;....læge Jø::,'genHastrup ~
Rønde.

Arealet er tildels beliggende i den østlige
del af et i bygningsvedtægten for Rønde kommune udlagt
sommerhusområde, men omfatter herudover et engområde,
beliggende øst for den langs sow~erhusområdets østgrænse
gående vej, Bekkasinvej. Dette engområde fortsætter mod
øst indtil det rammer Kalø Gods' jorder.

Indenfor sommerhusområdet er allerede tidligere
udstykket en række parcelleI' fra metro nr. 2 ~, dels be-
liggende syd for de oprindelige landbrugsbygninger, dels
(for 6 parcellers vedkommende) i det nordøstlige hjørne af
sommerhusområdet.

e Der er fra vejen fra Rønde over Følle Mølle til

• Følle Strand udsigt over de påståede fredede arealer •
Det er oplyst, at det samlede sommerhusområde- har et areal på ca. 120 ha. Heraf er foreløbig udstykket

ca. 70 ha (297 ubebyggede og L~07 bebyggede grunde). Res ..
ten af arealet er endnu uudstykket.

Det areal, der påstås fredet, omfatter hele matr.
nr. 2 ~, bortset fra nogle fortsat under dette matr. nr.
hørende veje i de fornævnte udstykkede parceller. Det af
påstanden omfattede areal and~ager ialt 21,6 ha, herunder



e-e

- 3 -

et opgrødet areal på 1,4 ha~ Af arealet er 3,85 ha omfat-
tet af strandbeskyttelseslinien efter na-turfredningslo-
vens § 46 og 4,75 ha omfattet af højbgskyttelseslinien
efter naturfredningslovens § 53 i lorhold til 3 i og ved
ejendommens nordvestlige hjørne beliggend~ oldtidshøje.
Det uden for beskyttelseslinierne beliggende areal an-
drager herefter ialt 13,00 ha, heraf beliggende indenfor
sommerhusområdet 6,54 ha.

Fredningspåstanden har følgende indhold:
l. Bebyggelse udenfor en afstand fra eksisterende bebyg-

gelse på 75 m skal ikke være tilladt, bortset fra n0d-
vendige bygninger for landbrugsdrifteno Sådanne skal
dog opføres i tilknytning til allerede eksisterende
bebyggelse, og udførelse og placering kræver godken-
delse af de påtaleberettigede.

2. Opstilling af faste anlæg, boder, skure, transformer-
stationer, drivhuse og master på gårdens jorder må ik-
ke finde sted. Opsætning af læskure for kreaturer skal
dog være tilladt.

3. Cafeterier og campingpladser må ikke etableres.
4. Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
5. Arealerne må ikke benyttes til oplag af nogen art, bort-

set fra oplag, som er nødvendig for landbrugsdrifte~.
6. Arealerne må ikke benyttes til motorbaner, flyveplads

eller lignende.
7. Ejendommens jorder skal stedse drives som landbrug. Uå-
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stykning eller frasalg må ikke finde sted.
8. Udenfor de arealer, der nu er træbevokset, og arealer,

der er udlagt til have, må beplantning ikke finde sted.
9. De på ejendommen værende alleer, frie trægrupper, frit-

stående træer og naturgroet hegn skal stedse bevares og
i nødvendigt omfang fornyes og udtYndes.

lo. Eksisterende stengærder, diger eller jordvolde må ikke
fjernes eller gennembrydes.

ll. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-
fyldning.

12. Engene skal bevares som græsningsarealer. Afvanding el-
ler opdyrkning må ikke finde sted.

13. Nye veje må ikke etableres, dog skal man kunne anlægge
nye markveje, når disse følger terrænet.

14. Fredningen giver ikke offentligheden større adgang til
det fredede end hvad der følger af gældende love.

15. Det skal uden bekostning for ejeren og efter forud ind-
hentet tilladelse hos denne, være muligt for de påtale-
berettigede at foranledige en ønsket naturtilstand op-
retholdt ved en passende landskabelig pleje.

16. Påtaleret tillægges den til enhver tid værende ejer,
fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds
og Danmarks Naturfredningsforening.

Bekendtgørelse om den rejste fredningssag har væ-
ret indrykket i Statstidende for den 9. november 1976 og Amts-
avisen, Randers for den 8. november 1976.
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Sagen har været gensta~d for brevveksling med
fredningsplanudvalget for Aarhus amt, Aarhus amtsråd og
Rønde kommune.

