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UDSKRIFT

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1969, den 25. marts ,afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1953/67 om fredning af arealer ved Hummelsø og Voldby-
gårde.

I den af fredningsnævnet for Skanderqorg amtsrådskreds
den 13. november 1967 afsagte kendelse hedder det:
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:IDen13. novenDGr 1967 ~fsagde nævnet folgende kendelse ved-
r:renGe fredning ~f 2re~ler ved Hunoelso og Voldbyg~rde:
I Fredningss~gen:

Ved skrivelse nf 21. decenber 1966 h~r fre~ningspl~nudv~lget
for Vejle og Sk~nderborg noter i henhold til lovbekendtgorelse nr.
194 af 16. juni 1961 § l jfr. § 38 rejst fredningssag vedrsrende nogle
~realer ved Huonelso og Voldbygårue syd for Virklund.

BQggrunden for denne fredningspåst~d er folgende:
Den 5-10-1961 @eddelte fredningsnævnet dispensation ifolge nnturfred-
ningslovens § 25 stk. 2 til Qt opf0re cavværksbygninger snot beboelse
på en parcel af o~tr. nr. 11 ~ Virklund by, Theo sogn, og den
24-10-1962 godkendtes tegning og beliggenhedsplnn for byggeriet.

Dette byggeri blev ioidlertid aldrig påbegyndt, idet Theo kocnune
tilbyttede sig arealet for ~t udlægge det til bebyggelse ced enf2Cilie-
huse, og i 1965 nodtog fredningsnævnet og fredningspl~nudvalget fra
Then kocnune andragende 00 godkendelse nf en ændring og udvidelse nf

~I bypl~nvedtægten, således nt bl.a. et oQX2de ved Voldbygårde ocf~ttende
ttl o~tr. nr.ene 10 ~, 10 S, ll~, ll~, 11 i, og lIn Virklund by, Theo

•

• sogn, blev udl~gt til boligbebyggelse.
Sporgsnnlet blev tillige forel~gt boligninisteriets koomitterede

i byplansager, der den 24-1-1966 neddelte, ~t D2n kunne tiltræde, ~t
bl.n. oDr~det ved Voldbyg&rde blev ud12gt til bcligbebyggelse under for-
uds~tning nf, at fredningsoyndighederne ligeledes kunne anerkende denne
ændring, hvorved beoærkes, at arealerne i deres helhed er beliggende
indenfor skovbyggelinier.

Fredningspl~udvalget nitte nære betænkeligheder ved 2t god-
kende pL~erne for et boligbyggeri på nrenlerne ved Voldbygårde pi
grund nf oorådets naturskonhed, og dn nan var ~f den opfnttelse, at
Theo koonune havde tilstrækkelige udviklingsouligheder på de
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ovrige ~re~ler udl~bt til by08ssig behyggelse, hesluttede fred-
ningsplanudvalget ~t rejse fredningssag for oDr~det. P~standen
blev udvidet til visse arealer onkring Huooelso, hvor frednings-
nævnet i forvejen var i forhandling Ded en lodsejer.

BekendtgorelsEhon sagens rejsning er af nævnet indrykket
i Stntstidende for den 5-1-1967 saot i Silkeborg Avis. Indkaldel-
se til oode i sagen har været incrykket i Statstidende for den
9-2-1967 snot i Silkeborg Avis.

Saben hnr vwret forhGndlet oed lodsejerne den 16-3-1967
tildels i forbindelse ned besigtigelse af oDr2det snot ved en
r~kke senere noder oed enkelte ~f lodsejerne.

Der er ikke indgQet forlig ned nocen af lodsejerne OD er-
statninb for fredningen.

Bortset fr~ et enkelt tilf~lde (lb. nr. 11) har in~en nf
panthaverne givet oode.
II Fredningspactanden:

Den nedlagte frednings~~stand er snlydende, idet der Ded
hensyn til baggrunden for sagens rejsning henvisos til det under- I anforte.

4t Beskrivelse af ODl~2cet, SOC onskes fredet, cof~tter
oor~det arealerne ockrinc Voldbyg&rde og bakkeknooen

syd herfor saot HunoclsJ Ded ongivelser. Mod
nordvest, nord oe ost begrænses det af stats-
skovene Thorso B~kker og Silkeborg Sonderskov
snot af Skanderborg-Horsens landevej. Mod syd
er grænsen lagt ovenfor bakkeskr~nterne ned
Dod Hunoelso-arealerne. Afgr~nsnineen ood
vest er de n@roeste bakketoppe, snledes atnære
soens/oilieu bev~res.



- 4 -

HUL~elsv, der er p2 c~. 9 h~, er belig-
gende i et uberort ~LGroor:J.de,ced enkelte
snnplQntninger. Soen ligger i kote 77 D, Ob
det angivende lnndsk~b når til alle sider -
bortset fra nordost - inden for ca. t ko o~
til kote 100-115 C; stejlest stiger terronet
cad syd og nord. I den sydlige del af Datr.
nr. 4 ~ n.fl. findes en souk, sn~ver dal,
hvorieenncn Silkebore-Bryrur-bnnen farer.
Denne forts~tter nod nord oe dukker ind i
stntsskoven uden at p~virkc terrwnet væsent-
ligt, idet 1en fclger dalbunden u6en sturre
c1ænningso.nlæg. Denne bane vil nuligvis blive
nedlngt i de norneste ~r, og dens arealer
vil være fortrinligt egnede til cykle- og
g2ngsti.

På grund af terrDnforholdene forer
ingen storre veje igenneD oDr~det ankring
HULTIeIso, der i det hele t~get i neget hej
grad har uncgået indgreb. Der findes s~ledes
kun 2 s~t landbrugsbygninGer saot bebyggel-
sen ankring Horrelund (uoiddelbnrt uden for
fredningsgr~nsen).

150 o syd for Voldbygårde findes pc-
standsocrådets hojeste punkter p~ gr~vhojene.
Herfra haves nogle neget vide og storslåede
udsigter, dels til Huonelso-terrænet og vi-

dere ood syd og dels Dod nordost til Borre-
so og "Pnr:ldiset".
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De tilsvarende udsigter k~n n~n endvi-
dere nyde, ner n~n k0rer ~d Gjosso-Virklund-
vejen, der indg~r i 2~nge turisters og 10-
k~lbefolkningens (bl.n. Silkeborgensernes)
udflugtsruter. Det er speci8lt og karakte-
ristisk for denne udsigt, der er indr~et
~f soukke skovbryn, ~t den ligger neget lidt
ude af vinkel for karselsretningen over en
flere hundrede noter l~g strækning.

EndeliG h~r onn onsket nt nedtage ~ntr.
nr. 14 ~ o.fl. nf hensyn til den frie udsigt
til onr~det fra Silkeborg-Horsens lanQevej-
en, der både fungerer SOD fjerntr~fikvej og
SOD et led i ecnens net ~f udflugtsveje.

Geologi Den nordlige del ~f fredningsonr~det er
oo~ænehojl~nd, Dens Hur.rr.lelsoDed ongivende
are~ler er et dodishul ost for ~n nf isens
opholdslinier. Det kuperede terrwn vest for
Hunoelso er et endcoor.ænelnndsk~b.

Arkæologi I skoven i det sydvestlige hjorne nf
nntr. nr. 4 ~ TheD, findes et usædv211ligt
stort kocpleks uf velbevarede hulveje. Der

Historie

Då have været t~le 00 en betydelig f@rdsels-
~ktivitct - fornentlic en gren ~f hærvejen
over det nu desværre udslettede vadested
nord for hulvejene.

Til trods for n~vnet synes hajene ved
Voldbygårde ~kke at være et voldsted. De i
terrænet synlige arkæologiske forekoDster
synes nlle ~t v~re gravhoje fr~ forhistorisk
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tid eller overplo jede gravh-_je.
Den priv2te fællesvej, sao fru Voldby-

g~rde går cod syd, ned ost OQ Hurroelso og
igen stiger op genneo skoven Dcd hulvejs-
systenet, onskes bevaret i den nuværende til-
stand.

Retten til notorkorsel D.ddenne vej on-
skes ikke udvidet, nens der onskes ret for
o.lnenheden til g~ende og cyklende færdsel.
En stiforbindelse syd 00 soen til Darkvojen
over oD.tr.nr. 11 D. Theo, ville hnve givet
en god ringsti, ~en dD. ejeren ikke hD.rværet
indstillet p~ dette, har c~ fraf21det dette
cnske p~ nærværende tidspunkt.

Ejeren 2f oatr. nr. 4 b Theo, h2r er-
khret sig indforst~et l1ed,o.tder givos 0.1-
oonhoden ret til ophold og f~rdsel ~)fl, c'"""... _..
1,2 hu Dellen Huonelso og don priv~te fælles-
vej. Endvidere onskes ret til ophold og færd-
sel ~)åc~. 0,07 hc. på og ved hojeno på.Dntr.
nr. 11 Q Virklund.

På oo.tr. nr. 10 Q Virklund, onskes ud-
lagt en purkeringspInds på co.. 0,20 h~.

Endelig onskes nogle kortere stier til
henholdsvis statsskove og ovenn@VTI.tejernbane
å.bnet, s~ledes son det froog~r nf det efter-
folgende.

FredningsoorAdit k~n betr~gtes SOD ho-
rende til den n~t"rpo.rk, SOD det vil være n2-
turligt at sko.be i det oidtjysko sohojl~nd -
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j~, son nllerede delvis består. Onrådet har
sin helt selvstændige landsknbskar~kter, for-
skellig frn den avrige SilkeborGegn. Endvi-
dere dnnner den nordlige del forbindelse Del-
len ue to store statsskovonråder, Thorso B~k-
ker D.V. og Silkeborg Sonderskov n.v.

e
e
e

Fredningens onfang.
FredYlingslJ2.st'Vlc.enoDf~ tt 8r i-;.ltc':'...167 hvcro..fc:'.•

126 ha er lmderknstet ~llerede goldende fredningsbestoLmelser i
nIt overvejende grnd i henhold til n':'..turfredningslovens§ 25 stk.
2 og 4. c~.5,8 hn er fredskov.
Fredningens indhold.
Generelle besteooelser:

Arealerne sk~l bevnres i deres nUViærende tilstnne dog ~ed
de under særbestcDnelser nævnte undtagelser.

Arealerne Då ikke yderligere bebygges.
Efter forud indhentot godkendelse nf den ydre udfornning

fra fredningsnovnet og fredningspl~udv2lget Då der foretnges
nodvendige 00- og tilbygninger i forbindelse ned de eksisterende
landbrug, ligeson nodvendige nybygninger under sanne vilk1r k~n
opfores, når de udgor en bygningsn~ssig enhed Dcd de ældro. Teg-
ninger og plnner kan forlanges udarbejdet, såfrent dette skannes
nodvendigt. Såfrent l~dbrugsejendorrr~en overg2r til anden an-
vendelse, sknl fredningsnyndighederne ~re berettiget til at ned-

.dele nfsl~g på ansogninger vedr~renQe om- og tilpygninger, s~-
fremt dette oedforer VoWsentlige wndringer i bygningernes ydre ud-
forLming.

Herudover 8r cl0t for1Juc1t :lt o:;?f.Jreenhver 'J.rt'J.f~)ygnin-
er olIer at ':'..nbringeeller opswtte beboelsosvogne (c:lLQinf,'"Voglo),
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l:-oder,skure eller ~ndre in~lretninGcr, herunder o:lster og t8.rnc.
Do~ sk~l onstefsrinb til lok~l elforsynin~ vore tillnit efter
forud ceddelt godkeneelse.

Ved driften ~f s~vel o~rk- SOD skovoor~der vil der vwre
~t t~ge hensyn til bev~rels8n ~f de l~ndsk~belige, ~rkæolo~iske
og n~turvidensk~belige vardier.

Ændrin:c:eri terrænet eller terrænforoerne, herunder grus-
og lercr2vninc, orfyldnin~ eller plQnerinc er ikke till~dt.

Arenlerne D~ i~ce ~nvendes til opl~gs-, p~rkerings- eller
cQDpinbpl~dser. Med hensyn til )nrkerincs- og co.n~inG~I~dser kan
fredningsnævnet og fredninGspl~nudvo.lget dog dispensere, s~freot
det skannes rioeligt ~t anlægge s&do.nne.

Fredningen sk~l ikke være til hinder for en evt. senere
udbygning nf stisysteD O.V.

Arealerne Då benyttes SOD hidtil (~ed undtagelse nf forbe-
holQ nævnt under sorbosteonelser), s&ledes at aloindelig lnnd-
brugsdrift "")0.. de eksisterende landbruGsarealer s:lvel SOD aloinde-
lig skovdrift po..de eksisterende skovo.realer kan fortsætte. Gen-
tilplantninger p~ de ~llerode eksisterende skov~reo.ler er till~dt,
jfr. skovsignntur på kortbilnget.

Stojende 2dfærd o~ ikke finde sted.
Sr.7rbesteIJnelser.

Inden for det fredede orlr~de D~ der ikke f0retnges fornn-
st:-..ltninger eller indGreb ':tfnogen 8.rt,SOD k2n :::mdreHu.r:melso's
areo.l,fom eller tilstnnd. O:~fcrelse nf badebroer, sprinGVipper,
nnlobsbroer Gller andre nnl8g i eller ved soen (SOD ovennQvnt)
Då ikke foretages uden forud indhontet till~delse fro.frednings-
nr.7vnetog fredningspl2nudv~lget. Det er tilladt lodsejerne at
hc..veb.3.dliggende ved soen, Den bådudlejnincsforretninC 08. ikke
drives.
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Tilledning 2f spildevnnd oller nnden forn for forurening
~f Hurnelso er ikko tillact.

