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TAKSATIONSKOM M ISSION EN
VEDRØRENDE NATURFREDNING

&ADRF.:SSE:

.AMALIEGADE 13,1256 KØBENHAVN K
TLF.OI-119565

REG. Nit y~ yg« 010

I Sag nr. 197. Fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro
og Vissingkloster samt af Pinddal mose.

Kendelse I:

(Meddelt den 2. august 1984)

•
Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om er-
statning i anledning af fredningen af Gudenådalen mellem
Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal mose er på-
klaget til taksationskommissionen vedrørende naturfredning
af Svend Verner Lund (løbenr. 26) og Anker Hedegaard Nielsen
(løbenr. 51) •• Taksationskommissionen har den 26. juni 1984 besigtiget de
fredede arealer og forhandlet med klagerne.
Under taksationen var Anker Hedegaard Nielsen bistået af
konsulent, landinspektør sten Laursen, Landskontoret for
Landboret.

Kommissionen traf under besigtigelsen aftale med Svend Verner
Lund om, at afgørelsen af erstatningsspørgsmålet for hans
vedkommende udsættes, indtiloverfredningsnævnet har truffet
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afgørelse med hensyn til, om et areal af det fredede med
rette er henført under fredningsbestemmelsernes § 5 b.

,
Hvad angår Anker Hedegaard Nielsen, er der for taksations-
kommissionen alene nedlagt påstand om forhøjelse af erstat-
ningen for tilplantningsforbudet på de 2,5 ha, der før fred-
ningssagens rejsning var forbehandlet med henblik på til-
plantning med nordmansgran, idet ejeren accepterer de øvrige
poster, der indgår i overfredningsnævnets erstatningsfast-
sættelse. For de 2,5 ha har konsulent Laursen på ejerens
vegne påstået tillægget til den almindelige arealerstatning
forhøjet fra 10.000 kr. til mindst 25.000 kr. Det accepte-
res, at erstatningen ikke kan udmåles alene på grundlag af
skovøkonomiske beregninger over størrelsen af udbyttetabet;
men selv når betragtninger vedrørende handelsværdien ind-
drages under overvejelserne, må det fastholdes, at tabet
langt overstiger det beløb, overfredningsnævnet har fastsat.
Som anført af Dansk Skovforening i erklæringen af 6. decem-
ber 1982 er der tale om et oplagt juletræs- og pyntegrønt-
areal. Hertil kommer, at arealet er næsten uden landbrugs-
mæssig værdi. Den nuværende bortforpagtning indbringer in-
gen forpagtningsafgift til ejeren. Derimod ville plantage-
drift være en særdeles velegnet driftsform på en mindre ejen-
dom som den foreliggende, hvor kun en ekstensiv drift kan
komme på tale.

,
Taksationskommissionens bemærkninger:
Det omhandlede areal er beliggende således, at en tilplant-
ning ville kunne ske uden nedgang i den betydelige herlig-
hedsværdi, som er knyttet til ejendommen. Efter ejendommens
størrelse m.v. ville den ikke kunne anvendes til rationel
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landbrugsdrift, hvorimod en beplantning af det pågældende
areal, som efter terrænets form er velegnet hertil, måtte
fremstå som en naturlig og i økonomisk henseende velbe-
grundet disposition. Kommissionen - der tillige har be-
sigtiget en plantage med nordmansgran på naboejendommen -
finder herefter, at erstatningstillægget vedrørende dette
areal bør forhøjes skønsmæssigt fra 10.000 kr. til 20.000 kr.,
hvorefter den samlede erstatning til Anker Hedegaard Nielsen
andrager 34.300 kr.

I
Herefter bestemmes:

Erstatningen til Anker Hedegaard Nielsen for fredning af
ejendommen matr.nr. 16 ~ Voerladegård by, Voerladegård
fastsættes til 34.300 kr.

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 15. marts 1984.

, I godtgørelse for sagsomkostninger under sagens behandling
for taksationskommissionen tillægges der Anker Hedegaard
Nielsen 1.000 kr., hvilket beløb udbetales direkte til
Landskontoret for Landboret.

J. Lunøe

Karl Nielsen Jens P. Jørgensen
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TAKSATIONSKOM M ISSION EN
VEDRØRENDE NATURFREDNING
ADRESSE:

~MALIEGADE 13.1256 KØBENHAVN K
TLF. 01-11 9565

Sag nr. 197. Fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og
Vissingkloster samt af Pinddal mose.

Kendelse II:

(Meddelt den 17. december 1984)

Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om erstat-
ning i anledning af fredningen af Gudenådalen mellem Voervads-
bro og Vissingkloster samt af Pinddal mose er påklaget til
taksationskommissionen vedrørende naturfredning af blandt
andre Svend Verner Lund (løbenr. 26).

Taksationskommissionen har den 26. juni 1984 besigtige t de
fredede arealer.

Under forhandlingen med Svend Verner Lund drøftedes - foruden
selve erstatningsspørgsmålet - forskellige forhold omkring
ejendommens areal m.v., og taksationskommissionen har efter
besigtigelsen modtaget to skriftlige henvendelser fra Svend
Verner Lund.
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I skrivelse af 7. juli 1984 har Svend Verner Lund rejst
spørgsmål om størrelsen af det areal af hans ejendom, der
fredes. Taksationskommissionen har forelagt henvendelsen
for Vejle amtskommunes afdeling for teknik og miljø, som
har oplyst, at man efter besigtigelse og drøftelse med
Svend Verner Lund har foretaget en nyberegning af ejendom-
mens areal, som er fordelt således:• 8,6
6,8
1,0
0,2
1,2

Det
Det
nr.
by.

ha landbrugsjord
ha skov (heraf 6,1 ha udenfor fredningen)
ha bevokset åskrænt
ha mose (omfattet af naturfredningslovens § 43)
ha øvrige udyrkede arealer, herunder vejarealer og

udenomsareal ved bygningerne
samlede areal er 17,8 ha svarende til matrikelangivelsen.
fredede areal udgør 11,7 ha fordelt med 11,4 ha på matr.
l i Møldrup by og 0,3 ha på matr.nr. 20 ~ Voerladegård

Under besigtigelsen rejste Svend Verner Lund spørgsmål, om det
er med rette, at det i overfredningsnævnets afgørelse er lagt
til grund, at det fredede areal er undergivet fredskovpligt
efter bestemmelserne i skovloven. Efter en drøftelse af
spørgsmålet frafaldt Svend Verner Lund imidlertid at gøre
gældende for taksationskommissionen, at en del af det fredede
areal under matr.nr. l i Møldrup ikke er fredskovpligtigt.

•e
•

Svend Verner Lund gjorde under den indledende forhandling på
mødet med lodsejerne gældende, at hans ejendoms areal ved å-
skrænten er større, end det fremgår af fredningskortet, og
at erstatningen derfor burde forhøjes. Under den efterfølgen-
de besigtigelse frafaldt han dette krav, idet det måtte læg-
ges til grund, at matrikelgrænsen var rigtigt indtegnet på
kortet, medens der ikke kunne ses bort fra, at vejen kunne
være indtegnet for langt mod vest. Han frafaldt også, blandt
andet under hensyn til det beskedne beløb, der kunne blive



tale om at gøre gældende, at erstatningen skulle beregnes
efter det faktiske skræntareal og ikke efter det matrikulære
areal.

I skrivelse af ll. juli 1984 har Svend Verner Lund påny over
for kommissionen rejst spørgsmålet om fredningskortets rig-
tighed. Kommissionen har forelagt henvendelsen for amtsrådet,
hvis afdeling for teknik og miljø i ovennævnte skrivelse af
3. september 1984 har udtalt, at det er rigtigt, at der er en
uoverensstemmelse mellem fredningskortet og matrikelkortet.
Det anføres imidlertid i skrivelsen, at

•e
•

"uoverensstemmelsen er dog så begrænset, at dette ikke med-
fører ændring i den tidligere arealangivelse vedrørende det
samlede fredede areal for lb.nr. 26 (på grund af angivelsen
i l/lo ha).
Svend Verner Lund har i øvrigt oplyst, at han med de omhand-
lede skrivelser primært har ønsket at gøre opmærksom på, at
han ikke kan acceptere indtegningen af skellet mellem matr.
nr. l ~ og l ~ Møldrup by, idet han mener, at skellet skal
rykkes nærmere Gudenåen. Bortset fra ovennævnte mindre uover-
ensstemmelse, er det bedømmelsen herfra, at skellet er kor-
rekt indtegnet på fredningskortet, og at skellets rette be-
liggenhed i marken alene beror på foretagelse af skelsætnings-
forretning ved en landinspektør, hvilket Svend Verner Lund
selv bør tage initiativ til og afholde omkostningerne ved."

Endelig oplyste Svend Verner Lund under besigtigelsen, at
arealet vest for Højlundsvej og indtil åskrænten, hvoraf en
del på fredningskortet er vist med signatur for særbestemmel-
ser efter fredningsafgørelsens § 5, pkt. b, den 21. decem-
ber 1978 var i almindelig landbrugsmæssig omdrift, men at
driften senere, som følge af den daværende ejers sygdom, lå
stille i nogle år, hvorved arealet groede til, så det frem-
trådte som udyrket eller som et vedvarende græsareal.
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Efter aftale med Svend Verner Lund forelagde taksationskom-
missionen denne oplysning for overfredningsnævnet, som ved
tillægsafgørelse af 16. november 1984 har bestemt, at det
pågældende areal udgår af fredningsbestemmelsernes § 5, pkt.
b.

• I en følgeskrivelse tiloverfredningsnævnets tillægsafgørel-
se oplyses, at en fornyet arealberegning af det areal, som
efter overfredningsnævnets afgørelser af 15. marts 1984 var
undergivet dyrkningsforbud (§ 5, pkt. b), og for hvilket
oer er fastsat erstatning efter taksten 500 kr. pr. ha, har
vist, at arealets størrelse rettelig er 2,6 ha (og ikke 1,6
ha som anført i erstatningsafgørelsen af 15. marts 1984).
Efter den ændring af fredningskortet, som nu - efter ejerens
ønske - er foretaget, er størrelsen af arealet med dyrknings-
forbud efter fredningsbestemmelsernes § 5, pkt. b, 1,0 ha.
Herefter skulle det samlede erstatningsbeløb, udmålt efter
de af overfredningsnævnet anvendte takster, nedsættes til
5.400 kr., men under hensyn til den ubetydelige forskel i
forhold til det tidligere fastsatte erstatningsbeløb har
overfredningsnævnet ikke fundet anledning til at ændre den
tilkendte fredningserstatning.