Endvidere har sagen været behandlet i møder,
hvori deltog ejeren af ejendommen samt repræsentanter for
fredningsplanudvalget, amtsrådet og kommunen samt fred-
ningsstyrelsen, fortidsmindeforvaltningen i Aarhus.

Danmarks Naturfredningsforening har fastholdt
påstanden om fredning, idet foreningen herved navnlig har
henvist til de efter foreningens skøn meget betydelige
landskabelige værdier, der knytter sig til det pågælden-
de område. Disse værdier må efter foreningens opfattel-
se gå forud for hensynene til ikke at gribe ind i den
foretagne planlægning. Foreningen har herved yderligere
bl.a. henvist til, at det areal, som uden dispensation
fra beskyttelseslinierne kan bebygges, når et passende
område omkring ejendommens hovedbygninger skal frihol-
des, højst kan udstykkes i 40 sommerhusgrunde eller et
i forhold til det samlede antal grunde ubetydeligt an-
tal.

Foreningen har på direkte foranledning af næv-
net erklæret, at man indenfor sommerhusområdet yderlige-
re vil overveje Bt søge gennemført en frivillig fredning
af en mindre ejendom, "Thyrislund", men at denne ejendom
er omfattet af naturfredningslovens beskyttelseslinier
(strand- og fortidsminde-) i en sådan grad, at der næppe
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kan bygges mere end 5 - 6 hvse uden dispensation. For-
eningen vil ~orhandle med ejeren om muligheden ~ en fri-
villig ~edning. Herudover har foreningen ikke planer om
at rejse fredningssag indenfor området.

Derimod vil foreningen, såfremt en bebyggelse
af Kalø Gods' jorder måtte blive aktuel, søge sådanne pla-
ner hindret gennem en fredningssag.

Ejeren overlæge Hastrup har for sit vedkommende
tiltrådt den nedlagte fredningspåstand, idet han har er-
klæret sig indforstået med, at fredningen gennemføres u-
den nogen erstatning til ham. Han har under de videre for-
handlinger erklæret at ville udvide fredningen, således
at der gives of~entligheden adgang til færdsel ad den for-
nævnte vej, Bekkasinvej.

Fredningsplanudvalget for Aarhus amt, som på et
møde har behandlet et tilbud fra ejeren om frivillig fred-
ning af arealerne, har efter forhandling med Rønde kommune
vedtaget ikke at rejse fredningssag.

Aarhus amtsråds udvalg for teknik og miljø har
vedtaget at udtale sig imod fredningen, men besluttet, at
der skal optages forhandling med ejeren og Rønde kommune
om arealets anvendelse.

Rønde kommune har modsat sig fredningen. Kommu-
nen har herved navnlig henvist til det indgreb, der gen-
nem en fredning vil ske i kommunens planlægning, derved at
der gribes ind i et allerede udlagt sommerhusområde. Kom-
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munen har iøvrigt erklæret sig indforstået med nærmere
forhandling om arealets anvendelse, således at der ved
udstykning og bebyggelse kan tages videst muligB landska-
belige hensYn.

Kommunen har endelig fremsat en række ændrings-
forslag til den nedlagtefr9dningspåstand, såfremt en fred-
ning måtte blive gennemført mod kommunens protest.

Miljøministeriet, fortidsmindeforvaltningens re-
præsentant har principalt anbefalet fredningen, subsidiært
udtalt sig imod en dispensation fra naturfredningslovens
højbeskyttelseslinie.

Sagen er herefter optaget til kendelse.
Der er blandt nævnets medlemmer enighed om, at

der ikke for så vidt angår de af strandbeskyttelseslinien
omfattede områder foreligger sådanne særlige forhold, at
de kan begrunde en dispensation til bebyggelse søværts
strandbeskyttelseslinien, ligesom der er enighed om, at
dispensation til bebyggelse af arealerne i strid med na-
turfredningslovens højbeskyttelseslinie efter den af næv-
net fulgte praksis og henset til de landskabelige forhold
på stedet ikke kan forventes meddelt.

Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet og supple-
anten for det kommunevalgte medlem, som har deltaget i sa-
gens behandling, har herudover ikke fundet, at der fore-
ligger sådanne særlige forhold, som efter deres opfattel-
se må kræves for gennem en fredningssag at gribe ind i den
i kommunen gennemførte, i bJ~lanvedtægt og dispositions-
plan stadfæstede planl~gnil~g. Disse voterende har herved
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også lagt vægt på, at det indenfor sommerhusområdet be-
liggende areal efter deres skøn må anses for tilstrække-
ligt sikret i naturfredningsmæssig henseende gennem de
på arealet hvilende beskyttelseslinier, og at en bebyg-
gelse af den uden for sommerhusområdet beliggende del af
matr. nr. 2 ~ allerede på grund af arealets lave og fug-
tige karakter må anses for urealistisk.

Nævnets formand har fundet, at det pågældende
areal frembyder sådanne landskabelige værdier, at de, u-
anset de principielle indvendinger, som måtte kunne rejses
mod fredning af arealer, som indgår i kommunernes plan-
lægning, bør sikres mod bebyggelse og andre skæmmende for-
anstaltninger gennem en egentlig fredning. Denne voteren-
de har herved navnlig lagt vægt på, at området er belig-
gende i udkanten af sommerhusområdet og danner overgan-
gen til de øst for beliggende strandenge og Kalø Gods'
jorde~ samt at det område, som gennem en fredning unddra-
ges fra bebyggelse, udgør en så forholdsvis lille andel
af det samlede sommerhusområde, at det må anses for un-
derordnet i forhold til de naturværdier, som sikres gen-
nem en fredning.

Af hensYn til ensartetheden af fredningsservi-
tutter indenfor nævnets område mener denne voterende dog,
at freningsservitutten bør have følgende indhold:
l.

AREALERNES TILSTAND: Arealerne skal såvidt muligt bevares
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2.
TERRÆNÆNDRINGER:

3.
VEJE:-

4.
BEPLANTNING:

- 9 -

i deres nuværende tilstand.

Terrænformerne må ikke ændres ved
afgravning eller opfyldning ø

Arealerne må ikke anvendes til losse-
plads, oplagsplads, motorbane, flyve-
plads eller lignende. Forurening af
naturen ved henlæggelse af affald el-
ler andet må ikke finde sted.

Anlæg af veje og stier må kun finde
sted med de påtaleberettigedes samtyk-
ke, bortset fra veje, som tjener land-
brugsdrift, når disse følger det natur-
lige terræn.
Eksisterende veje må ikke udvides eller
befæste s uden de påtaleberettigedes sam-
tykke •

Træplantning eller -såning må ikke fin-
de sted udenfor nuværende haveanlæg og
eksisterende beplantninger. De på ejen-
dommen værende alleer, frie trægrupper,
fritstående træer og naturgrønt hegn
skal stedse bevares og i nødvendigt om-
fang fornyes og udtyndes.
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5.
LANDSKABSPLEJE :

6.
~:

•

7.
STENGÆRDER M. V • :

8•

BEBYGGELSE, LED -
NINGSANLÆG O.L.:

- lo -

På udyrkede arealer skal det uden be-
kostning for ejeren og efter meddelel-
se til denne være muligt for de påtale-
berettigede at foranledige en ønsket
naturtilstand opretholdt ved en passen~
de landskabelig pleje.

Hegn må ikke opsættes eller plantes u-
den fredningsnævnet s tilladelse med
undtagelse af nødvendige kreaturhegn
og hegn om eksisterende haver. Udskift-
ning af eksisterende hegn kan finde
sted •

Eksisterende stengærder, diger eller
jordvolde må ikke fjernes eller gennem-
brydes.

Udover, hvad der er bestemt i pkt. 9
er det forbudt at opføre bygninger.
Endvidere er det forbudt at anbringe
eller opsætte beboelses- og camping-
vogne, boder skure, master, tårne,
vindmøller eller lignende indretnin-
ger, medmindre disse tjener et på ste-
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9.
JORDBRUGSBYGGERI :

lo.
CAMPING:

ll.
VAooMRADER:

12.

OFFENTLIGHEDENS
ADGANG:

. 11··

det naturligt formål, og frednings-
nævnet har meddelt tilladelse hertil.

Opførelse af nye til bestående land-
brug nødvendige bygninger samt til-
og ombygninger af eksisterende byg-
ninger, hvorved disses ydre eller an-
vendelse ændres væsentligt, må ikke
påbegyndes, før tegninger udvisende
placering og udseende er godkendt af
fredningsnævnet.
Oprettelse af pelsdyrfarme og fjer-
kræfarme uden for bestående bygninger
samt oprettelse af drivhusgartnerier
og dambrug er ikke tilladt.