Nytilp12ntnin@8r or ikke til12dt bortset fr~ onr~derno,
dor ligber Delleo den stiplece linie p~ kortet og fredningen s
ydergrænso.

BODlantningen på den sydlige del ~f ~2tr. nr. 11 Q Virk-
lund, vest for en linie fr~ den cstliGo høj til bygningerne p~
o~tr. nr. 11 S Virklund, w2 ikke opn~ on hejde p~ ovor 2,5 D, ~).

Beplnntning~n ~~ don vestlige h~lvdel ~f ontr. nr. 11 1
Thor-,D~ ikke opn~ en hejde p~ ovor 2,0 D, b)

Beplantningen ~~ n~tr. nr. 11 n Virklunc, Då. ikke opn~ en
hojde på over 2,5 D.

Don I~~\o::'..tr.nr. 10 1!. ig::m[';VcQrenc1egrusgr~.vning k'Ulfort-
SDttos inden for dette Datr. nr.

Der onskes ret for ~LDenheden til g~ende fwrdsel ae andon
uootoriseret fordsel på priv2t f@llesvej og onrkveje, sao nnEivet
på.kortet.e-e På.ontr. nr. 10 a Virklund, onskos udlagt en parkerings-
plads på.2000 02, således SOD ancivet på.kortet.

p~ natr. nr. 11 a Virklund, onskes udl~bt et o~holds~real
på.700 02 ankrinG de 2 hoje, jfr. kortet.

p~ ontr. nr. 4 b Theo, udlQgges 1,2 hn til færdsel og op-
hold for nlqenheden.

Fredningsoyndighederne hnr ret til opfcrelse af nedvondige
toiletbygninger for offentligheden og til opstilling nf p2pir-
lcurveo.v. p~ p~rkerinGsp12cs oG opholdsnre~ler.

Der ud:::rbejdesordensregler vedrcrende '"\loenhedonsndgcme,
~J og fredningen sk21 ikke være til hinder for herned forbunden

skiltninG eller nnden vejledende, skiltning.



- 10 -

III ForskelliGe udt2101ser, der lig~Gr til grund for freunings-
pnstnnden:

N~tion21Duseet h~r i skrivelse nf 12-7-1966 udtalt folgende:

e-e

"S& vidt jeg kan sc, er dor ikke - til trods for det "i:lis-
tc.:mkelige"navn, Voldbyg2rde, ber noget voldsted nt ~.J:\Tise.
Hvorledes stedn~vnct er freokoocet, ved jeg ikke, cen de i
terrninet synlige nrk8010giske forekoDster synes ~lle at
vwre grnvhoje fra forhistorisk tid eller overplojede grnv*
hoje,
Jeg besigtigede endvidere dot store hulvejssysteD i skoven
syd for Vessenbjerg. Der er her tale OD et usædvnnligt
stort koopleks ~f hulveje, SOD ligger sDukt bevarede i
skoven; der on have været t~le OD en betydelic fwrdsels~k-
tivitct over det nu desværre udslettede v2dested nord for
hulvejene.
Hele onr2.c1etorikring HUDI'lelscforekonner b:lde kulturgeo-
grafisk og lnndsknbswstetisk ~f neget stor værdi; det er
i sjælden gr:::..den helhed, SOD helt hnr undg.~et inc~greb i
forD nf uheldig behyggelse eller dOf1inerende vej~læg. 00-
rå.dethar sin helt selvstændige lnndsknbskarnkter, for-
skellig fra den ovrige silkeborgegn. Dot Då. inderlig h~bes,
nt det vil lykkes ved l)nSsende p12nlwgTIingsforansta.ltninGcr
nt undgn en udstykning i dette oor~de, en udstykninG, SOD
også byplnnoæssig UDiddelb~rt Då forekoDDo så.helt for-
fejlet.1I

S&vel Naturfrcdningsrndets reprwsent~nt SOD repræscntnntcr
for DnnLlnrks Nnturfredningsforening hnr under Doda ned frednings-
nwvnet erklæret at kunne anbofale ger~eDforelsen nf frcdnin~en.
IV Nævnets bcoærkninger til pnst~~den:

Nævnet er Ded fredningsplanudv~get enib i, at det i sngen
onhandlede oor~de er fredningsværdigt p~ grund nf onrndets nntur-
skonhed.

For se vidt nngnr oDrådet ved Voldbyg~rde (nntr. nr. 10 g,
~, 11 i og 11 .8) har frec1ningsm:avnetinidlertid fundet, at der gor

sig særlige hensjm gældende ved a.fvejningen 2f de fredningsoæssige
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interesser ned kooounens byggepl~nert der delvis er opstået p2
grundiag nf den ~f fredningsnævnet tidligere meddelte byggetil-
ladelse, og fredningsnævnet hnr derfor oent nt burde tillade bo-
ligbebyggelse på ~atr. nr. 11 ~ tilh~rende Theo koooune og oatr.
nr. 11 i og 10 ~ tilhorende g~rdejer Ejn~r Laursen, d.v.s. på den
laveste del af arenlerne ved bivej nr. 15 indtil n~rkvejen i skel-
let nelle~ oatr, nr. 11 i og 11 Q og nellen 10 ~ og 10 s. Såfrent derpå -

/dette nreal alene opfores enf~Diliehuse ned lav tagrejsning og i-
ovrigt fastsættes særlige servitutbesterroelser for byggeriet vil
dette ifolge nsvnets skon ikke i væsentlig grad forringe udsigten
fra den overste del nf bivej nr. 15 og fornentli& ikke ber~re ud-
sigten fra de to grnvhoje sydvest for Voldbygår~e. .

Fredningsnævnet har endvidere l~det nntr. nr. 11 e til-
horende ingenior Bjornholt (lb. nr. 2) udgå nf fredningen, idet
denne ejendons arealer er beliggende såvel indenfor landevejsbyg-
gelinien (Horsens-Silkeborg) SOD indenfor skovbyggelinien. Fred-
ningsnævnet er indstillet på at fastholde virkningen af disse
byggelinier i det onfang ejendoooen ikke falder ind under byplan-
vedtægtens boligonråde.

Efter aftale ned fredningsplanudvalget foretages den æn-
dring i forhold til påstanden, at den påtænkte parkeringsplads
ved Voldbygårde opgives, idet der under sngen er nodtaget et til-
sagn fra skovnyndighederne 00 et parkeringsarenl i statsskoven -
Thorso Bukker - uniddelbart vest for det sted, hvor bivej nr. 15
passerer skovbrynet.

Ifolge 2ftnle med lodsejer nr. 14 etableres der p~ natr. nr.
11 ! Theo by og sogn et opholdsareal på den ostlibe del nf
ejendoooen jfr. senere, nedens til gengæld besteooelsen OD hojde-
begrænsning på beplantnineen på ejendoooen udgcr.
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Da fredningsnævnet iovrigt finder, at de i naturfrednings-
lovens § l nævnte betingelser er opfyldte, hnr nævnet truffet be-
stenoelse 00 fredning nf et oof~ng og ned et indhold soo nedenfor
nævnt.
V Fredningens oofang:

Fredningen oof~tter folgende D~tr. nr.:
10~, 11 l, 11 E, 10 S, 11 Q, 10~, 111, Virklund, .Theo sogn •.
11 ~ Theo by og sogn, 11 e Virklund, Theo sogn, 14 ~, 15, 14 ~,
14 Q, 4 ~J 4 1, 16 Q, 4~, 16 d, 11 f og 11 Q Theo by og sogn.
VI Fredningens indhold:
Generelle besteooelser:

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand,
dog oed de under særbesteooelserne eller de enkelte ejendoooe
nævnte forbehold.

Ændringer i terrænet eller terrænforoerne, herunder sand-.
grus-, ral- eller lergrnvning, groftning, opfyldning og planering
er ikke tilladt. Dog knn udnyttelse af de nævnte foreko~ster ske
til privat forbrug.

Arealerne OQ ikke anvendes til oplags-, pnrkerings- eller
caopingplndser, oedoindre fredningsplnnudvQlget og frednings-
nævnet i forening giver dispensation hertil.

På det fredede nrenl oå ikke indrettes losseplads, opstil-
les ud~.ngerede onskiner, biler eller dele hernf. Forurening af,
naturen ved henlægGelse nf nffald eller andet o~ ikke finde sted.

De fredede ~renler Då ikke yderligere bebygges oed und-
tagelse nf de tilfælde, der nævnes under særbesteooclserne eller
ved de enkelte ejendoooe.

Der oå således ikke opfores bygninger, skure, boder eller
andre indretninger eller opsættes hegn, bortset fra nodvcndige
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kreaturhegn og de ved nærværende kendelse foruds~tte hegn ved
stier og veje.

Tnrne, onster og ledningsnnlæg o~ kun opsættes efter for-
ud indhentet godkendelse fr~ fredningsnævnet,

Fredningen sk~l dog ikke vnre til hinder for, nt der i til-
knytning til allerede bestnende landbrug opfores nybygninger el-
ler foretages 00- eller tilbygninger pc eksisterende bygninger pu
betingelse nf, at nybyggeri eller storre 00- eller tilbygninger
ikke påbegyndes, forinden tegninger og plnner for byggeriet er
godkendt af fredningsnævnet.

Til byggeri til nyoprettede landbrug skal indhentes fred-
ningsnævnets tilIndeIse, der kan nægtes, sufreot byggeriet ikke
tjener rioelige lnndbrugsokononiske fomil.

On- og tilbygninger af de eksisterende, lovligt opforte
helurs- og sonnerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grnd ændrer
karakter, nn kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet.

For så vidt angår Hunnelso gælder frIgende:
Der n~ ikke foretages foranstaltninger eller indgreb af

nogen art, SOD kan ændre Hunnelso's areal, forn eller tilstand.
Opfcrelse af bndcbroer, springvi;.per, nnlobsbroer eller nndre nn-
læg i eller ved soen (son ovennævnt) Dn ikke foretages uden for-
ud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet og fredningsplnnud-
vnlget. Det er tillndt lodsejerne 2t hnve båd liggende ved soen,
Den bådudlejningsforretning nu ikke drives.

Arenlerne nå benyttes son hidtil, Dednindre nndet er nn-
fort under særbestenoelser eller under de enkelte ejendorlDe.

Nytilplnntninger er ikke tillndt, bortset fra ooråderne,
der ligger Dellen den stiplede linie på vedhæftede kort og fred-
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ningens ydergrænse.
Påtnleberettiget er fredningsnævnet for Sk2nderborg not.

S~rbesteDDelser:

e
e
e

l) Der gives nloenheden ret til gående og anden ikke ootoriseret
fordsel nd den nord-sydgående privnte fællesvej fra Voldbygårde
genn.eo skoven på oatr. nr. 4 b Theo til Huooelsobjerg ved fred-
ningens sydgrænse jfr. vedhæftede kort.
2) Der gives aloenheden adgang til ophold på et udsigtsareal på
10 x 10 o i den ostlige ende nf oatr. nr. 11 i Theo ad en 3 D

bred sti i den yderste ostlige del af nævnte ejendoo, jfr. ved-
hæftede kort.
3) Der etableres efter nftale oed stntsskovvæsenet en p2rkerings-
plads uniddelb2rt uden for det fredede oor&de inden for skov-
brynet af statsskoven Thors,]B~er, hvor bivej nr. 15 laber ind
i denne skov (D2tr. nr. 10 b Virklund, Theo sogn).
4) Det henstilles tiloverfredningsnævnet, 2t der etableres et
opholdsarenl på 700 02 nf natr. nr. 11 2 Virklun1, silede s SOD

vist på vedhæftede kort onkring de to oldtidshoje.
5) Det henstilles tiloverfredningsnævnet, 2t der etnbleres et
opholdsnrea1 på 1,2 ha nf nntr. nr. 4 ~ Theo by og sogn ved Huo-
oelso, således SOD vist på vedhæftede kort.

Fredningsplnnudv~lget træffer de neroere besteooslser 00

offentlighedens benyttelse nf pnrkeringsplnds, veje- og opholds-
nrealer, og der forbeholdes adgang for fredningsoyndighederne til
nt opfore nodvendige toiletbygninger D.V.

Lodsejernes påstande:
De fleste lodsejere har protesteret inod fredningen og har

freosat subsidiære påstande 00 erstntning:
For de lodsejeres vedkoooende, der ejer ejendoooe oofat-
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tet nf kODD~~ens forsl~g til by~l~nvbdtægt ved Voldbyg~rde, h2r
protesten inod fredningens genneDf~relse været begrundet Ded de
forventede byggenuligheder i dette ooråde, og der er af disse
lodsejere derfor frensat betydelige erstctningskrnv.

For så vidt angår de ovrige lodsejere har disse henvist
til, at der findes tilstrækkelige rekreative nuligheder i ooråder-
ne onkring Silkeborg, og at der i det hele ikke ses at være nf-
gorende interesser, der kan begrunde et indgreb.
Lodsejerfortegnelse:

I folgenee fortegnelse over de af fredningen oof~ttede
ejendonoe er ejerlav og sogn forkortet således:

V = Virklund, Theo sogn.
T = Then by og sogn.