Ved afgørelsen af erstatningsspørgsmålet må taksationskommis-
sionen lægge de oplysninger til grund, der foreligger fra
overfredningsnævnet og amtsrådets afdeling for teknik og
miljø. Der er således ikke for taksationskommissionen holde-
punkt for at fastslå, at størrelsen af det fredede areal op-
målt efter fredningskortet afviger så væsentligt fra arealets
størrelse ifølge matrikelkortet, at det giver grundlag for
en forhøjelse af den af over fredningsnævnet tilkendte erstat-
ning. Da Svend Verner Lund ikke for taksationskommissionen

e
e
•
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har anfægtet størrelsen af de takster, hvorefter erstat-
ningen er udmålt, og da kommissionen ligesom overfrednings-
nævnet ikke finder, at der er anledning til at nedsætte
den tilkendte erstatning i forbindelse med ændringen af det
areal, der undergives dyrkningsforbud efter fredningsbestem-
melsernes § 5, pkt. b, stadfæster taksationskommissionen
overfredningsnævnets afgørelse.•

Herefter bestemmes:

Erstatningen til Svend Verner Lund for fredning af ejendom-
men matr.nr. l d Møldrup by, Voerladegård, 20 b Voerladegård
by, Voerladegård fastsættes til 5.700 kr.

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 15. marts 1984.

•e•
J. Lunøe

Karl Nielsen Jens P. Jørgensen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 15. marts 1984
om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro
og Vissingkloster samt af Pinddal mose, Bræd-
strup kommune, Vejle amt (sag nr. 2518/82).

Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds har den
31. december 1981 truffet afgørelse om fredning af den ca. 3,5 km lange
strækning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af den
øst for beliggende Pinddal mose. Det fredede område omfatter - foruden
amtsvandløbet Gudenåen på den nævnte strækning - godt 166 ha og berører
helt eller delvis 66 ejendomme (løbenumre) i privat eje, samt to ejendomme
der ejes henholdsvis af staten v/miljøministeriet og af Brædstrup kommune.
Fredningens hovedformål er at friholde Gudenådalen med omliggende arealer
for ydre indgreb, som kan forringe områdets biologiske variation eller ud-
slette eller tilsløre landskabsformerne, samt i et begrænset omfang at
forbedre muligheden for at opleve områdets landskabelige værdier. Fred-
ningssagen er rejst i 1978 af Danmarks Naturfredningsforening.

En mindre del af området, godt 5 ha, er allerede fredet ved over-
fredningsnævnets kendelse af 5. februar 1975.

Fredningsnævnets afgørelse af 31. december 1981 er forelagt over-
fredningsnævnet til efterprøveIse i medfør af naturfredningslovens § 25.
Fredningsafgørelsen er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af 20 af de
berørte private ejere samt af Vejle amtsråd, Brædstrup byråd og Danmarks
Naturfredningsforening.

Landskontoret for Landboret har for 15 af de ankende private eje-
re anført, at disse ejere vel kan tilslutte sig en fredning af området, men
at enkelte af fredningsbestemmelserne bør ændres. Navnlig bør landbrugs-
byggeri kunne opføres i et vist omfang uden nævnets forudgående til-
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ladeise, græsningsarealer bør kunne opdyrkes, og levende hegn bør kunne
fjernes, når det er nødvendigt af hensyn til landbrugsdriften. For nogle
af disse ejere har Landskontoret fremsat individuelle ønsker, herunder om
ret til tilplantning af nærmere angivne arealer.

De øvrige anken de ejere har enten påstået fredningen afvist som
overflødig i betragtning af den almindeligt gældende lovgivning og den ud-
førte planlægning for området eller ønsket fredningsbestemmelserne lempet.
I sidstnævnte henseende retter indvendingerne sig især mod forbudet mod
tilplantning og påbudene om fjernelse af eksisterende beplantninger. For
industrivirksomheden Vilholt Mølle er særligt anført, at fredningen ikke
bør hindre byggearbejder i forbindelse med virksomhedens drift og heller
ikke bør indeholde et ubetinget forbud mod udledning af spildevand til Gu-
denåen. Enkelte ejere har modsat sig, at der anlægges en sti ved Fåresø,
og har subsidiært ønsket, at der fastsættes ordensregler og opsættes skilte
m.v., så at ridning og knallertkørsel forhindres. Der er også fremsat øn-
ske om en begrænsning af det offentliges ret til at udføre naturpleje.

Vejle amtsråd har ved udvalget for teknik og miljø givet udtryk
for, at fredningsnævnets afgørelse ikke forbedrer områdets fredningsmæssige
status i noget væsentligt omfang. Amtsrådet ser dog gerne, at forbudet mod
tilplantning af visse arealer opretholdes.

Brædstrup byråd har ønsket, at der som led i fredningen anlægges
parkeringspladser i området. Adskillige ejere har udtalt sig imod dette
ønske.

Danmarks Naturfredningsforenings klage vedrører alene enkeltheder
i fredningsbestemmelserne, idet foreningen iøvrigt kan tiltræde fredningen,
som den er besluttet af fredningsnævnet. Foreningen har således ment, at
der i videre omfang end bestemt af fredningsnævnet bør ske fjernelse af
nåletræsbeplantninger, eller at disse bevoksninger bør konverteres til løv,
således at udsigten fra Vilholtvej til arealerne øst for Gudenåen forbed-
res. Foreningen har endvidere ønsket, at der tillægges fredningsmyndig-
hederne en videregående ret til at foretage naturpleje.

For over fredningsnævnet har miljøministeriet, fredningsstyrelsen,
anbefalet fredningen gennemført i det væsentlige som bestemt af frednings-
nævnet. Styrelsen har henstillet, at der i fredningsbestemmelserne indfø-
jes et udtrykkeligt forbud mod anbringelse af højspændingsmaster i området.

Også naturfredningsrådet har anbefalet fredningen og har navnlig
henvist til, at området er af stor geologisk interesse i både pædagogisk og
forskningsmæssig henseende. Landskabsformerne bør derfor ikke sløres, og
fladebeplantninger bør begrænses mest muligt. Træer og buske ved åen bør
søges bibeholdt til beskyttelse af dyre- og insektlivet.
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I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de i sagen
interesserede, har deltaget 8 medlemmer af overfredningsnævnet.

Over fredningsnævnet skal udtale:
Der er tidligere gennemført omfattende fredninger af dele af det

Midtjyske Søhøjland, som er udpeget af fredningsstyrelsen som et af Dan-
marks større nationale naturområder. Det tiltrædes, at også strækningen af
Gudenåen og Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster bør undergives
fredningsbestemmelser i medfør af naturfredningslovens kap. III til sikring
af områdets landskabelige og naturvidenskabelige værdier. Beslutningen
herom er truffet med 7 stemmer mod en. Mindretallet har anset en fredning
af området for upåkrævet.

Den af fredningsnævnet fastlagte afgrænsning af fredningsamrådet
tiltrædes med den ene ændring, at dele af matr.nr. l~, 3 ~ og 3 ~, Møldrup
By, Voerladegård, i den sydøstlige del af fredningsamrådet udgår af fred-
ningen. Beslutningen herom er truffet med 6 stemmer mod 2. Af mindre-
tallet har' et medlem stemt for i det hele at fastholde fredningsnævnets
afgørelse om fredningens geografiske udstrækning, medens det andet medlem
under mindretallet har stemt for en yderligere begrænsning af fred-
ningsområdet, så det i hvert fald ikke skulle omfatte Pinddal mose og
Sukkertoppen.

Om fredningens indhold udtales:
Fredningen bør ikke være til hinder for, at der på land- og skov-

brugsejendomme kan opføres de bygninger, som er nødvendige for ejendommens
drift, når de opføres med sædvanlig højde og umiddelbart ved eksisterende
bygninger. Fredningen bør heller ikke hindre, at de græsningsarealer, som
ikke henligger i vedvarende græs, overgår til korndyrkning, eller at læhegn
fjernes. Endelig bør forbudet mod udledning af spildevand udgå, idet
spørgsmål herom bør afgøres alene efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.
Disse beslutninger er truffet enstemmigt.

Det tiltrædes derimod, at fredningen indeholder et forbud mod
tilplantning af arealer, som ikke er undergivet fredskovspligt.· Beslut-
ningen herom er truffet med 5 stemmer mod 3. Mindretallet har fundet, at
det forbud mod tilplantning, der følger af bestemmelserne i naturfrednings-
lovens § 43 om vådområder, § 47 a om åbeskyttelseslinien, og § 53 om
beskyttelseslinien omkring fortidsminder, og som dermed allerede er indført
for store dele af fredningsamrådet, i tilstrækkelig grad ville friholde
området for uønsket tilplantning.
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For arealer, der ligger vest for Gudenåen uden for åbeskyttel-
seslinien efter naturfredningslovens § 47 a, skal fredningsnævnet dog kun
kunne nægte en dispensation fra forbudet mod tilplantning, hvis en til-
plantning af det pågældende areal i væsentlig grad vil forringe udsigten
fra Vilholtvej til arealerne øst for Gudenåen~ Endvidere bør mindre area-
ler af matr.nr. 6 ~, Voerladegård By, Sdr. Vissing, og matr.nr. 16~, Vis-
singkloster By, Sdr. Vissing, være undtaget fra tilplantningsforbudet.
Disse beslutninger er truffet enstemmigt.

Naturfredningsforeningens påstand om fjernelse af beplantning på
en række ejendomme vest for Gudenåen findes kun at burde tages til følge
for så vidt angår nåletræsbevoksningen på matr.nr. l ae, Vilhalt By, Sdr.
Vissing, men det pågældende areal må gentilplantes med lave løvtræer, som
almindeligvis indgår i et løvtræshegn. Bestemmelsen i fredningsnævnets af-
gørelse om rydning af nåletræer inden 20 år på matr.nr. 2 ~, Vilhalt By,
Sdr. Vissing, bør dog suppleres med en bestemmelse om, at der et yderligere
sted i granplantningen skal ryddes nåletræer straks, så at der kan etable-
res et lignende kik fra vejen til åen som det, der findes på ejendommens
nordlige del nær holmen i åen. Endvidere bør kravet om rydning omkring
Sukkertoppen på matr.nr. 9 ~, Voerladegård By, Voerladegård, suppleres med
en bestemmelse om, at yderligere et par løvtræer, som forhindrer udsigten
mod Salten Langsø, skal fjernes. Disse beslutninger er for de enkelte
ejendomme truffet enten enstemmigt eller med 7 stemmer mod en.

Den generelle bestemmelse om landskabspleje må begrænses til kun
at omfatte udyrkede arealer, men plejen skal også kunne omfatte fjernelse
af selvsåning. Det findes iøvrigt rigtigst, at udførelse af plejeforan-
staltninger skal forudsætte enten samtykke fra vedkommende ejer eller til-
ladelse fra fredningsnævnet. Disse beslutninger er truffet enstemmigt.

Vilhalt Mølle drives på matr.nr. l ~ og l be, Møldrup By, Sdr.
Vissing, som kraftværk og industrivirksomhed. Fredningen bør ikke gøre
indgreb i den eksisterende ret for ejeren til at udnytte vandkraften i
Gudenåen eller være til hinder for, at der udføres byggearbejder på ejen-
dommen, hvis byggeriet står i forbindelse med den produktionsvirksomhed,
hvortil vandkraften udnyttes, og hvis der er meddelt tilladelse til bygge-
riet efter by- og landzoneloven. Denne beslutning er truffet enstemmigt.