Teltlejre og campingpladser må ikke
etableres uden fredningsnævnet s god-
kendelse.

Afvanding eller opdyrkning af engene
må ikke finde sted.

Færdsel ad den på kortbilaget viste
markvej, Bekkasinvej, skal være til-
ladt for almenheden.
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13.
OLDTIDSHØJENE: Fredningsstyrelsen, fortidsmindefor-

valtningen kan stille krav om frilæg-
gelse af den på matr. nr. 2 ~ belig-
gende høj for bevoksning m.m., såle-
des at foranstaltningerne enten ud-
føres af ejeren selv for egen regning,
eller hvis ejeren måtte foretrække
dette, ved fortidsmindeforvaltningens
foranstaltning uden udgift for ejeren.

14.
PÅTALERET: Påtaleretten tilkommer fredningsnæv-

net for Aarhus amts nordlige fred-
ningskreds og Danmarks Naturfrednings-
forening.

I overensstemmelse med flertallets votering vil
den af Danmarks Naturfredningsforening nedlagte påstand ik-
ke kunne tages til følge.

T H I B E S T E M M E S:
Den af Danmarks Naturfredningsforening under nær-

værende sag nedlagte påstand om fredning af arealer af matr.
nr. 2 ~ Følle by, Bregnet sogn, "Følle Strandgaard", tilhø-
rende overlæge Jørgen Hastrup, tages ikke til følge.

Per Blendstrup
amtsrv.medl.

A. Holck-Christiansen
fmd.

Niels Haunstrup
suppl.f.komm.v.
medl.
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Aarhus amts nordlige fredningskreds.
Randers by- og herredsret, den 3. maj 1977.

"
. ./ / !~

" -' /' '-----A. Holck-Christiansen
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Fredningsnævnet for Århus Amt
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Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Marie Louise Ebdrup
Steffen Ebdrup
Svanevej 1
8410 Rønde
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Den 26. Juni 2004

Vedrørende journal nr. 55/2004 - ansøgning om tilladelse til opførelse af stald/ridehal på
ejendommen matr. nr. 2 a Følle by, Bregnet sogn, beliggende Svanevej 1,8410 Rønde.

Fredningsnævnet har den 30. April 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
etablering af en driftsbygning på ovennævnte ejendom.

Bygningen på 22 m x 60 m skal rumme 20 heste i den ene ende og ridehal i den anden.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 21 ha med driftsbygninger på ca. 700 m2 og et stuehus
med et bruttoareal på 404 m2

• Ejendommen drives som stutteri.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af30. august 1977 om fredning af
ejendommen matr. nr. 2 a Følle by, Bregnet sogn, i Rønde Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. juni 2004.

• Det er oplyst, at stutteriet på ejendommen ønskes udvidet til en stamhoppebestand med mindst 5
dyr med tilhørende afkom. Samlet bliver der behov for staldplads til 25 dyr. Til finansiering i
opbygningsfasen vil der i mindre omfang ske udlejning af staldpladser. De eksisterende
driftsbygninger vil blive anvendt til opmagasinering af savsmuld, grovfoder og halmballer.

Den nye driftsbygning skal etableres i tæt tilknytning til de eksisterende driftsbygninger og i samme
kote som disse. Kiphøjden bliver ikke større end de eksisterende driftsbygninger. Den nye bygning
vil komme.til at fremstå med hvidpudsede sider og et mørkt mat tag i lighed med de øvrige
driftsbygninger på ejendommen. Syd for hallen vil der blive etableret et løvtræshegn med
hjemhørende arter.

Under besigtigelsen oplyste De supplerende, at der vil blive udgang til løsdrift af heste på sydsiden
afhallen. Løvtræshegnet vil derfor alene blive etableret på en del af sydsiden af hallen. Endvidere
vil der på sydsiden af hallen, og i tæt tilknytning til denne, blive opstillet en container/markvogn til
mødding. Der vil være tale om en større container/markvogn, som vil blive placeret tæt op ad

Skov- og Natursty,relsen
J.nr. SN 2001 - \ ~ I.\T \-~-DLV1
Akt. nr. ~
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hallen, og som vil være sløret afløvtræshegnet. Der vil blive etableret en markvej rundt om hallen,
således at der kan ske afhentning af møddingen.