Ud for hvert n~tr. nr. er angivet nre~l i h~, og i p~ren-
tes nedenunder er nnfcrt, hvor stor en del 2f dette arenl der
inlder ind under sobygeelinie og skovbyggelinie.

Lb. nr. 1 n - Ejnnr Lnursen, Ny VoldbygQrde, Virklund
V 7,30

( 7,30)
Fredningens indhold:

Der tillndes o~forelse nf hel~rsbeboelse på folgende be-
tingelser:
l) Der udarbejdes en saolet udstykningsp1nn onfnttende også Thcn

konnunes areal, hvilken plan 02 forelægges fredningsplanud-
valget og fredningsnw~et til godkendelse.

2) Der Då ikke finde bebyegelse sted indenfor en nfstnnd nf 15 n
fra bivej nr. 15.

\tt 3) Bebyggelsen skal være i eet plnn ned rodt teGltag og ned lnve-
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ste t~gfu~ldnine (hojde til t~g c~. ~ n).
4) På 2re~lcrne nå ~lene findes lav bepl~tning nf buske eller

l~ve træer nf hojde sv~rende til dværgfrugttræer.
Den på DQtr. nr. 10 ~ igangværende grusgravning kan fortsættes
på dette oatr. nr.

Erstntningspåstnnd:
200.000 kr. (under forudsætnine nf sædvanlig status quo-fred-
ning).•

Erstatnins:
500 kr. for 2dvok~tbistnnd.

Lb. nr. l b - A/S Virkelyst. Virklund
11 1 V 3,51

(3,51)
Ejendonnen er kobt nf lb. nr. l Q ved betinget skode, lyst

den 27-2-1965, ned frist til den 2-10-1967.

e-•
Fredningens indhold:

Der till~des opforelse nf hel~rsbeboelse på de under lb. nr.
l n, l) - 4) nævnte hetingelser snnt yderligere på betingelse nf,
nt
5) der ikke bygges i hojere grundplan end transfornntorstntionens

cenentfundnoent (på 11 U),
Erstntningspåstnnd:

includeret i påstand under lb. nr. 4.
~tntning:

O

Lb. nr. 2 - J. Bjornholt Andersen
Erst~tningsPQst2nd:

50.000 kr.
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Erst.'J.tninc:
200 kr. for ndvokntbist.'J.nd.

Lb. nr. 3 n - Theo konnune
11 8 V 1,89

(1,89)
Fredningens indhold:

På natr. nr. 11 g til12des bebyggelse Ded helårsbeboelse p&
snnoe betingelser son nævnt under lb. nr. l n, punkt l) - 4).
Erstntningspåst2nd:

8 kr./n2 under foruds@tning ~f st~tus quo-fredning.
Erst2tning:

O.

Lb. nr. 3 b - Silkeborg Op12nds Stronforsyninr,;
Trnnsforoatorstation på nrenl nf 11 o.
Fredningens indhold:

Da der till~des bebyggelse p& begge sider af trnnsforo.'J.tor-
stationen, og dn krnvet on erstntning iovrigt findes uhjeolet. gi-
ves ingen erstatning.
Erstntningspåstnnd:

erstatning efter fredningsnævnet s skan.
Erstntning:

O.

Lb. nr. 4 r/s Virkelyst. Virklund
10 S V 1,44

(1,44)
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11 Q v 17,63
(17,63)

Fredningens indhold:
Beplnntningen på den sydlige del nf Q~tr. nr. 11 2 V vest for
en linie fro.den ostlige haj til bygningerne p~ nntr. nr. 11 g V
nå ikke hnve hajde på over 2,5 r-.

Det er Ded lodsejerne nft~lt, 2t ~lle pl~nter indenfor 100 D
frQ de 2 gruvhoje p~ D2tr. nr. 11 a fjernes, s~sn2rt de h2r n~et
juletrnshojde og senest i 1975.
Erstntningsp~sto.nd:

547.250 kr. incl. erst~tning for stutus quo-fredning for 11 i
kobt nf lodsejerne på betinget skade.

Erstc:.tning:
54 ..000 kr.

Lb. nr • 5 - Mnrinus Knudsen. Voldbygårde, Then.• 10 Q V 15,69e, (15,68)
e 11 l V 0,78

(0,78)
11 Q. T 0,84-

(0,84)
Fredningens indhold:

For fredningen gælder bestenoe1serne i 2fsnit VI.
Erstntningspåst2nd:

2 kr./n2 + ulenpcerst2tning.
~ Erstntning:

32.000 kr.
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-Lb. nr. 6 Hartvig S. Knudsen, Then

11 E. V 14,22
(13,12)

Fredningens indhold:
Der tillades frnstykning nf en parcel til he12rsbeboelse på

cn. 1000 02 beliggende snledes, at dens vestskel er placeret oax.
40 o fra den vestligste del af gårdlængerne og Ded huset placeret
s~ledes, at den sydligste del af dette ligger OQX. 15 D fra den
ost-vestgående vej.
Erstatningspnst2nd:

2 kr./o2 - dog ninioun soo I/S Virkelyst pr. 02 + 165.000 kr.
for ulenper.

Erstatning:
40.000 kr.

Lb. nr. 7 Ludvig A. Ludvigsen, Then
14.Q T 6,22

(6,22)
Fredningens indhold:

For fredningen gælder bestenLlelserne i afsnit VI.
Erstatningspnstand:

2 kr./o2 + ulenpe 35.000 kr.
Erstatning:

19.000 kr.

Lb. nr. 8 Frk. Didde Jacobsen, Gysholn ]Jr. Silkeborg
15 T 1,35

(1,35)
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Fredningens indhold:
For freQningen gælder bestenoelserne i ~fsnit VI.

Erst~tningspåst~nd:
2 kr./u2 + 50.000 kr. for uleuper'

Erstatnine.:
3.000 kr.

Lb. nr. 9 Jorn L. Mikkels,en, Then
14 Q T 4,62

(4,57)
Fredninoens indhold:

For fredningen gælder bestenoelserne i ~fsnit VI.
Er8tatnine6kåBta~d:

30.000 kr.
Erstntning:

14.000 kr.

Lb. nr. 10 P. Winds10v Hansen, Rodelund, Virk1und
14 ~ T 6,00 (2 ha fredskov)

(2,50)

Fredningens indhold:
For fredningen gælder besteonelserne i afsnit VI.

Erstatningsp~stnnd:
2 kr./n2 + 75.000 kr. i uleope-erstatning.

Erstntning:
16.000 kr.
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Lb. nr. 11 Ynn K. Nielsen, Vesselbjere, Then
4 J? T 22,95 (2,1 ha fredskov)

(6,18)
Fredningens indhold:

Vej-strDkningen fra jernbanen til vej-T i skoven på 4 h åbnes
alene for aloenheden, såfrent der ved jernbanens nedlæggelse e-
tableres offentlig gangsti og/eller cyklesti på jernbanearealet.

En panthaver gårdejer Egon Sohlager har freosat krav on andel
i erstatnineen.

tt Erstatningspåstand:
35.000 kr. + 4.000 kr. såfreot nævnte vejstrækning &bnes.

Erstatning:
35.000 kr. + 4.000 kr. under den n~te forudsætning.
Af erstatningen udbetales ~.OOO kr. pnnth2veren Egon Schlager
til afskrivning PQ p~tefordringen.

e
e
e

Lb. nr. 12 Niels Lnursen, Then
41 T 0,73

(0,00)
16 ~ T 4,62

(1,70)
Fredningens indhold:

For fredningen gælder besteonelserne i afsnit VI.
Erstatningsnåstnnd:

2 kr./n2 + 50.000 kr. i uleopeerstatning.
Erstatning:

19.000 kr.
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• Lb. nr. 13 tlurer N. Christensen, Then
4 ~ T 0,04

(0,00)
16 d T 1,27-

(0,00)
Fredningens indhold:

For fredningen gælder bestenoelserne i afsnit
VI. Det berk~rkes, at der ved erstatningsfastsættelsen ikke er
taget hensyn til en nf lodsejeren dokuoenteret bestilling af Nor-

opananns gran, idet den/5aldende gran - ifolge en ~f skovrider
Rafn, Silkeborg, afgivet erklwring - h~r været en s::\danr:nngelvare
i for~ret 1967, at afbestillinc kunne ske ujen t~b.

Ved erstatningen er der i overensster~else Ded skovriderens
erklæring regnet ned, at jorden ikke er af bedste bonitet til Nor-
nannsgran.
Erstntningspåstand:

.Ikke nærnere fastsat.
Erstatning:

5.800 kr.

Lb. nr. 14 Erik H. Rahbek Ascanius, Then
11 f T 0,85

(0,00)
Fredningens indhold:

Der etableres et opholdsare~l 10 x 10 o i den ostlige del af
natr. nr. 11 f Ded adg2ng for offentligheden af en 3 n bred sti.

Beste~else heron vil vwre at tinglyse servitutstiftende p~
ejendoIJI:len.
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Erstntningsp&stand:
23.000 kr. tL~der forudsætning af, nt hcjdebegrænsningen for

beplantningen ikke opgives~
Erstatning:

6.750 kr. + 1 kr./02 for en. 250 02 opholds~ og stiareal.

~ Lr., nr. 15 -,Prop~. Ole Frederiksen, Horrelund, Then
11 2 T 51,25 hernf 9,05 ha se

(28,75) fredskov 1,70 h2

e-e

Fredningens indhold:
For fredningen gLJlderhesteonelserne i 2fsnit VI.

Erstatningspåstand:
2 kr./n2 + uleopeerst~tning.

Erstatning:
100.000 kr.

Da der iovrigt ikke skonnes 2t finde forringelse sted nf
pnnthaveres eller servituth~veres stilling, vil erstntningerne i
deres helhed være nt udbetnle til ejerne.

Kendelsen vil vare at tinglyse son servitutstiftende på de
fredede ejendon~e Ded fortrin fren for pantegæld og ned Frednings-
nævnet for Sk~nderborg ~t son p&taleberettiget.

Erstntningsbelobene vil i henhold til besteonelserne i na-
turfredningslovens § 17 stk. l VFJre 2t udrede ned 3/4 nf st2tskns-
sen og 1/4 nf Skanderborg aotsfond og de i nntsråjskredsen belig-
gende kobstndskonnuner efter folketnl i henhol~ til den senest of-
fentliggjorte folketælling.

Kendelsen k2n i overensstconelse ned reglerne i nnturfred-



- 2",~ -

ningslovens § 19 stk. l og 2 indbringes for Overfredningsr~vnet
indenfor et tidsruo af 4 uger frn dens afsigelse, respektive for-
kyndelse.

Kendelsen vil i cedfor af besteonclsen i naturfredningslo-
vens § 19 stk. 3 nf nntlITfredningsnævnet være ~t forelægge for
Overfredningsnævnet. "

Konklusionen er sålydende:
"De i forrmst:\ende fortegnelse nævnt8 ejenc~oone i Then sogn

fredes i overensstenr.else oed det fornnfcrte oe således SOD vist
på vedhæftede kort.

P~t~leretten tilkoLL~er Frednincsn~vnet for Sknnderborg ~ot.
I erstntninE udbetales til de i fortegnelsen næv~te ejere

i nIt 349.500 kr. Ded renter 6 % p.n. fra kendeIsens dato til be-
taling sker.

Erstntningsbelobene udredes Ded 3/4 nf statskassen og 1/4
nf Skanderborg nntsfond og de i nntsrådskredsen beliggende kob-
stndskonouner efter folketal i henhold til den senest offentlig-
gjorte folketælling."

Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfred-
ningslovens § 19, stk. 3, og er tillige indanket af lodsejerne, lb.
nr. l h og 4 samt 5, 6 og 13 med påstand om forhøjelse af de tilkend-
te erstatninger. Endvidere har fredningsplanudvalget for Vejle og
Skanderborg ønsket visse udvidelser af fredningen i overensstemmelse
med påstanden for fredningsnævnet samt påstået, at byggeri nægtes i
den nordlige del af fredningsområdet.
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Overfredningsnævnet har den 4. maj 1968 foretaget besigti-
gelse og har forhandlet med de ankende lodsejere samt med repræsen-
tanter for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget for Vejle og
Skanderborg amter, Skanderborg amtsråd, Them kommune, statsskovvæ-
senet og Danmarks Naturfredningsforening.

Them kommunes repræsentant udtalte sig principielt mod fred-
ning, subsidiært for en løsning, der ikke hindrede bebyggelse i det
omfang, som boligministeriet har været indforstået med eller i hvert
fald på størstedelen af dette areal. I/S Virkelyst's repræsentant
kunne ved frigivelse til bebyggelse til en - forligsmæssigt fastsat -
linie i nærheden af Voldbygårde's bygninger tiltræde fredning af re-
sten for en enhedspris svarende til de øvrige erstatninger, uanset
at hele interessentskabets areal ligger indenfor det område, som
sognerådet ønsker udlagt til bebyggelse.