Området langs Gudenåen med de store landskabelige værdier har
tiltrukket mange besøgende, især besøgende som færdes til vands, og det
findes af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at fredningen
udbygger mulighederne for almenhedens færdsel i området. Det tiltrædes
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derfor, at offentligheden får ret til færdsel til fods og på cykel på de
veje og stier, som er vist med særlig signatur på fredningskortet, der
hører tiloverfredningsnævnets afgørelse. Stien øst for Fåresø bør dog
forbeholdes gående færdsel. Der findes derimod ikke på det foreliggende
grundlag at kunne fastlægges bestemte arealer i området til parkering for
motorkøretøjer. Fredningen bør imidlertid ikke være til hinder for, at der
etableres holdebaner forskellige steder på østsiden af Vilholtvej, eller at
der med forudgående tilladelse fra fredningsnævnet anlægges en eller to
mindre parkeringspladser i udkanten af det fredede område, hvis der viser
sig behov herfor. Disse beslutninger er truffet enstemmigt, idet dog et
medlem har stemt imod, at der udlægges en sti øst for Fåresø.

Realiteten i de øvrige almindelige fredningsbestemmelser tiltræ-
des, idet dog et medlem ikke har kunnet tilslutte sig et forbud mod opret-
telse af nye landbrug m.v. og har stemt for yderligere lempelser af bestem-
melserne. Endvidere tiltrædes de særtilladelser til byggeri, som er med-
delt i fredningsnævnets afgørelse.

Idet fredningsnævnets afgørelse ophæves, fastsættes herefter føl-
gende fredningsbestemmelser for det knap 165 ha store område, som er af-
grænset på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse (frednings-
kortet), og som omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre
helt eller delvis:

Fredningens formål.
Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af

de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyt-
tet til området, og at forbedre offentlighedens mulighed for re-
kreativ udnyttelse af området.

Bevaring af områdets nuværende tilstand.
Det fredede område skal bevares i den nuværende til-

stand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller
ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ik-
ke opføres yderligere bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af
den nuværende tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser el-
ler tillades ved en dispensation efter § ll.

Terrænændringer.
Som anført i § 2 må der ikke foretages terrænændrin-

ger. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden
eller foretages afgravning, opfyldning eller planering.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at ejere af
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arealer, der ikke er omfattet af naturfredningslovens § 47 a
(åbeskyttelseslinien) eller § 53 (beskyttelseslinien omkring for-
tidsminder), udnytter forekomster i jorden til eget brug, når en
sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven og naturfredningslo-
vens § 43.

Nye bedri fter.
Der må ikke oprettes nye landbrug. Der må heller ikke

oprettes dambrug, pelsdyrfarme, fjerkræfarme eller drivhusgartne-
rier.

Arealernes drift og pleje.

a. Det følger af § 2, at opdyrkede arealer må benyttes
som hidtil. På jord, der drives landbrugsrnæssigt, kan der fore-
tages sædvanlige driftsomlægninger. Om tilplantning henvises dog
til punkt c.

b. Det følger endvidere af § 2, at arealer, der den 21.
december 1978 (datoen for fredningssagens rejsning) henlå i ved-
varende græs eller som udyrkede arealer, ikke må inddrages under
plov eller anvendes til andet formål. Disse arealer, der er vist
med særlig signatur på fredningskortet, må heller ikke afvandes
yderligere, men eksisterende dræn og grøfter må oprenses og ved-
ligeholdes. De vedvarende græsningsarealer må omlægges med
rensningsafgrøder i det omfang, som er nødvendigt for, at de kan
opretholdes som vedvarende græsningsarealer.

c. Der må uden for haver ikke foretages nytilplantning
(heller ikke til juletræer eller pyntegrønt). Læhegn, der er
nødvendige for landbrugsdriften, kan dog plantes uden hensyn til
fredningen.

Allerede tilplantede arealer må derimod gentilplantes
efter omdrift, og forbudet mod nytilplantning gælder ikke for
arealer, der var fredskovspligtige den 21. december 1978, og som
ikke er omfattet af naturfredningslovens § 43 (vådområder),
eller § 47 a (åbeskyttelseslinien) eller § 53 (beskyttelseslinien
omkring fortidsminder). Forbudet gælder heller ikke for 1,1 ha
af matr.nr. 16~, Vissingkloster By, Sdr. Vissing, nordvest for



ejendommens bygninger og for 1,5 ha af matr.nr. 6 a, Voerladegård
By, Sdr. Vissing. De nævnte arealer, hvor gentilplantning eller
nytilplantning kan finde sted, er vist med særlig signatur på
fredningskortet.

En dispensation efter § 11 til tilplantning af et are-
al, der ligger vest for Gudenåen uden for åbeskyttelseslinien,
skal meddeles af fredningsnævnet, medmindre tilplantningen skøn-
nes i væsentlig grad at ville forringe udsigten fra Vilholtvej
til arealerne øst for åen.

d. Eksisterende beplantninger kan fjernes uden hensyn til
fredningen. Dette gælder dog ikke træer og buske i umiddelbar
nærhed af Gudenåen, medmindre fjernelsen er nødvendig i forbin-
delse med rensning af vandløbet. Endvidere må skovbrynet i fred-
ningsgrænsen over matr.nr. l~, Møldrup By, Voerladegård, ikke
hverken sløjfes eller erstattes af nåletræer, medmindre det fred-
skovspligtige areal vest for dette skovbryn bliver tilplantet, og
en sådan tilplantning skal da foretages således, at der fore-
kommer og til stadighed opretholdes et skovbryn af løvtræer.

e. Stengærder og diger må ikke sløjfes, medmindre ændring
af en ejendoms grænser gør det påkrævet. Det er dog tilladt at
etablere gennemkørsler, som er nødvendige af hensyn til land-
brugs- eller skovbrugsdriften.

~ Vandløbene.
Det følger af § 2, at vandløb og andre vandarealer i

det fredede område skal bevares i den nuværende tilstand. Arbej-
der i henhold til det til enhver tid gældende vandløbsregulativ
kan dog foretages.

Vandløb må således ikke udrettes. De må heller ikke
rørlægges, medmindre det sker i forbindelse med en sti- eller
vejoverføring over vandløbet.

Fredninge~ er ikke til hinder for, at ejeren af ejen-
dommen matr.nr. l ~ og l bc, Møldrup, Sdr. Vissing, fortsat kan
udnytte sin ret over vandet i Gudenåen.

Bebyggelse m.v.
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggel-
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se, herunder skure o.lign. samt tilbygning til eksisterende be-
byggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre
fremtræden.

Fredningen er imidlertid ikke til hinder for, at der
på en eksisterende landbrugsejendom opføres ny bebyggelse, som er
erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom. Det er dog en betingelse herfor, at bygnings-
højden ikke nødvendiggør dispensation fra bestemmelserne i eller
i medfør af kommuneplanlovens § 43 (d.v.s. at højden ikke
overstiger 12,5 m for avls- eller driftsbygninger, dog 15 m for
visse siloer, eller 8,5 m for andre bygninger), og at den nye
bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende
bygninger på ejendommen, medmindre der er tale om sædvanlige
læskure for kreaturer eller nødvendige skurvagne til skov-
brugsdr ift .

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der på
matr.nr. l ~ og l bc, Møldrup By, Sdr. Vissing, udføres byg-
gearbejder til brug for den produktionsvirksomhed på ejendommen,
hvortil vandkraften i Gudenåen udnyttes, såfremt der er meddelt
tilladelse efter by- og landzoneloven til byggeriet.

Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og telt-
slagning må ikke finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må
dog campere i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger.

·e
Andre konstruktioner og anlæg.

Det følger ligeledes af § 2, at der ikke må etableres
andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Eksempelvis
må der ikke anbringes tårne, master og vindmøller eller etableres '
skydebaner, motorbaner, oplagspladser eller lossepladser. Nye
~lledninger - også til lokal forsyning - må således kun fremføres
i kabel. Der må heller ikke anlægges nye veje, medmindre de er
nødvendige for land- og skovbrugsdriften.

Landskabspleje.
Vejle amtsråd har ret til uden udgift for vedkommende

ejer at udføre plejearbejder i følgende omfang:
l) fjernelse af selvsåede og udgåede træer og buske på udyr-

kede arealer, såfremt ejeren samtykker deri, eller det tillades
af fredningsnævnet,

2) fjernelse af nåletræerne i beplantningen på matr.nr.
l ~' Vilholt By, Sdr. Vissing, ved Vilholtvej, således at løv-
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træerne i beplantningen bevares, og
3) retablering af mølledammen ved kæret på ejendommen matr.

nr. 3 ~ og 3~, Møldrup By, Voerladegård, såfremt ejeren
samtykker deri, eller det tillades af fredningsnævnet.

Det pålægges vedkommende ejer at udføre følgende ple-
jearbejder, således at amtsrådet - hvis ejeren ikke udfører dem
rettidigt - har ret til at udføre dem:

l) Fjernelse inden l år af beplantning på og omkring 5ukker-
toppen, således som det er forudsat i Hedeselskabets skrivelse
af 7. oktober 1981 med tilhørende kort, samt fjernelse af de en-
kelte løvtræer, som hindrer udsigten fra 5ukkertoppen mod 5al-
ten Langsø.

2) Fjernelse inden 5 år af de træer i nålebevoksningen på
matr.nr. l~, Vilholt By, 5dr. Vissing, fra ejendommens nord-
vestskel i sydøstlig retning, som er til hinder for udsigten
fra Vilholtvej mod arealerne øst for åen. Arealet kan gentil-
plantes med lave løvtræer, som normalt indgår i et løvtræs-
hegn.

3) Udtynding snarest muligt af nåletræsbevoksningen omkring
ener og løvtræer på de sydligste ca. 1,1 ha af den del af matr.
nr. 2 ~' Vilholt ay, Sdr. Vissing, som er omfattet af fred-
ningen, d.v.s. på arealet syd for det tredje læbælte regnet fra
Voervadsbro, så at udseendet og levedygtigheden af enerne og
løvtræerne sikres for de næste 20 år. Endvidere fjernelse
inden 20 år af de resterende nåletræer på dette areal.

Det pålægges Vejle amtsråd at lade de i stk. 2 nævnte
arbejder foretage, hvis de ikke udføres rettidigt af ejeren. Når
rydning på og omkring Sukkertoppen er sket, skal amtsrådet påse,
at bevoksningen i rydningsamrådet til stadighed holdes nede.

Det pålægges endvidere amtsrådet snarest muligt på
matr.nr. 2~, Vilhalt By, Sdr. Vissing, at etablere en mindre
udsigtskile fra Vilholtvej til åen svarende til den, der findes
på ejendommens nordlige del nær holmen i åen. Ejendommens ejer
har dog ret til selv at foretage denne foranstaltning efter for-
udgående aftale med amtsrådet om udsigtskilens beliggenhed og om
den nærmere udførelse af arbejdet.

Offentlighedens adgang.
Offentligheden har ret til at færdes til fods og på



§ 11.

§ lZ.

ic

lU.

cykel på de veje og stier, der er vist på fredningskortet med
særlig signatur herfor. Offentligheden har endvidere ret til at
færdes til fods på en sti øst for Fåresø som vist på frednings-
kortet. Vejle amtsråd som anlægsmyndighed og vedkommende
grundejer kan aftale mindre ændringer af stiforløbet.