Ansøgningen har været forelagt Jordbmgskommisionen ved Århus Amt til udtalelse i forhold til,
om det ansøgte er en nødvendig driftsbygning. Jordbmgskommisionen har vurderet, at den ansøgte
hal på det foreliggende grundlag ikke i sin helhed kan betragtes som nødvendig for ejendommens
drift. Årsagen hertil er, at der vil blive tale om udlejning af staldpladser.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har særligt
anført, at den ansøgte driftsbygning overordnet og på sigt må betragtes som en nødvendig
driftsbygning for landbmgsdriften på ejendommen. Endvidere har amtet anført, at bygningen
placeres hensigtsmæssigt i landskabet, væk fra Følle Vig, og alene synlig fra vest og syd. På trods
afhallens størrelse vil driftsbygningen derfor ikke skæmme væsentligt i landskabelig henseende.

Rønde Kommune har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen.

• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet kan tilslutte sig amtets vurdering, hvorefter bygningen må anses for nødvendig for
ejendommens fremtidige drift som stutteri.
Da driftsbygningen placeres lavt i terrænet og tilpasses det øvrige byggeri på ejendommen og da
bygningen ikke bliver synlig fra Følle Vig, finder Fredningsnævnet, at bygningen, på trods af dens
størrelse, ikke vil skæmme væsentligt i landskabelig henseende.
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det
ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med tegningerne af 21. januar 2004 og
de i øvrigt meddelte oplysninger.

Klagevejledning

•
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.



•

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

Med venlig hilsen

~ ~Cir-----....
Per Holkmann Olsen

/bba

Kopi er tilsendt:

•
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51- 8-739-1-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen ,Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite vi Anita Søholm,Skovgårdevej 31, Agri, 8420
Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Vilfred Friborg Hansen, Ravnevej 5,8410 Rønde
Rønde Kommune, Hovedgade 77, Postboks 75, 8410 Rønde
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13. marts 2005

• Vedr. j. nr. 11.01.2005-14 ændret projekt for driftsbygninglridehal, jf. tidligere sag 55/
2004.

Den 26. juni 2004 meddelte Fredningsnævnet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, til opførelse af en driftsbygning/ridehal på 1320 m2 på Deres ejendom,
matr. nr. 2 a Følle By, Bregnet, beliggende Svanevej 1,8410 Rønde.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i brev af 11. februar 2005 til Fredningsnævnet redegjort for
Deres ønske om en lidt anden placering af hallen, om stejlere taghældning og om et noget
ændret udseende.
Baggrunden herfor er især brandhensyn og ønsket om at bygningen i højere grad kommer i
samklang med de eksisterende bygninger og omliggende terræn.

Det fremgår af Deres brev og indstillingen fra Århus Amt, at det, ved at grave hallen 1 m
ned, sikres at kiphøjden ikke overstiger kiphøjde på de øvrige bygninger, trods den stejlere
taghældning.
Afbrandhensyn, og for ikke at få en for stejl adgang til hallen, ønskes hallen placeret ca 1,5
m længere mod syd og ca 10m længere mod vest i forhold til det oprindelige projekt.
Udseendet ønskes ændret, således at hallen opføres i sort træ (en på to brædder) med tag af
sort tagpap med lister.
Istedet for vinduesbånd i taget ønskes isat flere vinduer i selve hallen.

Efter amtets opfattelse vil hallen falde bedre ind i landskabet end efter det tidligere forelagte
projekt og amtet har derfor anbefalet Fredningsnævnet at meddele, at de ønskede ændringer
vil kunne rummes indenfor den dispensation, der blev meddelt den 26. juni 2004.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnets afgørelse er truffet af formanden på det foreliggende skriftlige grundlag.
Efter beskrivelsen af den nu ønskede placering, bygningshøjder og materialevalg, er Fred-
ningsnævnet enig i vurderingen af, at hallen vil falde bedre ind iomgivelserne end efter det
tidligere projekt, hvorfor der i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilla-
delse til det nu ansøgte.
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Klagevejledning, jf naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

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

•
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 re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyn-
digheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng AIle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-51-8-739-1-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Christian Bundgård, Lykkevej 18, Drags-
mur, 8420 Knebel
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Vilfred Friborg Hansen, Ravnevej 5,8410 Rønde
Rønde Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde
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