Det blev fra Skanderborg amtsråds side henstillet, at staten
afholder 9/10 af fredningsudgifterne.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste fredningsnæv-
nets kendelse med visse ændringer:

I. Fredningens omfang.
CoFølgende arealer udgar af fredningen:

a) Den nordlige lod af matr.nr. 10 ~ Virklund - tilhørende lb.nr. 5,
gårdejer Marinus lC~udsen,

b) Parcellerne matr.nr. 16 1og 4 z begge Them - tilhørende lb.nr.
13, murer Niels Christensen,

c) Det syd for matr.nr. 4 1Them beliggende areal af matr.nr.
16 ~ Them - tilhørende lb.nr. 12, gårdejer Niels Laursen.
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II. Fredningens .,;i.np.hold.
a) I spørgsmålet om bebyggelse på arealer i fredningens

nordlige del har Overfredningsnævnet efter indgået forlig med I/S
Virkelyst på det foran angivne grundlag besluttet at tillade sådan
bebyggelse til en linie~ der forløber over matr.nr. 11 ~, Virklund~
begyndende mod vest umiddelbart syd for ejendommen Voldbygårde's
bygninger og parallel med disses sydlænge. På et punkt ca. 100 m
øst for den private fællesvej knækker linien, således at den ved
parcellens østskel rammer "hakket" i skoven ca. 100 m syd for skellet
mellem 11 ~ og 11 i~ jfr. det kendelsen vedhæftede kort. (grøn linie).

b) For det areal, som herefter tillades bebygget, gælder de
i kendelsen side (15-16» under lb.nr. l ~ og l ~ anførte frednings-
bestemmelser, dog at punkterne 2, 4 og 5 udgår.

c) Der gives offentlig adgang til de 2 gravhøje i den syd-
lige ende af matr.nr. 11 ~ Virklund.

d) Med hensyn til beplantningen i den sydlige ende af matr.
nr. 11 ~ gælder~ for så vidt angår den del af beplantningen, som
ligger inden for 100 ro fra høj foden, at beplantningen ikke må nå en
sådan højde, at udsigten fra højene generes, d.v.s. at træernes højde
ikke må blive på mere end ca. 2t m. Beplantningen må ikke komme
højene nærmere end på tidspunktet for fredningen.

e) I bestemmelsen i fredningsnævnets kendelse (side 14) an-
gående færdsel ad den nord-sydgående private fællesvej fra Voldby-
gårde mod syd ændres ordene "gående og anden ikke motoriseret færd-
sel" til "gående færdsel og færdsel på cykel uden hjælpemotor".

Tilsvarende gælder for færdsel på vejstrækningen på matr.nr.
4 b Them - fra jernbanen til ovennævnte private fællesvej.

Overfredningsnævnet har ikke fundet behov for at følge fred-
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ningsnævnets henstilling om, at der etableres et opholdsareal på
matr.nr. 4 ~ Them.

III. Erstatningerne til de enkelte lodsejere.
Med de ankende lodsejere har Overfredningsnævnet opnået

mindelig overenskomst med undtagelse af gårdejer Hartvig Knudsen
(lb.nr. 6) om de i konklusionen anførte erstatningsbeløb.

Da mindelig overenskomst ikke har kunnet opnås med gårdejer
Hartvig Knudsen, har man i henhold til naturfredningslovens § 20
anmodet taksationskommissionon om på grundlag af foranstående at
ville fastsætte erstatningen for denne lodsejer. Ved en den 19. no-
vember 1968 afholdt taksationsforretning har taksationskommissionen
derpå fastsat erstatningen til 40.000 kr. Under hensyn til arten af
den ved Overfredningsnævnets beslutning tilladte offentlige færdsel
ad den gennemarealetforløbende private fællesvej samt til, at der
ikke stilles krav med hensyn til vejens vedligeholdelsestilstand, er
der ikke af taksationskommissionen tillagt den pågældende lodsejer
nogen erstatning for udgifter til vejens vedligeholdelse, men kun

for generne ved den tilladte off~ntlige adgang. J'

IV. Erstatningernes fordeling mellem de offentlige kasser.
Overfredningsnævnet har ikke fundet tilstrækkelig anledning

til at fravige naturfredningslovens almindelige fordelingsregel, hvor-
efter 3/4 af erstatningsudgifterne afholdes af staten og 1/4 af de
respektive kommuner.

Et kort, nr.Sk l22,visende det fredede areal, der omfatter
ca. 125 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.
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T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Skanderborg amtsrådskreds den

13. november 1967 afsagte kendelse om fredning af arealer ved Hum-
melsø og Voldbygårde stadfæstes med foranstående ændringer.

Erstatningerne, der er udbetalt - med undtagelse af det ved
taksation fastsatte beløb - fordeler sig således:

Navn Beløb

Landmand Ejnar Laursen, Ny Voldbygårde,
Virklund
I/S Virkelyst, Virklund

500 kr.
34.500 "

Ingeniør Jørgen Bjørnholt Andersen,
Kallerupvej 147, Odense. 200 "
Gårdejer Marinus Knudsen,
Voldbygårde, Them. 41.000 II

Gårdejer Hartvig Knuds en ,
"Soldal" pr. Them. 40.000 "
Husmand Ludvig August Ludvigsen,
Them. 19.000 "
Frk. Didde Margrethe Jacobsen,
Gysholm, Brædstrup.
Gårdejer Jørn Lind Mikkelsen,
Them.

3.000 "

14.000 "
Fabrikant P. Windsløv Hansen,
Rodelund pr. Virklund. 16.000 "

12.

Billedhugger Yan K. Nielsen, Vrå,
hvoraf 3.000 kr., efter at den pågæl-
dende har afhændet sin ejendom, er ud-
betalt til køberen, amtsrevisor Thor-
vald Hansen, Strandmøllevej 38, Holbæk,
og 4.000 kr. til panthaveren, gårdejer
Egon Schlager, Revl, Vinderslev.
Gårdejer Niols Laursen, Hummelsøbjerg-
gård, Them.

37.000 "

19.000 "
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14. Importør E. Rahbek Ae:canius, Hørrelund,
Them. 7.000 kr.

15. Proprietær Ole Frederiksen, Hørrelund,
Them. 100.000 11

Erstatningerne, ialt 331.200 kr., der forrentes med 6 % p.a.
fra den 13. november 1967 til datoen for udbetaling, udredes med
3/4 af statskassen og 1/4 af Skanderborg amtsfond og de i amtsråds-
kredsen beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den
senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

C' I
l l V-7'\( /':.-~\V J. Fisker

jj, kh.
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ledes kunne anerkende denne ændring, hvorved bemærkes at arealerne
i deres helhed er beliggende indenfor skovbyggelinier.

Fredningsplanudvalget måtte nære betænkeligheder ved at god-
kende planerne for et boligbyggeri på arealerne ved Voldbygårde på
grund af områdets naturskønhed, og da man var af den opfattelse, at
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

..

8000 ARHUS C. DEN 8. september 1986.
SAG NR.~eTINGHUSET. VESTER ALLt 10

TLF. 06· 1220 77
60/1986

Nævnet har d.d. skrevet således til Ole Kynne Frandsen,
Voldbygårdvej 5, 8653 Them:

" •I skrivelse af 15. maj 1986 har De ansøgt om tilladelse
til plantning af juletræer pA matr.nr. lI! Virklund, Them, hvilken

·tt ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts
1969 om fredning af arealer ved Hummelsø og VoldbygArde.

Nævnet har den 25. august 1986 foretaget besigtigelse.ti I medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. fornævnte
kendelse, meddeler nævnet herved tilladelse til, at det pA vedhæf-
tede kort skraverede areal af matr.nr. II! Virklund tilplantes med
juletræer.

I Deres ansøgning har De rejst spørgsmAl om fortolkning
af kende1sens ordlyd pA side 9, jfr. side 13 f.n. og s. 14 f.o. om,
at "ny tilplantning ikke er tilladt bortset fra områderne, der lig-
ger mellem den stiplede linje på kortet og fredningens ydergrænse."

Nævnet fortolker ordlyden således, at arealerne nord
for vejen, der gennemskærer fredningen, må tilplantes. "

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Fredningsstyrelsen.
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Sagnr. 132/90

Nævnet har d.d. skrevet således til Ole Frandsen,
Voldbygårdsvej 5, 8653 Them:

"
Fredningsnævnet har modtaget Deres ansøgning om

tilladelse til opførelse af en 30 m2 stor tilbygning til en
fårestald på landbruget, matr.nr. lla m.fl. Virklund by, Them •

• Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende
i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. Overfredningsnævnets
kendelse af 25. marts 1969 om fredning af arealer ved Hummelsø og
Voldbygårde, meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
byggeriet udføres i overensstemmelse med de indsendte tegninger og
beliggenhedsplan. "

•e
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Over fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

e
\

Skov- og Naturstyrelsen

~\'mjøministeriet
Skov- og Natu:rcstyre.RseJO\oCi( J.nr. SN f/dl (I:;'" 000 (
Akt. nr gS-
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Nævnet har d.d. skrevet således til Jeff Bagger,
Hørrelundvej 4, 8653 Them:

"
fredningsnævnet har gennem Arhus amtskommune

modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af en

carport og havestue m.m. på ejendommen matr.nr. 4b Them by,e
e
e

Them, hvilken ejendom er omfattet af Hummelsø-fredningen.

Nævnet skal herved for sit vedkommende i medfør

af naturfredningslovens § 34, jfr. Overfredningsnævnets ken-

delse af 25. marts 1969 om fredning af arealer ved Hummelsø og

Voldbygårde meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
"qyggeri~~ udføres i overensstemmelse med det indsen~te projekt.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overf~edningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet
inden 5 år.

Skov- og Naturstyrelsen
~c(

..~]icministeriet
~.,i:,·0;5 Na;urstyrelsen

J,nr, SN ("'t,{l( (e -oo\{cJ
Akt. nr I.
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 11/2 1993 behandlede
Sag nr. 37a/1992

Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til
at rydde et areal på matr. nr. 11 m
Virklund, Them sogn, der er omfattet
af overfredningsnævnets kendelse af
25. marts 1969 om fredning af
arealer ved Hummelsø og Voldbygårde.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det kommun~
valgte medlem, økonomichef Henning G. Pedersen, og
sekretæren, overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ansøgeren, Jette Laursen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
suppleanten, Gaby Jurik.
Endvidere mødte Jørgen Hostrup, Silkeborg kommune.
Sagens bilag - herunder skrivelse fra FOlketingets Ombudsmand
af 23. september 1992 - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Andrageren ansøgte endvidere om tilladelse til at opretholde
hegnet mod syd som læhegn og at tilplante en trekant i de_
østlige ende af arealet med juletræer.
Silkeborg kommune har ikke indvendinger mod tilplantning.
Århus Amt, Landskabskontoret, har ment, at grundlaget var det
samme som for sagen i 1990.
Danmarks Naturfredningsforening kunne henholde sig til
fredningen fra 1969.
Der var i Fredningsnævnet enighed om, at man ikke kunne
meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, idet
det ansøgte strider mod fredningens formål. - Nævnet henviste
i den forbindelse til skrivelse af 20. juli 1990 fra
Fredningsnævnet for Århus Amts vestlige Fredningskreds.
Nævnet pålagde ejeren at rydde beplantningen med undtagelSe~

V
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af løvfældende træbevoksning inden l. marts 1994.
Nævnet fandt ikke at kunne meddele dispensation efte~
naturfredningslovens § 50 til beplantning af et trekantet

~
areal med juletræer, idet det vil stride imod fredningens
formål.

~'11~t"(A4'WJ
Jør[~rrlJånsen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-
turklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og forskel-
lige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der 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.tt
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

tt



Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

REG.NR. 45~<6. 00

Kontor Reference Dato lournalnr

Landskab HJH 23. juni 1993 SN 1211/12-0040

Jette Laursen
Voldbygårdvej 12
Virklund
8600 Silkeborg

• Vedr.: Afslag til tilplantning m. v. samt krav om rydning af
beplantning på ejendommen matr.nr. 11m Virklund By, Them.

Fredningsnævnet for Århus Amt har ved afgørelse af 11. februar
1993 afslået, at give Dem tilladelse til, på Deres ovennævnte
ejendom, at bibeholde et læhegn og foretage tilplantning med
jUletræer på en del af ejendommen. Nævnet har samtidig pålagt Dem
at rydde en beplantning delvis. Deres ejendom er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 om fredning af
arealer ved Hummelsø og Voldbygårde.

Denne afgørelse har De påklaget til Naturklagenævnet, der som
tidligere meddelt har videresendt Deres klage til Skov- og
Naturstyrelsen til afgørelse.

Skov- og Naturstyrelsen ændrer herved fredningsnævnets afgørelse
delvis.

Den pågældende fredning er en landskabsfredning med væsentlige
geologiske, arkæologiske og historiske interesser. Fredningen har
til hovedformål at bevare arealerne om Hummelsø og syd for
Voldbygårde i den daværende tilstand uden væsentlige ændringer.
For visse områder og ejendomme er der i fredningen fastsat
særbestemmelser.

•• 2

Postadresse Telefon Telex Telefax

Haraldsgade 53
2100 København ø 3927 20 00 21 485 NATURE DK 39279899
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For Deres ejendom, der er beliggende i den nordøstlige del af
fredningen, er der - ved henvisning til anden ejendom - som
vilkår for tilladelse til opførelse af helårsbolig angivet bl. a. :
"på arealerne må alene findes lav beplantning af buske eller lave
træer af højde svarende til dværgfrugttræer" • I fredningspå-
standen er anført, at beplantningen på ejendommen ikke må opnå en
højde på over 2,5 m.