Det pålægges Vejle amtsråd at etablere stien øst for
Fåresø som en natursti, at opsætte bomme ved stiens tilslutning
til vej og at anbringe skiltning om forbud mod kørsel og ridning
på denne sti.

Stierne udlægges i Z m bredde, hvor de ikke følger ek-
sisterende veje. Hvor stierne passerer over indhegnede arealer,
skal der ved amtsrådets foranstaltning og uden udgift for ejerne
opsættes "møller" eller stenter.

Vejle amtsråd eller Brædstrup byråd kan anlægge holde-
baner forskellige steder på østsiden af Vilholtvej og kan med
fredningsnævnet s forudgående tilladelse anlægge Z mindre parke-
ringspladser i udkanten af det fredede område.

Fredningsnævnet kan udfærdige et ordensreglement for
den offentlige adgang i området. Det kan bl.a. bestemmes i reg-
lementet, at cykelkørsel ikke må finde sted på stier, og brug af
højttaleranlæg og kraftig gengivelse af musik o.lign. i fri luft
kan forbydes.

Dispensationer.
En dispensation fra bestemmelserne i §§ Z-lO.kan med-

deles efter' reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøg-
te ikke vil komme i strid med fredningens formål.

Ophævelse af tidligere fredning.
Overfredningsnævnets kendelse af 5. februar 1975 ved-

rørende matr.nr. l ~, Vilholt By, Sdr. Vissing, ophæves.

P. o~v.
I

-;
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Bendt Andersen .

Q,ertredningsnævnets tcrmano
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over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af over fredningsnævnet s
afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og
Vissingkloster samt af Pinddal mose, Brædstrup kommune, Vejle amt (sag nr.
2518/82).

Voer ladegård By, Voerladegård:

Matr.nr. l ~, 2~, 2 g, 3 i, 3~, 5~, 9 ~, 9 ~, 9 g,
9 ~, 9 ~, 10 ~, 15 ~, 15 ~, 16 ~, 16 ~, 16~, 17, 19,
20~, 20 ~, 20~, 20~, 20~, 20 f, 20 g, 23, 24, 25, 26,
27 ~, 27 ~, 28, 29 ~, 29~, 30~, 30~, 30~, 31, 32 a,
32~, 32~, 32~, 33~, 33~, 34~, 34~, 35~, 35 ~,
35~, 36~, 37 ~, 37 ~, 38~, 38 ~, 39, 40, 41 ~, 41 ~,
42 ~, 42 b, 43~, 43~, 43 ~, 44~, 44~, 45 ~, 45 ~,
45 ~, 46, 47, 48.

Dørup By, Voerladegård:

Matr.nr. 15 ~, 20 k.

Møldrup By, Voerladegård:

Matr.nr. 1 ~, 1 g, 1 ~, 1~, 1~, l ~, 1 ~, 1 at, 1~,
1~, 1 bc, 2~, 3~, 3 h.

Vissingkloster, Sdr. Vissing.

Matr.nr. 6~, 7 ~, 7 g, 8a.

Vilholt, Sdr. Vissing.

Matr.nr. l b, 1 i, l k, 1 o, 1 aa, l ac, 1 ad, 2 a, 2 c,---------
2~, 2 ae.
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Overfredningsnævnets afgørelse

15. marts 1984

om erstatning i anledning af fredningen af Gudenå-
dalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af
Pinddal mose, Brædstrup kommune, Vejle amt (sag nr.
2518/82).

Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige frednings-
kreds har den 31. december 1981 truffet afgørelse om erstatningen
i anledning af den samtidig besluttede fredning af Gudenådalen mel-
lem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal mose. Erstatning'
blev tilkendt ejerne af 65 af de 66 ejendomme (løbenumre) i privat
eje, som berøres af fredningen, med ialt 208.900 kr.

Erstatning er tilkendt ejerne med 1.000 kr. pr. ha
areal under fredningen, idet der dog ikke er tilkendt erstatning for
arealer, som er under fredskovspligt eller tidligere fredet, og kun
tilkendt 500 kr. pr. ha for arealer, som er omfattet af bestemmelserne
i naturfredningslovens § 47 a (åbeskyttelseslinien) eller § 53 (beskyt-
telseslinien omkring fortidsminder), dog mindst 500 kr. For offentlig-
hedens færdselsret er de pågældende ejere tilkendt erstatning med
5 kr. pr. løbende meter privat fællesvej og 10 kr. pr. løbende meter
eksisterende enkeltmandsvej eller sti, dog mindst 300 kr. For nyanlæg
af sti er tilkendt erstatning med 10 kr. pr. løbende meter over udyr-
ket areal og 20 kr. pr. løbende meter over dyrket areal. For arealer
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under 3 ejendomme, hvor fredningsnævnet har skønnet, at det beslutte-
de forbud mod tilplantning af arealer uden for åbeskyttelseslinien
har medført en yderligere værdi forringelse af ejendommen, er der fast-
sat et tillæg på 1.000 kr. pr. ha, og 4 ejere er tilkendt særskilt er-
statning for påbud om rydning af bevoksning.

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt overfrednings-
nævnet til efterprøveise i medfør af naturfredningslovens § 25. Erstat-
ningsfastsættelsen er tillige påklaget til over fredningsnævnet af
20 private ejere. Endvidere har Vejle amtsråd anmodet overfredningsnæv-
net om at bestemme, at staten skal afholde 90 % af den samlede fred-
ningserstatning.

De ankende ejere har påstået den tilkendte erstatning
forhøjet.

e•e

De 15 ejere, der er repræsenteret af Landskontoret
for Landboret, har påstået erstatning tilkendt med 1.000 kr. pr. ha
også for arealer, der er omfattet af naturfredningslovens § 47 a eller
§ 53, og med yderligere 2.000 kr. pr. ha for skræntarealer og højere-
liggende sandjorder, idet tilplantningsforbudet fremkalder en særlig
værdi forringelse af disse arealer. Særligt for ejeren af ejendommen
under lb.nr. 51 har landskontoret påstået tilkendelse af 126.600 kr.
i erstatning for forbudet mod tilplantning af ca. 2,5 ha, som er en
flad mark velegnet for juletræsdrift, og hvor der ved fredningssagens
rejsning var udført jordbehandling med henblik på tilplan~ning med

. nordmandsgran. Erstatningskravet er-for denne ejers.vedkommende base-
ret på skovøkonomiske beregninger udført af Dansk Skov forening.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 14 har landsrets-
sagfører Orla Lokdam påstået tilkendelse af principalt 183.000 kr.,
subsisidært 60.500 kr. i erstatning for forbudet mod tilplantning.
Kravet er støttet på skovøkonomiske beregninger over indtægterne ved
dyrkning af nordmandsgran til juletræer og udgør 35.000 kr. pr. ha med
tillæg af 8.000 kr. for forgæves afholdte projekteringsudgifter, efter-
som fredningssagen standsede et igangværende tilplantningsprojekt. Det
gøres gældende, at ejendommen er under landbrugspligt, og at arealet
er uegnet til andre afgrøder end nål~træer. Landbrugsministeriet har
da også allerede i 1964 tilladt ejendommen nedlagt som landbrugsejen-
dom bl.a. på betingelse af, at det omhandlede areal pålægges fredskovs-
pligt, og jordlovsudvalgets sagkyndige medlem har i 1981 tiltrådt, at
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arealet tilplantes uanset den på ejendommen fortsat hvilende land-
brugspligt. Erstatningskravet vedrører principalt 5 ha, idet det gø-
res gældende, at naturfredningslovens § 47 a ikke er til hinder for,
at der på en landbrugsejendom dyrkes gran til juletræer. Det subsi-
diære krav vedrører kun den del af arealet, som ligger uden for åbe-
skyttelseslinien, og som ifølge ejeren udgør l,S ha.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 59 har påstået er-
statningen forhøjet betydeligt under henvisning til de byrder, som
fredningen påfører ejerne.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 65, der er tilkendt
erstatning for almenhedens ret til færdsel på en privat fællesvej, har
påstået erstatningen forhøjet væsentligt under henvisning til de ulem-
per for ejerne, som offentlighedens færdsel erfaringsmæssigt medfører.

Særlige erstatningskrav, som er fremsat for over fred-
ningsnævnet af ejerne af ejendommene under lb.nr. 20 og 54 og af Lands-
kontoret for Landboret vedrørende ejendommen under lb.nr. 9, må anses
for bortfaldet med de ændringer af fredningsbestemmelserne, som er fo-
retaget, eller som følge af meddelte dispensationer.

•••

Miljøministeriet har taget afstand fra de fremsatte er-
statningskrav i anledning af forbudet mod tilplantning på ejendommene
under lb.nr. 14 og 51. For det første må de forelagte skovøkonomiske
beregninger korrigeres for forkerte forudsætninger, især vedrørende
den anvendte realrentefod, og alene disse korrektioner vil føre til
mere end en halvering af erstatningskravene. Hertil kommer, at de
skovøkonomiske beregninger er udtryk for det optimalt opnåelige og
må forkastes som grundlag for erstatningsfastsættelsen, hvis de fører
til et tab, der overstiger den pågældende ejendoms værdinedgang som
følge af fredningens gennemførelse.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfrednings-
nævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Over fredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags da-
to tiltrådt den omhandlede fredning med nogle ændringer af fredningsbe-
stemmelserne og således, at et mindre areal af ejendommene under lb.nr.
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42 og 59 udgår af fredningen.

De almindelige fredningsbestemmelser må herefter be-
tegnes som lidet tyngende for landbrugsdrift, og i overensstemmelse
med taksationskommissionens praksis kan erstatning som udgangspunkt
ikke tilkendes med mere end 800 kr. pr. ha, som ikke er omfattet af
de almindeligt gældende bestemmelser i naturfredningslovens § 43
(vådområder), § 47 a (åbeskyttelseslinien) eller § 53 (beskyttelses-
linien omkring fortidsminder), og med mere end 400 kr. pr. ha, som er
omfattet af disse bestemmelser. Det tiltrædes, at der dog ikke kan
tilkendes erstatning vedrørende fredskovspligtige arealer og det tid-
ligere fredede areal.

Imidlertid må de særlige fredningsbestemmelser om op-
retholdelse af græsningsarealer og om forbud mod tilplantning antages
at påføre de heraf berørte ejere et tab, som der ikke er ydet dækning
for ved anvendelsen af de nævnte takster.

For arealer, der skal henligge i vedvarende græs, fin-
des der derfor at burde tilkendes yderligere 500 kr. pr. ha. Da hver-
ken den tidligere fredning eller bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 47 a er til hinder for opdyrkning, må dette erstatningstillæg tilken-
des også for det tidligere fredede areal og for arealer, som ligger in-
den for åbeskyttelseslinien.