Fredningsnævnet har afslået at give tilladelse til at beplante et
areal med jUletræer. I Deres klage anfører de bl.a., at De ikke
mener at "det strider mod fredningen da disse træer ikke bliver
over 2,5 m". på baggrund af usikkerhed om højde på dværgfrugttræ-
er finder styrelsen, at fredningspåstandens højdeangivelse må
være retningsgivende og en beplantning på maksimalt 2,5 m højde
må derfor anses for umiddelbart tilladt i forhold til fredningen.

Fredningsnævnet har endvidere afslået at give tilladelse til at
opretholde et læhegn mod syd. Det anføres i klagen, at pågældende
læhegn af grantræer er angivet på tegningen over fredningen og
ikke ved fredningens gennemførelse blev krævet fjernet. Styrelsen
har konstateret, at fredningskortet, der hører til Overfrednings-
nævnets kendelse, angiver et 10 - 15 m bredt bælte med signatur
"skovklædt areal" ved ejendommens sydlige skel og at der ikke ved
fredningen er stillet krav om fjernelse af hegnet, der således
ligeledes umiddelbart må anses for lovligt i forhold til
fredningen.

på baggrund af ovenstående ændrer Skov- og Naturstyrelsen herved
fredningsnævnets afgørelse af 11. februar 1993 således, at
nævnets afslag til bibeholdelse af læhegnet bortfalder samt -
under forudsætning, at juletræerne i den ønskede beplantning
holdes under 2,5 m højde - at afslaget til juletræsbeplantning
ligeledes bortfalder. Dette betyder, at kun det upåankede påbud
om rydning af beplantning med undtagelse af løvfældende træbe-
voksning stadfæstes.

•• 3
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Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

Jørgen Helk

•
Kopi til orientering:

Århus Amt (j.nr. 8-70-53-4-743-3-90)
Silkeborg Kommune (j.nr. 13.06.02GOl/BK)
Danmarks Naturfredningsforening
Fredningsnævnets for Århus Amt (j.nr. 37a/1992)

- nævnets akter vedlagt.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sand gade 12,
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00.

11. apri11995

Them Kommune

Teknisk forvaltning

Rådhuset

8653 Them

Vedr. j.nr. 31/95 - matr.nr. 4 b Them by, Them.

I skrivelse af 7. marts 1995 har Them Kommune for Jeff Bagger ansøgt om tilladelse til

indretning af værelser indenfor bestående bygningsrammer på ovennævnte ejendom

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 vedrørende

fredning af arealer ved Hummelsø.

Ifølge fredningsbestemmelserne er fredningen ikke til hinder for, at der i tilknytning til

allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på

betingelse af, at byggearbejdet ikke påbegyndes, før tegninger er godkendt af Nævnet.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der intet har at indvende imod

det ansøgte.

Da der er tale om en landbrugsejendom, og da den ansøgte udvidelse sker indenfor

bestående bygningsrammer, tillader Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens

§50, stk. 1, det påtænkte byggeri på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med

de fremsendte tegninger.

Klagevejledning.

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

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 i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-21-2-749-3-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

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

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, vIBo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600

Silkeborg.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Peder Larsen, Løvsvinget 11, 8653 Them.

Jeff Bagger, "Visesbjerg" Hørrelundvej 4, 8653 Them



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 1~
8900 Randers - df. 86 43 70 00 19/02-97

Silkeborg Statsskovdistrikt
Vejlby
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

REG. NR. '15~t· 00·

Vedr. j .nr. 12/1997 - frilægning af Hulbæk i Them Kommune samt beplantning af
del af matr.nr. 14 c Them by, Them.

• Den 27. januar 1997 fremsendte Århus Amt en fra Statsskovdistriktet modtaget sag om
frilægning af Hulbækken og tilplantning af et areal på 2.011 m2 med rødel.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 vedrørende
fredning af arealer ved Hummelsø og Voldbygårde.

Frilægning af Hulbæk over det nordøstlige hjørne af matr.m. 14 c og videre gennem
Statsskoven er miljømæssigt en positiv foranstaltning, som amtets biologer og vand-
løbsfolk kan anbefale.

Den ønskede beplantning sker i et hjørne op mod den eksisterende statsskov og vil væ-
re uden væsentlig landskabelig betydning.

• Da det ansøgte ikke fIndes at strid mod fredningens bestemmelser, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

KlageveUedning

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

O-ci ~~ l"\~~-l ~ \lll:l- ao~ 9
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virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er uonyttet 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 G.nr. 8-70-51-8-749-1-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
DanmarJi;§ Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo 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
Peder Larsen, Løvsvinget 11, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them

•



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

22/07-98

Them Kommune
Them Centret 12
8653 Them REG. HR ~5~'l- 00

Vedr. j.nr. 66/1998 - terrænopfyldning samt opførelse af vognport på ejendommen
matr.nr. 11 f Them by, Them, beliggende Hørlundsvej 6, 8653 Them.

Den 15. juni 1998 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Them kommune,
modtaget sag, hvor Media Holding ApS søger om tilladelse til opførelse af en vognport
på 35 m2 og opfyldning på et areal på ca. 25 x 15 m på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 om fred-
ning af arealer ved Hummelsø og Voldbygårde. Af fredningsbestemmelserne fremgår
bl.a., at de fredede arealer som udgangspunkt skal bevares i deres nuværende tilstand,
at ændringer i terrænet eller terrænformerne ikke er tilladt, og at arealerne ikke må an-
vendes til oplags- eller parkeringspladser med mindre, der opnåes dispensation dertil.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. juli 1998.

Lars Brandstrup, der er direktør i Media Holding ApS, oplyste, at opfyldningen skal
ske på plateauet mod vejen på et ca. 15x20 m stort areal fra fredningsgrænsen mod øst.
Vognporten ønskes placeret i forlængelse af dette område i udkanten af det beplantede
areal. Vognporten ønskes opført med enkelte telefonpæle, fladt tag, der skråner nedad
eller bagud og som dækkes med en kant, ligesom det er planen ikke at lukke vognpor-
ten, men dog eventuelt skal beklædes på en af siderne med træ. Opfyldningen af områ-
det vil max. være på 1 m målt i forhold til det nuværende laveste niveau, idet grunden
naturligt skal skråne lidt.

Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite har i skrivelse af 27. juni 1998 anført,
at det ansøgte er i strid med fredningens formål og har derfor ikke kunnet
anbefale det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Henset til det begrænsede område, hvor der ønskes foretaget opfyldning, og da det an-
søgte ikke vil ændre områdets karakter eller i øvrigt virke skæmmende i området, fin-
der Nævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,



tilladelse til det ansøgte på vilkår:

at opfyldning sker med max. 1 m i forhold til det nuværende laveste niveau på det
berørte område og

at der etableres og vedligeholdes løvfældende slørende beplantning nord for den
planlagte vognport mod Hummelsø

Klageveilednin2

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.

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:

Lars Brandstrup, Media Holding ApS, Hørlundsvej 6, 8653 Them
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-749-3-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

c Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them



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

16/02-99

Them Kommune
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Vedr. j.nr. 110/1998 - frilægning af 900 m af Hummelbæk, oprensning af mindre
sø og udvidelse af Hummel Sø.

Den 27. november 1998 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget ansøg-
ning om tilladelse til et projekt vedrørende frilægning af Hummelbæk, oprensning af en
mindre sø på matr. nr. 1 b Them by, Them, og udvidelse af Hummel Sø mod sydøst.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 vedrørende
fredning af arealer ved Hummel Sø og Voldbygårde.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 16. december 1998.

I forbindelse med besigtigelsen redegjordes der nærmere for det ansøgte projekt:

Det oplystes, at området i dag ser nogenlunde ud som på fredningstidspunktet, at der
ikke er særlige vegetationsarter i området, og at projektet ikke vil ændre vandtilstanden
i Hummel Sø.

Århus Amt, Å og Eng, bemærkede, at man finder, at der er tale om et godt projekt
med gode naturmæssige kvaliteter, at man løbende vil foretage undersøgelser undervejs
i projektet, at ejeren af arealet er indforstået med de planlagte ændringer, og at tilstan-
den af arealerne ved en gennemførelse af projektet vil nærme til tilstanden fra 1949.
Også det planlagte projektforløb er en miljørnæssig fordel.

Efter drøftelse oplyste Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, at man finder,
at der er tale om et godt projekt. Vedrørende oprensning af søen på matr.nr. 1 b Them
by, Them, bemærkede naturfredningsforeningens lokalkomite, at oprensningen ikke bør
ske i parringstiden, at der ikke bør ske fodring i søen, og at andehusene bør fjernes fra
søen.

Århus Amt, Natur og Miljø har anbefalet, at der meddeles dispensation fra
fredningskendelsen på vilkår:

at der ikke udsættes eller fodres ænder, fisk eller krebs i vandhullet øst for banestien,
at bredhældning i vandhullet etableres i forholdet 1:5
at der ikke anlægges nye øer i vandhullet
at der ikke foretages beplantning nærmere end 10 m fra vandhullet, og



at oprenset materiale udbrede s i maksimalt 20 cm tykt lag på nærliggende marlcareal.

For så vidt angår Hummel Sø's udvidelse har Amtet i sin vurdering forudsat, at den
afgravede jord jævnes på de omkringliggende arealer i maksimalt 20 cm tykt lag.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Når henses til at det ansøgte projekt vil medføre en forbedring af natur- og miljøtilstan-
den i området, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, dispensation til det ansøgte projekt på de vilkår, som er foreslået af Århus Amt,
jf. ovenfor.

KIagevejledning

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 klage fristen 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 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. 8-70-51-8-749-6-98)
Århus Amt, Å og Eng - (j.nr. 8-70-52-3-749-1-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
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Årstiderne Arkitekter A/S
Vestergade 49
8600 Silkeborg

Vedr. j.nr. 87/1998 - ansøgning om tilladelse til forskelligt byggeri på ejendommen
matr.nr. 11 a Virklund by, Them, beliggende Voldbygårdvej 5, 8653 Them

Arkitektfirmaet har på vegne H.C.Espersen søgt om godkendelse af følgende bygge-
ønsker på ovennævnte ejendom:

Tilbygning af glaskarnap, udført med tagterrasse, mod have, ca. 40 m2•

Udførelse af 2 nye kviste mod nordøst.
Udførelse af 2 nye kviste med altaner mod sydøst.
Opførelse af garagebygning mod syd, ca. 84 m2•

Udførelse af glasparti i facade mod nord.
Anlæg af ny indkørsel, i forbindelse med at den eksisterende indkørsel nedlægges.
Indretning af værelser i tagetage på ladebygning med udførelse af 10 små kviste.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 vedrø-
rende fredning af arealer ved Hummel Sø og Voldbygårde.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. oktober 1998.

Under besigtigelsen blev de enkelte ansøgte bygningsændringer gennemgået, og ejeren
af ejendommen oplyste i den forbindelse bl.a., at den ansøgte ændring vedrørende ind-
kørslen er udført. Det oplystes endvidere generelt, at hensigten med de ansøgte ændrin-
ger er, at bygningerne indbyrdes fremstår i bedre harmoni i relation til materialer og
udformning.

Vedrørende ændringer af nordlængens nordfacade forelagdes to forslag til udformning,
og Fredningsnævnet tilkendegav her, at forslag nr. II med 4 "glasdøre" er at foretræk-
ke, frem for forslaget med en svag buet karnap.

Samtidig blev det aftalt, at Fredningsnævnet ikke træffer afgørelser før Amtets tilla-
delse efter planloven foreligger.

Fredningnsnævnets bemærkninger:

_ Århus Amt har i sklriveIse af 11. december 1998 truffet afgørelse i henhold til plan-
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loven, og har herunder meddelt afslag til indretning af værelser i ladebygningens tag-
etage.

De af de ansøgte projekter, som vil være synlige fra offentligt tilgængelige arealer
synes at være i god harmoni med det allerede eksisterende byggeri, såvel i relation til
materialer som udformning.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte, bortset fra udførelse af 10 små kviste i ladebygningens
tagetage. Det er et vilkår, at nordlængens nordfacade udføres i overensstemmelse med
forslag II.

Klagevejledning

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.

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:

H.C. Espersen, Åhavevej 21, 8600 Silkeborg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-749-4-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København..Q _.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Henning G. Petersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

28/04-99

Grethe og Ove Sørensen
Them Skovvej 18
8653 Them

Vedr. j.nr. 22/1999 - ansøgning om tilplantning af en del af matr.nr. 16 a Them
by, Them.

Århus Amt har den 9. april 1999 fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om tilla-
delse til beplantning af et areal på cirka 3 ha beliggende øst for Hummelsø.

Århus Amt havde som tilsynsførende pålagt Dem at fjerne en beplantning på 8-10 ræk-
ker gran på det areal, som De nu søger om tilladelse til yderligere beplantning, eller at
søge Fredningsnævnet om dispensation.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. februar 1969 vedrø-
rende fredning af arealer ved Hummelsø og Voldbygårde.

Fredningsnævnet har den 21. april 1999 foretaget besigtigelse.