•e
•

For arealer, der ikke må tilplantes, findes der - i
princippet i overensstemmelse med Lan~skontorets påstand - at burde
tilkendes yderligere 2.000 kr. pr. ha. Dette erstatningstillæg bør i
det foreliggende tilfælde ikke være begrænset til skræntarealer og høje-
religgende sandjorder, men kan på den anden side ikke tilkendes for
arealer, der er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens § 43,
47 a eller § 53, som allerede forbyder tilplantning. Erstatning for
manglende ret til tilplantning af hidtil utilplantede arealer findes
således ikke at kunne fastsættes efter skov økonomiske beregninger, der
fører til et udbyttetab eller en jordværdi, som langt overstiger den
værdi i handel og vandel, som arealet erfaringsmæssigt har.

Af den del af ejendommen under lb.nr. 14, som er omfat-
tet af fredning~n, ligger kun 0,9 ha uden for åbeskyttelseslinien, og
erstatningstillægget for den manglende ret til tilplantning af dette
areal findes at kunne forhøjes til 3.000 kr. For ejendommen under
lb.nr. 51 findes erstatningstillægget vedrørende de 2,5 ha, der før
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fredningssagens rejsning var forbehandlet med henblik på tilplant-
ning, at kunne forhøjes til 10.000 kr.

Det tiltrædes, at erstatningen til en ejer forhøjes
til 500 kr., hvis beregningen på grundlag af de ovennævnte takster
fører til et lavere beløb.

Endvidere tiltrædes fredningsnævnets erstatningstil-
kendelser i anledning af den færdselsret, der tillægges offentlighe-
den, og i anledning af de særlige rydnings- og plejebestemmelser for
ejendommene under lb.nr. 3, 12 og 55. Den besluttede tilvejebringel-
se af endnu en udsigtskile på sidstnævnte ejendom findes imidlertid
at burde medføre en yderligere erstatning på 1.500 kr. til ejeren af
denne ejendom.

For den nu forlangte rydning af en nåletræsplantning
på ejendommen under lb.nr. 13 fastsættes en erstatning på 4.000 kr.
til ejendommens ejer.

e
e•

Fredningsnævnet er ved erstatningsfastsættelsen ved-
rørende ejendommen uder lb.nr. 26 fejlagtigt gået ud fra, at 7,5 ha
blev omfattet af fredningens forbud mod tilplantning. På ca. 7 ha af
den del af ejendommen, som er under fredningen, hviler der imidlertid
fredskovspligt, og 0,43 ha er allerede tilplantet. Erstatningen til
ejeren af denne ejendom må derfor korrigeres i overensstemmelse hermed.
Uanset den besluttede ændring af fredningsbestemmelsen om opretholdel-
se af et løvtræsbærende skovbryn findes det særlige erstatningsbeløb
på 1.000 kr., som fredningsnævnet må antages at have fastsat herfor,
at kunne tiltrædes •

Også den del af ejendommen under lb.nr. 32, som er om-
fattet af fredningen, er undergivet fredskovspligt, og den af frednings-
nævnet fastsatte erstatning må nedsættes i overensstemmelse hermed.

De ovennævnte beslutninger om erstatningsfastsættelsen
er truffet med 7 stemmer mod en. Mindretallet har stemt for tilken-
delse af større erstatninger.

Erstatningsbeløbene i anledning af fredningen bliver
herefter således, idet de anførte løbenumre svarer tilløbenumrene i
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i fredningsnævnet s afgørelse, og idet der er foretaget afrundinger
som bestemt af fredningsnævnet:

•

Lb.nr. l, Kjeld Heiberg-JUrgensen:
2,1 ha a 800 kr.
5,1 ha a 400 kr.
1,0 ha a 500 kr.
1,7 ha a 2.000 kr.
510 m vej a 5 kr.

Lb.nr. 2, Kristian Engel og Loa Carnera:
24 m vej, mindstebeløb

Lb.nr. 3, Det danske Hedeselskab, Silkeborg
plantagedistrikt:

1140 m vej a 5 kr.
rydning

Lb.nr. 4,E.M. og Else Jytte Pedersen:
80 m vej a 5 kr.

e
e
•

Lb.nr. 5, Finn Birk Pedersen:
0,3 ha, mindstebeløb
100 m vej a 5 kr.

Lb.nr. 6a, Elmer Larsen:
0,1 ha, mindstebeløb
80 m vej a 5 kr.

Lb.nr. 6b, Brædstrup kommune

Lb.nr. 6c, Ejerlauget (Fåresø)

Lb.nr. 7, Staten v/skovstyrelsen

Lb.nr. 8, Bent Pedersen:
0,5 ha fredskov, mindstebeløb
52 m vej a 5 kr., mindstebeløb

1.680 kr.
2.040 kr.

500 kr.
3.400 kr.
2.550 kr .

5.700 kr.
~O.OOO kr.

500 kr.
500 kr.

500 kr .
400 kr.

500 kr.
300 kr.

10.200 kr.

300 kr.

35.700 kr.

400 kr.

1.000 kr.

900 kr.

o kr.

o kr.

o kr.

800 kr.
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Lb.nr. 9, Johan Bech Nielsen:
3,0 ha a 800 kr. 2.400 kr.
3,8 ha a 400 kr. 1.520 kr.
0,9 ha a 500 kr. 450 kr.
1,5 ha a 2.000 kr. 3.000 kr.
180 m vej a 5 kr. 900 kr. 8.300 kr.

Lb.nr. 10, Niels Peter Pedersen og Johan Bech
Nielsen:

1,3 ha a 400 kr. 520 kr.
84 m vej a 5 kr. 420 kr. 1.000 kr.

Lb.nr. 11, Jørgen Hoffmann:
6,5 ha a 400 kr. 2.600 kr.
2,0 ha a 500 kr. 1.000 kr. 3.600 kr.

Lb.nr. 12, Børge Kristensen:
0,3 ha fredskov, mindstebeløb 500 kr.
rydning 1.500 kr. 2.000 kr.

Lb.nr. 13, Kresten Dallhoff:
1,1 ha a 800 kr. 880 kr.

•• 3,1 ha a 400 kr. 1.240 kr .
1,1 ha a 500 kr. 550 kr.

e 1,1 ha a 2.000 kr. 2.200 kr.
rydning 4.000 kr. 8.900 kr.e

Lb.nr. 14, Jør~ Mogensen som tidligere ejer
eller Peter Hammelsvang som nuværen-
de ejer:

0,9 ha a 800 kr. 720 kr.
7,4 ha a 400 kr. 2.960 kr.
0,9 ha a 500 kr. 450 kr.
tilplantningsforbud 3.000 kr. 7.200 kr.

Lb.nr. 15, Erik og Niels Michael Dahlgaard:
3,4 ha a 800 kr. 2.720 kr.

le 10,0 ha a 400 kr. 4.000 kr.
6,6 ha a 500 kr. 3.300 kr.
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1- 2,4 ha a 2.000 kr. 4.800 kr.
340 m vej a 5 kr. 1.700 kr. 16.600 kr.

Lb.nr. 16, Ebba Holst Andersen:
4,7 ha a 800 kr. 3.760 kr.
1,5 ha a 2.000 kr. 3.000 kr.
540 m a 5 kr. 2.700 kr. 9.500 kr.

Lb.nr • 17, Eigil Hermansen som nuværende ejer:
3,8 ha a 800 kr. 3.040 kr.
1,3 ha a 400 kr. 520 kr.
2,3 ha a 2.000 kr. 4.600 kr.
240 m vej a 5 kr. 1.200 kr. 9.400 kr.

Lb.nr. 18, Johannes Bache:
0,2 ha , 800 kr. 160 kr.a
0,5 ha a 400 kr. 200·kr.
0,2 ha El 2.000 kr. 400 kr.
72 m vej a 5 kr. 360 kr. 1.200 kr.

Lb.nr. 19, Verner Viskum:
0,2 ha a 800 kr. 160 kr.
0,9 ha El 400 kr. 360 kr.• 0,2 ha El 2.000 kr. 400 kr.
112 m vej a 5 kr. 560 kr. 1.500 kr.

e
• Lb.nr. 20, Peter Bech Nielsen:

0,1 ha El 800 kr. 80 kr.
0,7 ha El 400 kr. 280 kr.
0,1 ha a 2.000 kr. 200 kr.
72 m vej , 5 kr. 360 kr. 1.000 kr.a

Lb.nr. 21, Lis Frandsen, Henny Klara Mølgaard,
Bent Juhl Mølgaard og Inger Viola
Bøje:

0,5 ha, mindstebeløb 500 kr.
48 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

-
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(e Lb.nr. 22, 0jvind Jensen:
0,5 ha, mindstebeløb 500 kr.
48 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 23, Marie C. Christensen, Bo Korsgaard
Riis og Stig Korsgaard Riis:

0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.
12 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 24, Arne Holm Petersen:
0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.
20 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 25, Marie A. Jensen:
0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.
8 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 26, Boet efter Johanne K. E. Lund
v/Svend Lund:

11,4 ha fredskov O kr.
0,1 ha a 800 kr. 80 kr.
0,2 ha a 400 kr. 80 kr.
1,6 ha a 500 kr. 800 kr.
0,1 ha a 2.000 kr. 200 kr •• bevaring af løvtræsskovbryn 1.000 kr.

e 600 m vej a 5 kr. 3.000 kr.
50 m vej a 10 kr. 500 kr. 5.700 kr:• Lb.nr. 27, Knud Holm Petersen:
1,8 ha a 800 kr. 1.440 kr.
0,3 ha a 2.000 kr. 600 kr.
260 m vej a 5 kr. 1.300 kr. 3.400 kr.

Lb.nr. 28, Søren Kr. Knudsen:
0,3 ha , 800 kr. 240 kr.a
0,3 ha a 400 kr. 120 kr.
0,3 ha a 2.000 kr. 600 kr.
132 m vej a 5 kr. 660 kr. 1.700 kr.,e
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Lb.m. 29, Richard Willerslev:
0,4 ha a 800 kr. 320 kr.
0,3 ha a 400 kr. 120 kr.
0,3 ha a 2.000 kr. 600 kr.
76 m vej a 5 kr. 380 kr. 1.500 kr.

Lb.nr. 30, Bjarne Rosborg Damgaard:
0,3 ha, mindstebeløb 500 kr.
28 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.• Lb.nr. 31, Niels Peder Pedersen:
0,2 ha a 800 kr. 160 kr.
0,5 ha a 400 kr. 200 kr.
0,2 ha a 2.000 kr. 400 kr.
160 m vej a 5 kr. 800 kr.
72 m vej a 20 kr. 1.440 kr. 3.000 kr.

Lb.nr. 32, Niels Sejer Hansen:
5,7 ha fredskov, mindstebeløb 500 kr.
520 m vej a 5 kr. 2.600 kr. 3.100 kr.

Lb.nr. 33, Holger Nielsen:
0,6 ha, mindstebeløb 500 kr.• 48 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

e Lb.nr. 34, Ejvind Dam Jensen:

• 0,1 ha a 800 kr. 80 kr.
0,6 ha a 400 kr. 240 kr.
0,1 ha a 2.000 kr. 200 kr.
48 m vej, mindstebeløb 300 kr. 900 kr.