De oplyste, at der ønskes tilladelse til plante juletræer på et areal inden for matr.nr.
16 a, som anført på vedhæftede kort. De er dog indstillet på at undlade at tilplante en
bræmme på arealets sydlige og nordlige del. De 8-10 rækker juletræer, der allerede er
plantet i arealets sydlige del, kan i så fald flyttes. Ved at friholde den sydligste del af
arealet for beplantning bevares der udsyn fra stien op mod Hummelsø. Det er ikke ren-
tabelt at drive jorden med almindelige markafgrøder. Da De købte jordarealet, dispone-
rede De i tillid til, at der kunne plantes juletræer, hvilket i øvrigt må antages at være en
almindelig landbrugsafgrøde .

Århus Amt har anført, at det vil være i strid med intentionerne bag fredningen, hvis
der meddeles tilladelse til beplantning med juletræer.

Fredningsnævnets formand bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforenings 10-
kalkomite v/Bo Ryge Sørensen, telefonisk har tilsluttet sig Århus Amts vurdering.

Them Kommune har anført, at man ikke vil udtale sig mod det ansøgte, og at man ikke
ønsker at udtale sig om, hvorvidt ansøgningen ud fra nogle principielle betragtninger
bør afslås.
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Fredningsnævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at en juletræskultur ikke betragtes som en landbrugsafgrøde
inden for et fredet område.

En beplantning af arealet med juletræer findes at være i strid med intentionerne bag
fredningen, hvor der særlig er lagt vægt på at friholde bl.a. det pågældende areal for
beplantning. Det kuperede terræn vil blive sløret ved en beplantning. Nævnet finder
derfor ikke grundlag for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at meddele
dispensation fra fredningen.

Da det er oplyst, at de allerede plantede 8-10 rækker juletræer kan tåle en flytning, på-
lægges De at fjerne denne beplantning inden den 1. maj 2001.

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 videresende Ise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-74Q-2-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Bo ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them, att. Kurt Møller
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Fredningsnævnet for Arhus Amt

Retten i Århus
Tingliuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Per Laussen
Voldbygårdsvej 5
8653 Them

VIOU'"
,~KO~t· og '\lålurstyrq'RS- TIf. 86 122077

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93

Den 8. marts 2006 .

• Vedrørende journal nr. 11.01.2005-126 - ansøgning om tilladelse til etablering af 2 nye
læhegn på ejendommen Voldbygårdsvej 5, Them.

De har via Hedeselskabet ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til etablering af 2 nye læhegn på
ejendommen matr. nr. 11 a Virklund By, Them, beliggende Voldbygårdsvej 5, 8653 Them.

I ansøgningen er anført, at det ene læhegn ønskes etableret som et 3-rækkers læhegn med en længde
på ca. 300 meter, og at det andet ønskes etableret som et 6-rækkers læhegn, etableret som en samlet
småbeplantning. Der er med ansøgningen fremsendt en nærmere beplantningsplan.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1969 om fredning af
arealer ved Hummelsø og Voldbygårde.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 25. januar 2006.

Under mødet redegjorde De nærmere for det ansøgte og foreviste det areal, hvor læhegnene ønskes
etableret. De oplyste nærmere, at læhegnene ønskes etableret af hensyn til vildtet samt på grund af
sædskifter på jordene.

Århus Amt anførte, at fredningsbestemmelserne er til hinder for, at der meddeles tilladelse til ny
tilplantning på ejendommen, og at etablering af de ansøgte beplantningsbælter i øvrigt vil sløre
landskabsformerne på en uheldig måde.

Kim Nymann, Hedeselskabet, foreslog, at der eventuelt i stedet kunne laves beplantningsbælte med
lave buske og alene enkelte træer imellem.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite deltog ikke i mødet, men havde skriftligt meddelt
Fredningsnævnet, at de ansøgte læhegn vil fremstå landskabeligt uheldigt og som et slørende
element i det kuperede landskab, samt at det ansøgte i øvrigt er i strid med fredningsbestemmel-
serne.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
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Fredningens formål er at de fredede arealer bevares i den tilstand, hvori de var på tidspunktet for
afsigelse af fredningskendelsen. Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om beplantning gælder,
at "nyplantninger er ikke tilladt, bortset fra områderne, der ligger mellem den stiplede linie på
vedhæftede kort, og fredningens yderste grænse". Det ansøgte ligger ikke inden for det areal, hvor
nyplantning er tilladt.
Det ansøgte er således i strid med fredningen. Fredningsnævnet er enig i, at etablering af de ansøgte
beplantningsbælter vil sløre landskabsformerne på en uheldig måde, og finder derfor ikke, at der
kan meddeles dispensation 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.

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

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-4-749-11-05)
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 Arhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Henning G. Pedersen, Himmelbjergvej 24, 8600 Silkeborg
Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg



)F:redningsnævnet for Århus Amt

Jens Peter Aggerholm
Rodelundvej 2
8653 Them

§CANN~"~'.
Vlodtaget

§~«)'\i~ og l\JaturstyreISe?"l

Retten i Arhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C

11f. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 8. marts 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-141, Ansøgning om tilladelse til etablering af vandhul på
ejendommen matr. nr. 14 b Them By, Them, med adressen Rodelundvej 2,8653 Them.

• Århus Amt, Natur & Miljø, har den 20. december 2005 afgivet indstilling til nævnet i anledning af
ansøgning fra Dem om tilladelse til etablering af vandhul på ejendommen.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der ønskes etableret et vandhul på ca. 20 m x 30 m placeret
i et fugtigt område, i overensstemmelse med angivelsen på kortbilag, der er medsendt ansøgningen.
Formålet er at skabe et miljø for dyr og planter.

Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af25. marts 1969 om fredning af
arealer ved Hummelsø og Voldbygårde.
Fredningens formål er, at de fredede arealer skal bevares i den på fredningstidspunktet eksisterende
tilstand.
Der er tale om en landskabsfredning.
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder sand-, grus-, ral- eller lergravning,
grøftning, opfyldning og planering er ikke tilladt. Dog kan udnyttelse af de nævnte forekomster skee til privat forbrug.

Amtets vurdering
Der er tale om et mindre vandhul, der ønskes etableret i udkanten af det fredede område.
Vandhullet placeres i tilknytning til et eksisterende vandhul.
Området er fredet på grund af landskabet, herunder terrænformerne, de geologiske interesser og
udsigten i området.
Det fremgår affredningspåstanden, at matr. nr. 14b m.fl. Them By, Them er medtaget af hensyn
til den frie udsigt til området fra Silkeborg- Horsens landevejen.
Idet etableringen af et vandhul ikke vil være til gene for udsigten fra Silkeborg-Horsens landevejen,
kan amtet, under forudsætning af,
at der ikke etableres øer i vandhullet,
at det opgravede materiale udspredes i et lag på højst 30 cm på det omgivende
areal, og
at hældningen afvandhullets bund og bredder ikke bliver større end 1:5,
anbefale, at der meddeles dispensation til det ansøgte vandhul.

mailto:post@aarhus.byret.dk


Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling under forudsætning af,
at det betinges, at der ikke må fodres i og ved vandhullet, og at der ikke må udsættes fugle eller fisk
i vandhullet.

Them Kommune har overfor amtet oplyst, at kommunen er positiv overfor ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Da etablering af vandhullet ikke vil være til gene for udsigten fra Silkeborg-Horsens landevejen,
strider etableringen ikke mod fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse til det ansøgte på betingelse af,
at der ikke etableres øer i vandhullet,
at det opgravede materiale udspredes i et lag på højst 30 cm på det omgivende
areal,
at hældningen af vandhullet s bund og bredder ikke bliver større end 1:5,
at der ikke fodres i og ved vandhullet, og
at der ikke udsættes fugle eller fisk i vandhullet.

e Klagevejledning,.if. 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 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.

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, 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.

Århus Amt har henledt opmærksomheden på, at det ansøgte endvidere kræver tilladelse efter
planlovens § 35 fra kommunen.



· .
Med venlig hilsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-749-7-05)
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 vi Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Agner Thulesen, S1.Bredlundvej 10, 8654 Bryrup
Them Kommune, Them Centret 12,8653 Them
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Den 22. juni 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-61, ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus.

Fredningsnævnet har modtaget indstilling af 22. maj 2006 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
anledning af Deres ansøgning om tilladelse til at opføre et maskinhus på ca. 125 m2 på

• ejendommen matr. nr. lIn m.fl. Virklund By, Them beliggende Voldbygårdvej 5.

Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 22 ha.
Bygningen skal anvendes som maskinhus til landbrugsmaskiner og -redskaber.

Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af25. marts 1969 om
fredning af arealer ved Hummelsø og Voldbygårde,

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer
ikke må bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller
andre indretninger eller opsættes hegn, bortset fra nødvendige kreaturhegn mv.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der til allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på
betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden tegninger med
planer og beliggenhed for byggeriet er godkendt af Fredningsnævnet.

Amtets vurdering
Den ansøgte bygning ønskes opført i forlængelse af en eksisterende fårestald. Begge
bygninger beklædes i forbindels~ med opførelsen med sortmalede brædder og taget
udføres af træspåner. På grund af at terrænet skråner, kan den nye bygning opføres med
større bygningshøjde end den eksisterende.
Taghøjden på bygningen vil blive større end den eksisterende, idet spåntag kræver,
at taghældningen øges fra 30 til 45 grader. Kiphøjden forøges derved i bygningens lave
ende (mod vejen) fra 4,5 m til 6,6 m. I den modssatte ende (tilbygningen) vil bygningen
blive ca. 1,5 m højere på grund afterrænforskel.

Amtet har besigtiget stedet den 17. maj 2006. Den eksisterende bygning, der anvendes
som fårestald, er en lav bygning med grå facader og tag. Bygningen ligger i tilknytning
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If til (umiddelbart syd for) ejendommens gårdanlæg.,.~
Opførelsen af maskinhuset som tilbygning til fårestalden vil efter amtets vurdering
udgøre en forskønnelse på stedet, idet begge bygninger beklædes med sortmalede brædder
og påføres tag af træspåner. Denne type byggeri vil passe væsentligt bedre til de fredede
omgivelser end den eksisterende mrestald.

Bygningens placering i tilknytning til eksisterende bebyggelse samt tilbygningens
begrænsede størrelse gør, at udsigten ud over det fredede område ikke forringes som
følge af opførelsen.

Amtet kan på baggrund af ovenstående anbefale en tilladelse til det ansøgte.
Ansøgning med tegninger er forelagt nævnet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes af formanden på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale.
Da der er tale om tilbygning til eksisterende landsbrugsbygning, og da nævnet kan tiltræde amtets
vurdering hvorefter udformningen af den samlede nye bygning vil passe væsentlig bedre til de
fredede omgivelser, findes det ansøgte ikke at være i strid mede fredningens formål, 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 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.

Amtet har om andre tilladelser anført:
Andre tilladelser



... ' &] Syd for byggefeltet ligger 2 gravhøje, der er omgivet af en fortidsmindebeskyttelseslinie
på 100 m fra høj foden. Byggeri i denne zone kræver amtets dispensation. Byggefeltet
ligger imidlertid uden for fortidsmindebeskyttelseszonen, idet afstanden til
højfoden er ca. 110-120 m. Byggeriet kan derfor udføres uden amtets dispensation fra
denne bestemmelse.
Det ansøgte kræver byggetilladelse fra kommunen.

Med venlig hilsen

p-- e-
Per Holkmann Olsen

•

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalm. 8-70-51-8-749-4-06)
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 vi Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,8600
Silkeborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Agner Thulesen, St. Bredlundvej 10, 8654 Bryrup
Them Kommune, Them Centret 12, 8653 Them
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Vedrørende j.nr. 8901-01.2008.173, ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af beplantning på 
ejendommen matr.nr. 14 b Them By, Them, beliggende Rodelundvej 2, 8653 Them 
 
Udtalelse vedrørende ansøgning om bibeholdelse af beplantning 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at bibeholde beplantning af 
frugttræer på ejendommen matr. nr. 14b Them By, Them, med adressen Rodelundvej 2, 8653 
Them. 
 
Beliggenhed:  
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Fredningen 
 
Ejendommen ligger inden for fredningen af Hummelsø og Voldbygårde, Overfredningsnævnets 
afgørelse  af 25. marts 1969. Ejendommens bygninger er dog undtaget fredningen.  
 
Ifølge fredningskendelsen skal arealernes tilstand bevares. Af bestemmelserne om beplantning 
fremgår, at nytilplantning generelt ikke er tilladt. Gentilplantning på allerede eksisterende 
skovarealer er tilladt, jf. skovsignatur på fredningskortet. Der er særbestemmelser om beplantning 
for enkelte ejendomme, men ikke den aktuelle.  
 
Det fremgår af kendelsen, at matr. nr. 14b er medtaget i fredningen på grund af den frie udsigt fra 
Silkeborg-Horsens landevejen. 
 
Ansøgningen 
Ejendommen er en mindre landbrugsejendom på knap 7 ha. Silkeborg Kommune blev i sommeren 
’08 opmærksom på, at der var anlagt en kanal mellem 2 vandhuller samt etableret beplantning på 
ejendommen. Kommunen tog derfor kontakt til ejer, som efterfølgende dækkede kanalen til.  
 
Ejer ønsker at beholde beplantningen og søgte derfor om efterfølgende tilladelse. Der er tale om 
frugttræer plantet i 2 rækker syd for ejendommens bygninger og vest for Horsens-Silkeborg 
landevejen. Frugttræerne er plantet for 6-7 år siden. Enkelte er gået ud og der er pt 23 træer. 
Placeringen ses på luftfotos vedlagt kommunens indstilling.  
 
Kommunens bemærkninger 
Beplantningen er åben og står i lavere kote end Horsens-Silkeborg landevejen. Der er derfor stadig 
gode udsigtsmuligheder over de fredede arealer set fra landevejen. Kommunen har derfor ingen 
indvendinger imod en tilladelse til det ansøgte, på vilkår om at der ikke plantes yderligere, og at 
beplantningen skal vedligeholdes så den fortsat har en åben karakter. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. juni 2009. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité havde ikke indvending mod beplantningen, idet der 
i forvejen er høj beplantning langs landevejen.  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Henset til at beplantningen er åben og står i lavere kote end Horsens-Silkeborg landevejen og til at 
der således stadig er gode udsigtsmuligheder over de fredede arealer set fra landevejen findes 
beplantningen ikke at stride afgørende mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. meddeles tilladelse til at bevare beplantningen, men på vilkår, 
at der ikke plantes yderligere, heller ikke ved genplantning af udgåede træer, og på vilkår at 
beplantningen vedligeholdes, således at den fortsat har en åben karakter. 
 
  
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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er pr. post fremsendt til: 
Jens Peter Aggerholm, Rodelundvej 2, 8653 Them 
og pr. mail fremsendt til: 
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" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, { HYPERLINK 
"mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" } og Poul Erik Thystrup, { HYPERLINK 
"mailto:pet@silkeobrk.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 Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Peter Kryll 
Voldbygårdvej 16 
8653 Them  
  
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 13. juli 2011. 
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2010.108, påfyldning af jord og terrænændringer på ejendommen 
Voldbygårdvej 16, 8653 Them. 
 
Silkeborg Kommune har den 12. august 2010 fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
“Udtalelse vedrørende ansøgning om efterfølgende tilladelse til påfyldning af jord og 
terrænændringer, Voldbygårdsvej 16. 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en anonym henvendelse terrænændringer og påfyldninger af jord på ejendommen 
matr. nr. e. 10t Virklund by, Them og 11d Them by, Them, med adressen Voldbygårdsvej 16, 8653 Them. Ejeren af 
ejendommen har efterfølgende fremsendt en skriftlig redegørelse om forholdet.  
 
Beliggenhed:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Hummelsø og Voldbygårde, Overfredningsnævnets kendelse af 
25. marts 1969. 
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Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i deres nuværende tilstand.  
 
Ifølge fredningens bestemmelser om terrænændringer og påfyldning af jord gælder, at ”Ændringer i terrænet eller 
terrænformerne, herunder grus- og lergravning, opfyldning eller planering er ikke tilladt”. 
 
Ansøgningen 
Der er tale om dyrkede marker i et kuperet landskab vekslende med mindre, dyrkede marker, skovbryn og småbiotoper 
som vandhuller og småbeplantninger. Desuden indgår Hummelsø som et vigtigt landskabselement. 
 
Det foretagne omfatter terrænændringer og påfyldninger af jord på de dyrkede arealer samt påfyldning af sand i bredden 
af Hummelsø. Sidsnævnte forhold har Silkeborg Kommune besluttet at behandle efter naturbeskyttelseslovens § 3, 
beskyttet natur og § 16, søbeskyttelseslinien.  
 
Herefter drejer det sig efter ejers udsagn om terrænændringer langs Hørrelundvej samt terrænændring og påfyldning af 
4 lastbil-læs jord ved et tidligere skovareal på en skrænt ned mod Hummelsø. Desuden er der efter ejers udsagn 
foretaget påfyldning af 2 lastbil-læs jord og terrænændring ved en lille mose. 
 
Kommunens bemærkninger 
Efter underretninger fra en naboer til markerne og efter flere besigtigelser på stedet er kommunen af den opfattelse, at 
der har fundet påfyldninger af jord og terrænændringer sted i væsentligt større omfang end det, ejeren har beskrevet. 
Silkeborg Kommune blev den 10. maj 2010 telefonisk gjort opmærksom på, at der foregik terrænændringer på 
ejendommen.  
 
Jorden er ifølge oplysninger fra naboer tilført af virksomheden Salten Vognmandsforretning, som ved kommunens 
telefoniske henvendelse har bekræftet, at de har tilført jord udefra til arealet, men som ikke ønskede at beskrive 
omfanget. 
 
Efter besigtigelser på ejendommen anmoder kommunen om en skriftlig redegørelse fra ejer senest 14 dage fra den 25. 
maj. I brevet bliver ejer gjort opmærksom på, at terrænændringer og påfyldning er forbudt i henhold til 
fredningskendelsen. Efter ny henvendelse fra før nævnte nabo den 7. juli besigtiges ejendommen samme dag af 
kommunen, og der udstedes samtidigt standsningspåbud, idet ejer ved besigtigelsen er ved at afslutte udjævning af jord 
langs Hørrelundvej. Ifølge naboens udsagn er der på ejendommen modtaget ca. 20 lastbil-læs jord den 6. juli om 
aftenen, men der er også kørt en del lastvognlæs derud på andre datoer.  
 
Det er kommunens vurdering, at der samlet set er foretaget væsentlig større påfyldning end 20 lastvognlæs, idet der jf. 
naboers udsagn er kørt jord til over flere dage, og diet kommunen ved besigtigelse kunne konstatere påfyld på 20-30 
cm’s tykkelse. Det er ligeledes efter besigtigelsen kommunens vurdering, at der er foretaget væsentligt opfyld på 
skrænten mod Hummelsø, med det formål at gøre skrænten mindre stejl og dermed dyrkbar. 
 
Det ansøgte er efter kommunens vurdering i klar strid med fredningens formål, men det er vanskeligt at fastsætte 
omfanget af jordpåfyldninger og terrænændringer. Der er næppe tvivl om, at omfanget er langt større end det, ejer giver 
udtryk for i sin skriftlige redegørelse.  
 
Kommunen vurderer, at der ikke bør gives efterfølgende tilladelse til de foretagne  påfyldninger og terrænændringer, 
idet landskabets konturer derved udviskes. Det er netop fredningens intention at beskytte det kuperede landskab, og der 
ville efter kommunens vurdering normalt ikke blive givet tilladelse til tilførsel af jord udefra til de fredede arealer.  
 
Ejer bør rømme den påfyldte jord ned til det oprindelige niveau på hele det areal, hvor der er tilført jord. Jorden bør 
fjernes helt fra ejendommen og deponeres på lovlig vis. Langs Hørrelundvej, hvor der er sket terrænændringer, bør den 
flyttede jord rømmes ned til det oprindelige niveau på skråningen ned mod Hørrelundvej og lægges tilbage, hvor den 
kom fra. Sandet  
 
./. Ejers redegørelse, kommunens standsningspåbud samt besigtigelsesnotater vedlægges til Fredningsnævnets 
behandling. 
 
Andre tilladelser 
Det foretagne kan kræve tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelserne) afhængig af mængden. Den del af 
terrænreguleringen og deponeringen, der ligger 150 m fra Hummelsø kræver endvidere dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinie). Udlægget af sand i bredden af Hummelsø kræver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur – sø). Sidstnævnte vil Silkeborg Kommune kræve fjernet efter  
naturbeskyttelsesloven, da forholdet er naturforringende.” 
 



Silkeborg Kommunen havde den 29. juni 2010 besigtiget ejendommen: 
”Besigtigelsesnotat den 29/6 2010 
Undertegnede besigtigede den 29. juni 2010 sammen med lodsejer Peter Steinicke Kryll, 
Voldbygårdvej 16, 8653 Them arealer indenfor Hummelsø-fredningen. 
Baggrunden for besigtigelsen var en række terrænændringer, som kommunen var blevet 
opmærksom på, dels langs Hørrelundvej, dels længere inde på markerne i retning mod 
selve Hummelsø. 
En anonym person har til kommunen indleveret en CD-rom med fotos taget under og efter 
udjævning af jordbunker på ejendommen Voldbygårdvej 16. 
Peter S. Kryll har set en del af disse billeder. 
Under besigtigelse stod det klart, at der er sket mindst en ulovlig terrænændring mere, 
end den terrænændring, som kommunen først var opmærksom på langs Hørrelundvej. 
Det drejer sig om en terrænændring, som er foretaget ved en tidligere skovbevokset 
skrænt ned mod Hummelsø. Der er tydeligvis kørt jord ud over skrænten, så denne har 
fået en stejlere hældning på den øverste del. 
Nedenfor denne skrænt er der kørt en del sand på et hjulspor i den skovbevoksede del. 
Det skal hertil bemærkes, at det ikke er normalt at vedligeholde et skovspor med sand. 
Helt ned mod Hummelsø var der kørt sand ud på et større areal, ca. 10x10 meter. Arealet 
har tidligere været registreret som mose og eng, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Desuden ligger arealet indenfor søbeskyttelseslinien. 
Peter S. Kryll blev gjort opmærksom på det ulovlige i disse forhold i forhold til 
fredningskendelsen for Hummelsø med omgivelser, og at han enten kunne fjerne det 
påfyldte jord og sand eller søge om lovliggørelse hos fredningsnævnet. Peter Kryll valgte 
sidstnævnte løsning og søger derfor fredningsnævnet om efterfølgende dispensation. 
Silkeborg Kommune vil dog som myndighed i forhold til naturbeskyttelsesloven udstede 
påbud om fjernelse af det påfyldte sand ved Hummelsøs bred. 
På vedlagte luftfoto er de nævnte terrænændringer og påfyldninger indtegnet. 
Poul Erik Thystrup” 
 
Nævnet bemærker, at det nævnte luftfoto er medsendt til nævnet. 
 
Silkeborg Kommune har endvidere foretaget besigtigelse den 7. juli 2010: 
 
”Besigtigelsesnotat, den 7. juli 2010 
Efter telefonisk henvendelse fra en nabo til Peter Steinicke Kryll var Helene Dalgaard 
Clausen og Poul Erik Thystrup på besigtigelse på Peter Krylls arealer indenfor 
Hummelsøfredningen. 
Naboen havde oplyst, at Peter Kryll alene den 6. juli 2010 modtog i 
størrelsesordenen 20 vognlæs jord, som Peter Kryll nu kørte og jævnede ud. 
Jorden er efter naboens oplysning leveret af Salten Vognmandsforretning A/S, hvilket 
bekræftes af en efterfølgende opringning fra kommunen. Her oplyses det, at der er kørt 
jord til ejendommen Voldbygårdvej, men Bruno Jacobsen ønskede ikke at oplyse, hvor 
jorden stammer fra. Det kommer dog ikke fra byzone. Og vognmanden mener derfor ikke 
at det er anmeldepligtig jord i forhold til jordforureningsloven. 
I henhold til Silkeborg Kommunes affaldsregulativ skulle jorden dog have været anmeldt 
til kommunen. 
Da Peter Kryll ved kommunens ankomst var i gang med at udjævne jord, fik han et 
skriftligt standsningspåbud på stedet.” 
 
Silkeborg Kommune har den 7. juli 2010 fremsendt standsningsforbud og anmodning 
om redegørelse: 
 
”Standsningspåbud og anmodning om redegørelse vedr. udlæg og 
planering af jord og sand i fredet område, Voldbygårdsvej 16 
Silkeborg Kommune er opmærksom på, at der sker terrænregulering og udlæg af sand og 
jord på din ejendom Voldbygårdsvej 16, på arealer omfattet af fredningen af Hummelsø 
og omgivelser. En del af ejendommen er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 (beskyttet natur) og § 16 (søbeskyttelseslinie). 
Kommunen har besigtiget stedet sammen med dig og oplyst, at forholdet er ulovligt i 



forhold til fredningen uden forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet og kommunen. Du 
blev bedt om at fremsende en skriftlig redegørelse. 
Der foretages imidlertid stadig terrænregulering i området, som konstateret af kommunen 
d.d. 
Kommunen meddeler dig hermed standsningspåbud om at stoppe indgrebene, idet der 
ikke foreligger de fornødne tilladelser efter fredningen og evt. naturbeskyttelseslovens § 3 
(beskyttet naturtype) og § 16 (søbeskyttelseslinie). Kommunen er ifølge 
naturbeskyttelseslovens § 73 forpligtet til at reagere, når der foreligger et ulovligt forhold. 
Sagens videre forløb 
Da der ikke foreligger de fornødne tilladelser, har du som ejer af området pligt til at 
lovliggøre forholdet. 
Dette kan ske enten ved, at Silkeborg Kommune og Fredningsnævnet, såfremt 
betingelserne herfor er til stede, meddeler en efterfølgende dispensation eller ved, at 
naturtilstanden retableres, evt. efter påbud. 
Inden vi træffer en afgørelse om sagens videre forløb, skal vi anmode om dine 
bemærkninger, herunder de forhold, som eventuelt kan tale for, at kommunen og 
Fredningsnævnet meddeler tilladelse. Dine kommentarer bedes fremsendt inden 1 uge 
fra d.d. 
Retssikkerhedsloven 
Det er kommunens vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, der kan 
medføre straf. I henhold til reglerne i retssikkerhedslovens § 10 (lov nr. 442 af 9. juni 
2004) skal kommunen derfor gøre dig opmærksom på, at du ikke har pligt til at give 
oplysninger, som kan have betydning under en eventuel straffesag. 
Det er således frivilligt, om du vil benytte dig af din ret til at komme med bemærkninger 
til sagen. Hvis du vælger at udtale dig, vil dine oplysninger kunne blive anvendt senere.” 
 