Lb.nr. 35, Tage Andersen:
0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.
20 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 36, Rasmus Peter Kramer:
0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.• 32 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.
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- Lb. nr. 37, Olav F. Andersen:
0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.
48 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb. nr. 38, Arne Christensen:
0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.
16 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 39, Peter Pakula:
0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.
40 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 40, Bent Berg Nielsen:
0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.
16 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 41, Gudmund Bech Sørensen:
0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.
16 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 42, Niels Peter Hinge:
10,1 ha fredskov O kr.

• 1,2 ha a 500 kr. 600 kr •
800 m vej a ,s kr. 4.000 kr. 4.600 kr.

e
• Lb.nr. 43, Margrethe Kirkedal som tidli-gere ejer eller Knud Kirkedal

.som nuværende ejer:
0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.
32 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 44, Henning Fisker:
0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.
32 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 45, Ejvind Knudsen:
0,1 ha, mindstebeløb 500 kr.

,e 16 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.
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Lb. nr. 46, Uffe Høgh Laursen:
0,4 ha, mindstebeløb 500 kr.
56 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 47, Boet efter P.M. Jensen som tidlige-
re ejer eller Søren Chr. Knudsen som
nuværende ejer:

0,2 ha, mindstebeløb 500 kr.
16 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 48, Vagn Boes Knudsen:
0,7 ha a 800 kr. 560 kr.
0,2 ha a 400 kr. 80 kr.
0,2 ha a 2.000 kr. 400 kr.
44 m vej, mindstebeløb 300 kr. 1.400 kr.

Lb. nr. 49, Niels Jensen:
0,4 ha a 800 kr. 320 kr.
0,1 ha a 400 kr. 40 kr.
0,1 ha a 2.000 kr. 200 kr. 600 kr.

Lb.nr. 50, Viggo K. Dalhoff:
1,5 ha a 400 kr • 600 kr.

• Lb.nr. 51, Anker Hedegaard Nielsen:

e 3,7 ha a 800 kr. 2.960 kr.
9,1 ha a 400 kr. 3.640 kr.

e 2,3 ha a 500 kr. 1.150 kr.
1,2 ha a 2.000 kr. 2.400 kr.
Tilplantningsforbud på 2,5 ha 10.000 kr.
820 m vej a 5 kr. 4.100 kr. 24.300 kr.

Lb.nr. 52, Søren P. Johansen:
5,4 ha tidligere fredet O kr.
3,0 ha a 400 kr. 1.200 kr.
1,0 ha a 500 kr. 500 kr. 1. 700 kr.

Lb.nr. 53, Søren Andersen:
tf 0,4 ha a 800 kr. 320 kr.

3,5 ha a 400 kr. 1.400 kr.
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0,8 ha El500 kr. 400 kr.
0,4 ha a 2.000 kr. 800 kr. 3.000 kr.

Lb.nr • 54, Else Lindgren:
t3,4 ha a 400 kr. 1.360 kr.

.1,5 ha El500 kr• 750 kr.
0,3 ha El2.000 kr. 600 kr.

I'l/,-, 500 m vej El5 kr. 2.500 kr. 5.300 kr.J "'-

Lb.nr.55, Marianne og Bjørne Linding:
3,1 ha El400 kr. 1.240 kr ..
rydning 10.392 kr. 11.700 kr.

Lb.nr. 56, Erik Paludan:
0,3 ha El800 kr. 240 kr.
3,4 ha El400 kr. 1.360 kr.
220 m vej a 5 kr. 1.100 kr. 2.700 kr.

Lb.nr. 57, Rasmus Villy Svendsen:
0,1 ha,mindstebeløb 500 kr.

Lb.nr. 58, Bent Poulsen Staldkarl og
Dorthe Vognsen:

e 0,4 ha , 800 kr. 320 kr.a

e 6,2 ha El 400 kr. 2.480 kr.
1,6 ha a 500 kr. 800 kr.

e 0,4 ha El2.000 kr. 800 kr. 4.400 kr.

Lb.nr. 59, Aage Madsen:
2,2 ha a 400 kr. 880 kr.
1,4 ha a 500 kr. 700 kr.
320 m vej a 5 kr. 1.600 kr. 3.200 kr.

Lb.nr. 60, Vagner C.L. Møller:
0,2 ha fredskov, mindstebeløb 500 kr.
50 m vej, mindstebeløb 300 kr. 800 kr.
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• Lb.nr. 61, Teddy Joe Skovbjerg Møller som
tidligere ejer eller Thomas Ber-
thelsen og Birgit Leth Lorentzen
som nuværende ejere:

0,9 ha, mindstebeløb
160 m vej a 5 kr.

500 kr.
800 kr. 1.300 kr.

Lb.nr. 62, Dagny Kirstine Staldkarl:
0,04 ha, mindstebeløb
20 m vej, mindstebeløb

500 kr.
300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 63, Voervadsbro Brugsforening:
0,1 ha, mindstebeløb
32 m vej, mindstebeløb

500 kr.
300 kr. 800 kr.

Lb.nr. 64, Vejle amtskommune (amtsvandløbet) o kr.

Lb.nr. 65, Bodil Rasmussen:
580 m vej a 5 kr. 2.900 kr.

Lb.nr. 66, Mogens Yde:
64 m vej a 10 kr. 700 kr.

e
e
e

Lb.nr. 67, John Mogensen:
52 m vej, mindstebeløb 300 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslo-
vens § 19, stk. 4, l. punktum, fra den 31. december 1981 (datoen for
fredningsnævnets afgørelse) med en årlig rente, der er l % højere
end den til enhver tid af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

I godtgørelse for omkostninger ved sagens behandling
for over fredningsnævnet tillægges der de af Landskontoret for Landbo-
ret repræsenterede ejere ialt 8.000 kr., som udbetales direkte til
Landskontoret. Beløbet indbefatter fuld dækning af Dansk Skov fore-
nings honorar for bistand under sagen, idet denne bistand er foranle-
diget af overfredningsnævnet.

For udgifter til advokatbistand tillægges ejeren af
matr.nr. l ~, Vilholt By, Sdr. Vissing, og ejeren af matr.nr. l ar
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• og l bc, Møldrup By, Sdr. Vissing, hver 2.000 kr.

Den samlede fredningserstatning på 225.600 kr. med
renter, de af fredningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb på ialt
16.400 kr., og de af over fredningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb
på ialt 12.000 kr. udredes med 75 % af staten og 25 % af Vejle amts-
råd. Amtsrådets anmodning om, at staten tilpligtes at udrede 90 %
af beløbene, har således ikke kunnet imødekommes. Beslutningen her-
om er truffet enstemmigt.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmå-
lene i sagen kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende na-
turfredning (adresse Amaliegade 13, 1256 København K.) af de ejere,
som har påklaget fredningsnævnets erstatningsfastsættelse til over-
fredningsnævnet, eller for hvis vedkommende den af fredningsnævnet
fastsatte erstatn~ng er nedsat. Afgørelsen kan endvidere påklages
til taksationskommissionen af miljøministeriet og Vejle amtsråd.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er
meddelt den pågældende. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb
kan ikke påklages til taksationskommissionen,. jfr. naturfredningslo-
vens § 31. /

"
P. o. v.

e
e
e

~-<,-,~~

Bendt Andersen'
overtredningsnævnets formand

kh.
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Overfredningsnævnets tillægsafgørelse

tiloverfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om
fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingklo-
ster samt af Pinddal Mose i Brædstrup kommune, Vejle amt,
samt om erstatning i anledning af fredningen (sag nr. 2518/82).

,
På det tiloverfredningsnævnets ovennævnte fredningsafgørelse af

15. marts 1984 hørende fredningskort er der med særlig signatur henvist til
fredningsbestemmelsernes § 5, punkt b, om dyrkningsforbud på arealer i vedva-
rende græs- og udyrkede arealer og punkt c om arealer, der ikke omfattes af
det i bestemmelsen nævnte tilplantningsforbud.

Overfredningsnævnet er imidlertid blevet opmærksom på, at den fre-
dede del af ejendommen matr.nr. l m, Voerladegård By, Voerladegård, udgøres
af ca. 2,6 ha udyr~et areal og 3,1 ha areal, der ifølge afgørelsen kan til-
plantes, og ikke som vist på kortet henholdsvis 1,7 ha og 4 ha.

Fredningskortet ændres derfor i overensstemmelse hermed således, at
det tiloverfredningsnævnets tillægsafgørelse hørende delkort over matr.nr.
l ~, Voerladegård By, Voerladegård, erstatter fredningskortet af 15. marts
1984 for denne ejendom.

Som følge af ovennævnte korrektion af grænsen mellem udyrket areal
og areal, der kan tilplantes, ændres den ved erstatningsafgørelsen af
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,

2

15. marts 1984 tilkendte erstatning til lb.nr. 32, Niels Sejer Hansen, på
3.100 kr. til

2,6 ha a 800 kr. 2.080 kr.
3,1 ha a O kr. O kr.
2,6 ha a 2.000 kr. 5.200 kr.
520 m vej a 5 kr. 2.600 kr.
40 m vej a 20 kr. 800 kr.

ialt 10.680 kr.
oprundes til 10.700 kr.

Fredningserstatningerne udredes med 75 % af staten og 25 % af Vejle
amtsråd .

/'

\
pj o. v.

/(\. r.:,~.
Lissi' Mørcn

fm.

ic
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Delkort over matr.nr. l m

hørende til overfrednings-
nævnets tillægsafgørelse af
juni 1984 i sag nr. 2518/82

(Korrigeret udsnit af fredningskortet)
Målforhold ca. 1:4000
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Overfredningsnævnets tillægsafgørelse

af 16. november 1984

•
til over fredningsnævnet s afgørelse af 15. marts 1984 om
fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingklo-
ster samt af Pinddal Mose i Brædstrup kommune, Vejle amt
(sag nr. 2518/82).

På fredningskortet, der hører tiloverfredningsnævnets frednings-
afgørelse af 15. marts 1984, er der med særlig signatur henvist til fred-
ningsbestemmelserne § 5, punkt b, om dyrkningsforbud på arealer, der henlå
i vedvarende græs eller som udyrkede arealer på datoen for fredningssagens
rejsning.

e
tit

Efter afgørelsen er over fredningsnævnet blevet gjort opmærksom
på, at en del af det areal af ejendommen matr.nr. l ~, Møldrup By, Voerla-
degård, som herefter er undergivet dyrkningsforbud, var opdyrket på det
nævnte tidspunkt.

Det har imidlertid ikke været hensigten med overfredningsnævnets
afgørelse at ændre arealernes dyrkningsmæssige status. Fredningskortet æn-
dres derfor i overensstemmelse hermed, således at det delkort over matr.nr.
l d, Møldrup By, Voerladegård, der hører tiloverfredningsnævnets tillægs-
afgørelse, erstatter fredningskortet af 15. marts 1984 for denne ejendom.

På overfredningsnævnets vegne

Anne-Marie Rasmussen

ic Fm.
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Overfredningsnævnets
tlllægsalgorelse om fredning
af november 1984 i sag
nr. 2518/82



•
FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. 't~ 'f R,olO

3Ø2.'~31

Fredningsnævnet for Vejle amts

nordlige fredningskreds.