 
 
Ejers redegørelse anfører følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



Fredningsnævnet har fået forelagt en lang række fotos af området, herunder med lastbil og større 
maskiner i gang med udlægning og planering. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. april 2011. 
Under besigtigelsen fremførte ejer beskrivelse som i den skriftlige redegørelse. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Under besigtigelsen kunne det på baggrund af jordoverfladens beskaffenhed konstateres, at der er 
kørt jord på på flere arealer og at der er kørt sand på ved området mod søen. På baggrund heraf, på 
baggrund af det ved kommunens besigtigelser konstaterede og på baggrund af fotos, visende store 
maskiner i gang med planering, samt på baggrund af anmeldelser til kommunen, må nævnet lægge 
til grund, at der er kørt betydeligt større mængder jord på arealerne end angivet af ejer, og nævnet 
finder ændringen af landskabskonturerne i direkte strid med fredningens formål. Nævnet kan derfor 
ikke meddele efterfølgende lovliggørelse af det foretagne og bestemmer, at området skal retableres 
til oprindelige koter efter angivelse fra Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø. Retableringen skal 
være gennemført senest ved udgangen af år 2011. 
 
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. 
 
 
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 fremsendt til: 
Peter Kryll, Voldbygårdvej 16, 8653 Them 
og pr. mail til: 



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
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, teknisk@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, 
hdc@silkeborg.dk
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Poul Erik Thystrup, 
poul.erik.thystrup@silkeborg.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 3. november 2016 

 

FN-MJØ-102-2016. Opførelse af ny bolig, ændring af eksisterende beboelse og haveanlæg 

Fredningsnævnet har den 18. august 2016 fra Silkeborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at opføre en ny beboelsesejendom, at anvende den eksisterende bolig til udhus og at 

etablere et haveanlæg med drivhus på matr.nr. 10g Virklund By, Virklund, Voldbygårdvej 12, 8600 

Silkeborg. Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejere Julie Laursen og Villy Bjarne Laursen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. marts 1969 om fredning af arealer 

ved Hummelsø, der har til formål at bevare arealernes tilstand. Arealerne må ikke bebygges yderlige-

re. Der må foretages nødvendige om- og tilbygninger i forbindelse med de eksisterende landbrug, 

ligesom nødvendige nybygninger under samme vilkår kan opføres, når de udgør en bygningsmæssig 

enhed med de ældre. 

Silkeborg Kommune har anført, at ejendommen er en landbrugsejendom på 9,3 ha. Den ligger for-

holdsvist højt i et let skrånende terræn syd for bysamfundet Virklund. Der er i BBR registreret en 

bolig fra 1904 på 100 m
2
, en erhvervsbygning på 200 m

2 
fra 1904 og en garagebygning på 65 m

2 
fra 

1955. Der har tidligere været grusgravning på ejendommen. Ejendommen ligger sådan, at den ople-

ves som et mindre rum, og det fornemmes, at der har været gravet grus, og at en del af terrænet ikke 

er helt naturligt. 

Silkeborg Kommune har videre anført, at den nye bolig ønskes opført som et træhus med udnyttet 

tagetage med en grundplan på 120 m
2
 og et samlet areal på maksimum 210 m

2
. Den ønskes malet 

sort eller med en grålig farve med sortmat tag. Vinduerne skal være hvide eller i mørk nuance. Byg-

ningen får en maksimal højde på 7,6 meter. Der etableres en træterrasse på ca. 100 m
2
 på den nordli-

ge og vestlige side af boligen. Den nuværende bolig ønskes indrettet til udhus. Der ønskes etableret 

et haveanlæg med et drivhus på 10-12 m
2
, frugttræer, køkkenhave og legeredskaber med gyngestativ 

og nedgravet trampolin. 

Den nye bolig er illustreret på følgende vis: 

 

 

 

 

 

Projektet er i øvrigt illustreret på følgende vis: 
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Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at der kan opføres en ny tidssvarende bolig med terrasse på 

landbrugsejendommen. Den nye bolig ligger ikke i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 

Bebyggelsen vil dog ikke påvirke landskabet mere end den eksisterende bebyggelse. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at arealet ligger ca. 500 m øst (og vest) for Silkeborgskovene, Habi-

tatområde H181. Der vurderes ikke at være risiko for mulig påvirkning af det internationale naturbe-

skyttelsesområde. Arealet er et sandsynligt hjemsted for arter af flagermus, der alle er strengt beskyt-

tede arter. Det vurderes videre, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af strengt beskytte-

de arter, herunder flagermus.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. oktober 2016. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet, Villy Bjarne Laursen og Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Han-

sen. Projektet blev gennemgået, og Gry Bruhn Hansen uddybede baggrunden for kommunens vurde-

ring. Hun oplyste videre, at det vil være bekosteligt at udføre en gennemgribende undersøgelse af, 

om der er forurenet jord, og at man derfor gerne vil afvente fredningsnævnets stillingtagen. De fore-

liggende oplysninger tyder dog på, at der ikke er en hindrende jordforurening. Fredningsnævnet til-

kendegav, at der vil blive meddelt dispensation 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Hummelsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør 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 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøg-

te ikke indebærer 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-
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bredelsesområde 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 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af projektet og ejendommens placering i fredningen 

meddele dispensation til projektet, der ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, og hvor place-

ringen af boligen konkret ikke findes at være i strid med fredningens bestemmelser om en byg-

ningsmæssig enhed med de bestående bygninger.   

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende 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 mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 
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hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Michelsen, 

2. Søren Goldmann, 

3. Julie Laursen og Villy Bjarne Laursen, 

4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

5. Silkeborg Kommune, EJD-2016-00564, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Silkeborg, 

12. Region Midtjylland, 

13. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 9. januar 2018

FN-MJØ-115-2017. Integrerede solceller

Fredningsnævnet meddelte den 3. november 2016 dispensation til at opføre en ny beboelsesbygning, at 
anvende den eksisterende bolig til udhus og at etablere et haveanlæg med drivhus på matr.nr. 10g Virklund 
By, Virklund, Voldbygårdvej 12, 8600 Silkeborg (FN-MJØ-102-2016). Dispensationen blev meddelt efter, at 
fredningsnævnet havde gennemført en besigtigelse af ejendommen. Fredningsnævnet gav følgende begrun-
delse for afgørelsen:

”Fredningen af arealer ved Hummelsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 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 dispensa-
tion fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
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 naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering af projektet og ejendommens placering i fredningen meddele 
dispensation til projektet, der ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, og hvor placeringen af boligen 
konkret ikke findes at være i strid med fredningens bestemmelser om en bygningsmæssig enhed med de bestå-
ende bygninger.”  

Det fremgik af sagen, at taget ville blive matsort.

Silkeborg Kommune har den 29. november 2017 oplyst, at ejendommens ejer nu ønsker at opføre beboel-
sesbygningen med integrerede solceller. Kommunen har til dette anført, at det fremgår af landzonetilladel-
sen, at det fremgik af ansøgningsmaterialet, at der var tale om et matsort tag, hvilket ikke er tilfældet ved et 
integreret solcelletag. Kommunen har i afgørelsen ikke lagt vægt på, at det er meget vigtigt, at der er tale om 
et matsort tag, da bebyggelsen ikke er tydelig i landskabet og i øvrigt ikke påvirker landskabet mere end i 
dag. Det kræver derfor ikke en ny landzonetilladelse at opføre bygningen med integrerede solceller. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at solcellerne har sort baggrund, sorte monokrystallinske solceller med 
sorte tapstrenge og et satineret glas, hvilket samlet giver et solcelletag med en sort ensfarvet fremtoning.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Hummelsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte 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 
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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.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at solcelletaget vil få en sort ensfarvet fremtoning. I en sådan situation 
er solcelletaget i overensstemmelse med de principper for godkendelse af sorte solceller på sort tag, som 
kommer til udtryk i fredningsnævnets praksis.

På den baggrund og efter en konkret vurdering af bygningens placering i fredningen meddeler fredningsnæv-
net dispensation.

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.

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 



3

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. 3, 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. Vilhelm Michelsen,
2. Arne Lund,
3. Julie Laursen og Villy Bjarne Laursen,
4. Miljøstyrelsen,
5. Silkeborg Kommune, EJD-2016-00564,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Silkeborg,
12. Region Midtjylland,
13. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. november 2019

FN-MJØ-072-2019. Ny bolig, garage og orangeri

Fredningsnævnet modtog den 3. juli 2019 Silkeborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre en 
bolig, en garage og et orangeri som gårdbebyggelse og at etablere et haveanlæg på matr.nr. 11g Virklund By, 
Them, Horsbjergvej 8, 8653 Them. Ansøgningen er indsendt af Per Laustsen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. marts 1969 om fredning af arealer ved 
Hummelsø og Voldbygårde. Arealernes tilstand skal bevares og må ikke bebygges yderligere. Fredningen 
hindrer dog ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- 
eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger 
ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for byggeriet er godkendt af fredningsnævnet. Om- og tilbyg-
ninger af de eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved bygningen i væsentlig grad ændrer 
karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.

Silkeborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter et nyt stuehus på 341 m2, som består af stueetage 
på 218 m2, 75 m2 kælder, 30 m2 hems og 18 m2 overdækning. Derudover ønskes opført en garage på 105 m2 
og et orangeri på 95 m2. Der er i BBR registreret en bolig på 102 m2, en stald på 296 m2, en lade på 143 m2, 
en ikke længere eksisterende stald på 71 m2 og to maskinhuse på henholdsvis 49 m2 og 209 m2.  

Byggeriet er bl.a. illustreret på følgende måde:
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Silkeborg Kommune har videre oplyst, at ansøgningen er beskrevet således, at der med baggrund i nedriv-
ningen af en staldbygning og et stuehus foreslås opført en ny gård som genfortolkning af den eksisterende 
gård. Det nye stuehus opføres som et klassisk længehus, hvor facader og tag beklædes med samme materia-
le beklædningstegl i rødbrune nuancer. Det er med til at give bygningen et monopolistisk og nutidigt indtryk, 
der spiller op mod det storslåede landskab. Facaderne er ligeledes komponeret med vinduespartier i forskel-
lige størrelser, men i en orden som harmonerer med både bygningsform, rummene bagved og landskabet. 
Garage og drivhus/orangeri opføres i samme form som stuehuset, men i henholdsvis træ og glas. Den eksi-
sterende ladebygning renoveres i respekt for den eksisterende arkitektur og byggeteknik. Omkring stuehuset 
og specielt mod syd etableres en større landbohave, som omkranses af en hæk og solitære træer mod mar-
kerne. 

Silkeborg Kommune har oplyst, at ejendommen er 280 meter fra Natura 2000-området Silkeborgskovene. 
Der vurderes ikke at være risiko for mulig påvirkning af naturbeskyttelsesområdet eller af bilag IV-arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. oktober 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Per Laustsen med Jens Gram, Silkeborg Kommune ved Gry Bruhn Hansen og Danmarks Natur-
fredningsforening ved Ingolf Gribsholt. Projektet blev gennemgået. Der har tidligere været fire længer på 
ejendommen, og det ønskes der igen, idet den ene længe dog ønskes opført som et orangeri på 95 m2. Der 
blev i den forbindelse forevist luftfoto af et firelænget byggeri. Orangeriet vil blive udført med sokkel og 
mørke aluminiumspartier. Døre- og vinduespartier vil tilsvarende blive mørke i det øvrige byggeri. Det eksi-
sterende maskinhus nedrives. Der er endnu ikke klarhed over omfanget af et ønsket haveanlæg. Der er opsat 
en pavillon, der skal bruges til beboelse i byggeperioden, som forventes at vare op til 1½ år. Fredningsnæv-
net tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation, herunder en tidsbegrænset dispensation til pavillonen.     

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Hummelsø og Voldbygårde betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensa-
tion, 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 
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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.

Der har historisk være en firelænget bebyggelse på ejendommen, og fredningsnævnet finder derfor, at de 
nuværende tre længer kan erstattes af et firelænget byggeri også set i lyset af, at der sker fjernelse af et 
fritliggende maskinhus. De tre længer får en bygningsmæssig udformning, som er fint tilpasset landskabet og 
ejendommen, og hvor også kælderen kan godkendes, da den ikke er hævet og dermed synlig i landskabet. 
Den sidste del af bebyggelsen består af et større orangeri, men fredningsnævnet finder efter en konkret 
vurdering af forholdene på ejendommen og bebyggelsens helhedsindtryk, at et sådant kan godkendes som 
en del af den samlede bebyggelse, da det konkret ikke findes at få betydning for landskabsoplevelsen.

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation.

Der meddeles endvidere en tidsbegrænset dispensation til den opstillede pavillon. Den skal fjernes ved byg-
geriets afslutning dog senest den 1. november 2021. 

Dispensationen omfatter ikke et haveanlæg, da der endnu ikke foreligger et projekt herom. Et sådant skal 
forelægges fredningsnævnet via Silkeborg Kommune. 

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.

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. 
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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 ef-
terkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, 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. 3, 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. Arne Lund,
2. Per Laustsen, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Silkeborg Kommune, EJD-2019-03215,
5. Silkeborg Kommune, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Silkeborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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