Afgørelse truffet 31. december 1981

,vedr. fredning af en del af Gudenådalen

fra Voervadsbro til Vissingkloster .
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REG. NR. y~ v fJ.ol o

Den 31. december 198~qlev

~ F G'ø R E L S E

,truff~t af frednin~sn~vnet for Vejle amts norrtlige fredningskreds
vedrørende fre~ing af en del af Guden~dalen fra Voervadsbro til
Vissingkloster. ,-

, ,

V-ed skri'velse af 21. december 1978 rejste Danmarks Naturfred-
ningsforening fredningssag med p4stand om fredning af en del af Gu-
denådalen fra Voervadsbro til Vissingkloster.

Til ,støtte for p8standen har foreningen blandt andet anført:
"Foreningen ønsker en særlig beskyttelse af denne del af Guden-

'

ådRlen, fordf der til net omhandlede 'område 'knytter sig betydelige
land.skabelige og" rek"r.eative interesser, ligesom omr8det i naturhi-
storisk henseende må betragtes som værende af stor ~rdi •• Fundamentet for dannelsen af dette for Danmark sr-erp~gede land-
skabsbillede'blev skabt, da smeltevandet eroderede sig vej llnder i-
sen, da d~nne stod"lRngs de~ såkalrtte hovedo~holdslinie i Midtjyl-
land under sidste istid. Da isen senere trak si~ tilbage ()g stod
langs den såkaldte østjyske israndslinie, dannedes Gudenådalens san-
dede smeltevandsterrass~r. I løbet af sen~lacial r.id havde GudenA~n
forskellige udløb, hvilket resulterede i stadi!:;lRvere e'T::'o~ionsbas-

e i~. Dette rnedf",rb~dannel~en af tet'''''~ssAt',bel i'?;~endei forskelltgs
højne, i.ndh:yrd~s adski lr.e "\Tedstejle s1c'!"'f!nter.Ve j en fra Voervads-
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~bro til Vissin~kloster er ~nla~t nÅ terra~~erne.~ ~ .
Det mest fremt~ende bakkemassiv i omr~det er den 108 meter

høje Sukkerto~, som har sit navn efter sit indhold af glimmerrigt
mioc~nt sand. ~andskabets geologiske dannelsesmåde afspejles i o~-
levelsen af området: høje, stejle o~ ofte skovbeklædte st~nter,
som giver indtryk af stor skovrigdom, skiller smeltevandssletter-
nes sandede jorder, som igen står i kontrast til det sandmuldede

tt bølgede mo~ne~lateau vest for fr~dningen •
.-~andsk~bet's komplicerede dannelsesforløb er årsag til, at det

4Irn=.vnte stykke af Gudenåen, hvo~ s~ecielt terrasserne lader sig i-
~gtt~ge, er ynerst vigtige komponenter i forbindelse med en geolo-
gisk VlJ.!"deringaf, h~7i.l~eprocesseT" som haT' spi.llet den største
rolle ved netop dette landskabsstrøgs dannelse. I derr forbindelse
kan det ~vnes, at netop isens betydning som landskabsformende e-

lement i dag er ved at blive revideret.
Den geornorfolo~iske formvariation betinger, ~t det omh~ndlede

omrÅde i botanisk henseende har en meget varieret karakter. Langs

,
GlldenAen findes partier med veludviklet rørskovsvege+:ati:(')r,J"l"Brine;A-

rige/::trt;sri~eenge med stor fll@:tighed,lisesom der pA sk:I"'enterne
findes ndviklet t;<7Irbllndsvegetation.Skovbrynene samt dele af Sukker-

4tt;o~ren består af hlandet løv~kov, ligesom der her pÅ sk~nterne er
udviklet en morbundsvegetation. Det hotanisl.cehelher1sbil1ede el:'i
V'=Osentli.~E-rarlsløret af g"-ranplRntni.nger,som tT'1Je!"med ~t lukke _
~Ie~e af cte Ahne arealer.

Pindal mose lldgø-ren s~rlig 1iotoptype. Mosen er beli.~gende i
pt gamme lt tunne Ida V:ltt'?l@:,som senere er vok-set til, hv(')~,erlder pA
~i_ne steder er lIdviklet en hnljmose. T dag fremtMo/ier rlel'1som §S~1Tlmelt

et;"'"M'e:rr~y~(')m-r~fie. rr'2'r'7e~rav~neet' de 1 s llnri ~r 1~rH';!=lnm ti 1~-roni 11'3: ,ri el s
~tqr de mori. !lbel'lt"And. V~cret~ti(,)11~'" er !,~~et: l:1f ~l og hredhl::l0et
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Pinrl~l mose p.r fo~ stø~stedelens vedkommendp. beplanr.~t, m~dp,ns den
~~ige del fortrinsvis fremt~der som lyngareal med forekomst af e-

ne."

Sagens bp.handling
4t for fred~in~sn~vnet.

Bekendtgørelse om sagens rejsning o~ om det i medfør ~f natur-
~ frerlningslov~ns.§ 17 afholdte almindelige møde har ~ret indrykket

i Statstidende, i Midtjyllands Avis for den 26. april 1979 samt i
Horsens Fol~p.blad for den 27. april 1979. ~rskilt indbydelse er
ved anbefalp.~e breve af 6. juli 1979 sendt til de i naturfrednings-
lovens § 17 n~tp. gersoner, myndigheder, foreninger og iignende.

Det almindelige møde med besigtigelsesforretning har herefter
~ret afholdt den 13., 14. og den 16. aU~lst 1979.

I anledning af en tilføjelse af 19. marts 1981 til påstanden

'

har bekendtgørelse fundet sted i Statstidende og Horsens Folkeblad
for den 2. juli 19~1, hvorefter møae har ~ret afholdt den ll. au-
Vlst 1981 vedrørende spørgsm~let om offentlig adgang til det af på-• standen omfRttede areal.

Geologisk Institut, AarmlS Universitet, har ved skrivp.lse af
3. oktober 1977 til Danmarks Na~lrfredning~forening blandt andet
udtalt:

"Udfra geolo~iske interesser er omr:3det lan~s Gudenåen fra Vo-

ervadsbro til Højlund i høj grad frednings~rdigt. Omr~det er des-
nnen meQ."etanv~ndeliR"t til llndervisni.ngsformå1 .•.... "~ '~ ~

• Naturfrednin~srå<1et har ved s1.crivelseaf 14. !Ilarts1979 hl~ndt
~nrlet lldt~lt:



- 4 -

.. iiDet for~l iggend.e omr8.de er af stor geologisk interesse både i
p~a~ogisk og forsknin~s~~ssig henseende. Sid~n. dr. P. Harders S~J-

dier over dAn østjyskA israndsl~ni~ i ~~rnlndrAdets hegynctelse har
de terrasseformede smeltevandsaflejringer i Gudenå dalsystemet ~

I • ••

ret et klassisk eksempel pA smeltevandsafle2ringernes ud,~kling i

forbinde l.semed afsmeltningen i sidste istid. Inrl:enfor de seneste
år har geologiske undersøgelser i det midtjyske område givet anled-
ning til helt nye betragtninger over landskabsdannelsen, herunder
ikke mindst dannelsesprocesserne for egnens store dalsystemer. Dis-

~,se nye undersøgeler er endrnI langt fra tilendebragt.
Det område, som denne sa~ vedrører, indeholder sAledes smukke,

p~agogiske eksempler på velkendte.glacialgeologiske f~omener sam-
tidig med, at det indgår som et vigtigt led i den igang~rende
forskning. Fredning af området kan derfor stærkt anbefales.1I

Vejle amtskommune har ved skrivelse af 23. oktober 1979 blandt
andet udtalt:

" .~... at o~rådet i r~gionplanforslaget er udpeget som egentligt
særligt naturområde. og. er klart fr~dnings~rdigt.

I/midlertid indgår området i en større sammenh~ng, omfattende
landskabet syd for l'1<?ssøog Salten Langsø, st~kkende si.g syd på

4t l~n~s Gudenåen. Det er derfor ønskeligt, ~t der, forinden der ta-
gAS skrid~ til udførelse af sikrende og udbyggende for~nstaltninger,
er sket en egentlig fredningsplanl~gning, der dels afvejer arealan-
vendeIsen i en større sammenhæng, dels behandler s~rlige problem-
stillinger som i den ko~rete sag, for e~sem~el ~lAjepl~nen og jord-
brugsamrendelsen. Der henvi.se~ i denne forbjndelsA 'til overfrednings-
nævnets kAndelse af 12. juli 1978 vedrørende matr.nr. 2-a Vilholt.

• Amt~rAdet ,rj l derfor fore tT"'::ekke , at fredni l1.gr.:;saE:enfor no::P,""~-
rende ,qf"i.ses,dog TTlAdbem.=r'l<ningom !=ienpregenopta?;else, når p1an-



5 -

. "

" at hYT~rlet i møde den 21 .'~1~lst ~d.a. behandlede sa-

g~n, hvo~~fter det kan meddeles, at byrådet finder den omhandlede

frednil1~ l1hensi e:t~~ssig, idet arealerne i området allet'~de er un-

riergbret. ·heRteTIl''!telsel''~e i nai;11rft'edni.n~sloven for så vidt angår ~-

beskytte] sesl i.nie OrF Sk01r'bv~p"~ l inie med videre."- _ v _,,-,

De saTJ'l,rj.T'kende Danske JJandbof'ot'~ninfer, det' re:0r:esenterer 2f1

~10rl~e2eT'e, h~r ~ripcjr.8lt påstået sagen afvi.st, idet omr~det eT'

he~k"yt:tet ~f 7'OTle'10yen, rqstof] 01rep o~ nai;1rr:>fT'edni_p!:sloven med ,,1.-
dere. N~8t;ep alle omr!~l.derel:' omfattet af sl.c:o,r- eller 8..beskyttelses-

li.nie. Te"!''I'';J:lT1.~ndT'i.ngel:'kctn j. forvejen ikke finde ste'd, ligesom der

er restTi.k+'i.oneT:' m-~dhensyn ti l by~ninger. Fredn:i ngen er s~le<ies

Forsk~ll~~p. lodsejere haT- udtalt· sfg på ljnie med landbofor-

eni.pgeT'ne o~ s!,~ci:el t -betonet,. at ''lodsejerne selv' har ;lejet områ-

\ det godt.'

.... - - - - - - -

FL'edl1.iTlc::sn~met finrlel:' af de af Danmarks Nat11~fL'edTlingsfore-

11.ing o~ Nat'l"("fr~dn;,ngsr~d~t ~nførte grunde, at arealerne i Glldenå-

dalen bør fredes i det. nedenfor angi,me omfang i medfør af n~~lr-

fredningsloy~ns § l,

To Rf n~'me~s medlemmer stemmer for at g~nsen ~od syd i Vo-

e~radsbro t~1(kes som af Danmarks Nai;11rfL'ed:ni.ngsfo~el1.in.g foresleet ,

edo~ R-t ~t; a""~al ~m~ri.nE b~r:?;nine:el"np.hos lodsp.je~ n"t'. 58 holdes 1l0en

f~!" frednin::~n som ~ngi.',et pR ~ortet. Et:. af ~'m~t;s me,dleTTmlerfore-
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Nævnet har besluttet nå enkelte nunkter at ændre de af Danmarks"" ~

•sJ~r, at hele mat~.~r. 2-~ o~ ~-v Vilholt by, Sdr.Vtssin~, inel. kom-- '-" - --
rn1.1nernes.rensningsanlægbør holdes uden fot' fredningen ..Afgørelsen
træffes overensstemmende med flertallets besl11tning, dog således at
tillige matr.nr. 2-~ (rensningsanlægget)· udgår af det fredede områ-
de.

Nat11rfredningsforening foreslåede almindelige fredningsbestemmelser.
tf Specielt har nævnet ikke fundet som almindelig bestemmelse for tiden

at burde fastsætt.e et af naturfredningsforeningen 'Påstået vilkår,
'hvorefter naturfredningsmyndigreierne uden udgift for ejeren kan lade

udføre nødvendig landskabspleje i overensstemmelse med fredningens
formål og beg~1ndelse, idet en sådan bestemmelse er fundet for van-
skeligt anvendelig, og. for så vidt angår Pindal mose af for ringe
interesse for. almenheden i betragtning af stedets isolerede beliggen-
hed i forhold til offentlig vej. Nævnet har heller ikke fundet at
burde følge sagsrejserens påstand om at ~ål~gge de fredede arealer
eT},bestemmelse om, at det på. tidspun.lttet·for sagen9" rej'sning ~ren-

~1e forhold mellem løv- og nåleskov ikke må ~~d~es til fordel for nå-
leskov, dels på grund af de store erstatninEsbeløh, vilkåret vil ei-

tt ve ~~ledning til, dels fordi en sådan regel ville kunne fremk~lde en
del bevis~æssig tvivl på g~lnd af den varierede be~lantning og
fordelingen på mange lodder.

Efter afholdelse af de første møder i sagen har B~stru, by-
råd i skrivelse af 8. anril 1980 ~~odet om, at spørgsm~1et om den
fremtidige benyttelsp af Hø,jlundvej tages lmder overvejelse i for-
bi.nde1se med fredningssagen , id.et man fra byr~dets side har ønsket
opretholdt muliEhed for f~rdse1 blandt andet med henvi.sning tileA) den lokale befol~nings hidtidige adg-ang ad vejen, samt
b) vejens forløb gennem natursk"ønt område lAngs og med udsigt

over' GunF.'nAen.
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St~ tsSk?vrid~t' .Elm~ui.st, PaJ.sr:;årdskovd.istt'ikt, har forelagt
. - .s~ørgsmålet om motoriseret f~rdsel gennem statsskovarealer ved Klos-

ter mølle for skovstyrelsen, som i skrivelse af 28. oktoher 1980
blandt andet har meddelt følgende:

~ •••••. må skovstyrelsen afstå fra at med~nrke til, at der i
det hele taget skabes lettelser for motoriseret færdsel ad den om-
talte vejstrækning langs Gudenåen. Skovvæsenet ser ingen grund til
at skulle deltage i vedligeholdelsesarbejder uden for statsarealet,
og en åbni.ng af vejs~oret gennem statens del ~f klostermøllearealet'må anses for udelukket •••.•. bør indretning af ~arkeri.ngsmulighed
1'4 distriktets at'eal kun ske, såfremt det kan gøres med minimale
indgreb og ~a ~lene for at gø~e det lettere for gående at færdes i
skovområdet syd for Klostermølleyej."

Br:Edstrup byråd har fasthoJdt sig' st~d!mnkt i skrivelse af 30.
oktober 1980 og har udtalt, at man finder d~t hensigtsmæssigt at an-
l~ge mind.re parkeringspladser ved ~rejen, evenPlelt ve.d,Højlundbro-
en O~ Kloster mølle.

'-'

, Vejle amtskoTTUnune, fO~Tal tningen fot' teknik og miLjø, har i

skri~Telse af 5. februar 1981 udtalt:
II ...... at man ønsker at fastholde ve .ie11Rstatlls som rekreativ

~ti~l~~, jfr. re~onplanen, såleces at motoriseret f~rdsel på vejen
i vtdes::1Ttllli.~ omfang" sø'l"esunde.-ået. E" udYiJtet:1'Tl(1to't'i~erettr~ fik,_ \o.,J \0"",.,0 ......

lie;t;merl.områdets heskyt;t;els~sltensyn. T for:TP2en er der mllli~hed for
mot(1T'iseT'~ttrafik ~Terl.den nåe;"'Plrlentiest~'!cr1i..ne:af GnrlenRen 1art?:'~
~Testsi.rlen11le~ett~t ~Terl :\e'l1.Der skal ligel~rl.es !,ee:~s~å de l1helrli.-
g~ t:-rFlfi..k'aJ.e k()n~!7"k"v~'I1sE'r, en øg'pt t;r~fi'k:'rn~r}l·"dp. 1nrn met4f'Z'r!7 ~ri=!d r.rt?l~-

.J.Ur'1(·!'Te~en~,,('h11mrl;n::-'i VoeT'VRdshrove,jen (dår1tf'e oversi~t;sfo'!"lt()1.d
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Amtsrårl.~t vil 'k~e kunl'1p.~nbefalp. en rJ.ts:rp.l'1.~~tio'!1til benytt-el-
~~ ~f ti.lslutnil'1e:eT!som adgA.n~ fot' SRvp.l .",otoT'ise"t'p.t,~y~1.eTlde og
g'8p.n.rlef""?rdsel.

En dis:rensati0n til henyttelse af fællesvejen so~ rekt'eativ
~Jkel- 0E ~~:mE:sti.er meddelt ~red skrivelse af ) 5. se,.,t-ember1981 fra
Vejle aTTltst'åd.

Danrræk~ Nat'UT'fre<i.ni.ngsfore11.il1~sfOT'~n n:evnte s~rivelse 8f 19.
TTp:rrr.s1.qRl vedt'~'!'eT1rle offent:l i.p" ~d9.."ancrti l omt'Rdp.t:er s~ lyn ende:

, nD~r till""l:~e~ offentl igh:de'l" ad;ang: ti l cyklende o~ g~ende

f~t'dsel. j. o""T'qrlet~rl p.ksisterenrie ~re,~eo~ stier.
Offentlip"h~den til1.~~es do~ ~~'!'el'1dearl~an~. til ne i omr~rlet_ ............ \0,.,1 _ _

Det s'k:~l~re frerl.ningsmyndi gherlerne ti lladt at anlæe::!e par-
kerine;s!,larl~et':på den sydlige del af mat-r.nr. 30 Møldrup by, Voer-
larlegård, og/eller I!\atr.n·r.7-~ Vissi.ne:1<:lostet',Sdr.Vissing, til
t'p.~uleriT'1~af f:erdslen til omrAdet, jf"t'.i øvri.gt ~redlagte ~ortbi-.. -

, 1.A.g". "

Et flertal af lodsejerne har pt'otesteret mon den sup~lerenrl.e
4t påstand °E har i skrivelse af 4. rol~St 1951 blandt andet anf0rt

fø1.genrle:
"Det er 10dsejernes opfattelse, at Glldenå-I1rnrådet mellem VoeT'-

"I;arisbroog Kloster mølle er særdeles sårbart o~ all~rede belasret
så h~rdt i forbindelse med 1<:anotrafikke~, at virkningerne af en tu-
ristr'~get bil tr~fi.k ind i nmrådet ~ri.l~~re direkte ørl.el~ge;ende.
Til det+:e kommeT', at Røjlunrl.~Tej er sik"kerhensTT1P;ssiEt uegnet til an-
det enrl.lokal traf.':ik."

e Ft'ed..TliT'le;sn~~rnetsbp.TIl~rknin~er til ri en supplerende nåstand :
Da VejJe amtsråd ikke kan fOT."yentes at ville give dispens~tion



a

rIJrTTlor,oL'kørse1. fr~ H0 j l'lTIdvp.j ind :!:å amts"1re,jenved v:oervadsh,ro,
kan rier efter det forp.li~~ende i~ke blive t~le om at er,Rhlere den

'-' '-'

•

foreslåede ~Rrkeringsplads på ~atr.nr. 3-~ VoerlRnegård b~, VoerlR-
degård, ligesom åbninE ~f Højlundvej for mo~orkørsel ,af samme grund
ikke kan finde sted. Etablering af parkeringsplad~ ~å,m~~r.nr. 7-~
V~ssingklost~~, Sdr.Vissing, vil komme så tæt ~å Gudenåen, at dis-
~ensation i henhold til naturfredningsloven~ §,4?a er ,nød~endig •
Uncter hensyn til stedets særpræg oe naturmæssige skøn~ed finder

l .

• fL'ednin~sn~met derfor, at ~arkeringspladsen ikke bør .op~ettes, u-
anset at adf::.angtil 1J(lsi~tspunktet "S'lkkerto!,p~I?-"derved vanskel iE-
gøres.

Derimod vil de på det til af~ørelsen hørende kort anførte ve-... .

"." t·b ~ • d kl d f d l ~ dJe og s'Jle~ væ~e a a ne~~or gaen e og cy. ~~ e ~r.s~ , ,~erun er
ikke f~rdsel med knallert •

• r .

"
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De ~lmi l1rl.A li.p"efredni nQ."sbestemroels~r·, :

"

.- • 1- • J

§l Form~let. m~d fredningen e~ at friholrl.eGudengd~len og visse om-
liggende are~ler for ydre indg~eb, som kan forringe omrqdets

• I. • r • f . ;. ... - ,.j

biologiske variation eller udslAtte oplevp.lsen af d~n geomorfo-
lo~iske formrigdom samt i beg~~set omfRng ved nødvendig pleje
at øge muligheden for de besøgende til v:=J.ndsog til lands til

• Rt opleve landskabets særp~g.
,

Det freded~ omr~de skal bevares i dets nu~rende tilstand.

I §2 Det følger sf §l, at ~ndringer i ter~r.pt elle~ t.er~nformer-
~A, he~lnder udnyttelse ~f fore~0mstpr i jorden samt opfyld-
nim!" og planering: ikke er tilladt. Fredningen s~~l dog ikke ~....,

:

re til hinder for at forekomster i jorden k:=J.nud'ri.ndestil ved-
,

kommende ejendoms 'T)rivatE'forbT.'lJS,s,gf'remten s~rlan ndnyttelse...

i ø~igt er tilladt efter ~ldende ]ovgivning.
§3~ Det følge~ af §l, at Rrealerne m~ anvenrles som hidtil, således

at almi~ctelig landbrugsdrift 9å de eksisterp.nde l~ndb~l~sarea-, ler k~n forts~ttes. Freriningen er ikke til ~inder fo~, at der
fO~Atages s~v~nliEe drtftsoml~gnin~er, eller at hidtil dyrkecte
areale-r-overg4:r ti1 g~sni.np::l:!1IeT'he1'11i~~erllrlYT'~Ade.N1]~ren-

• de græsnings~re~ler må oml"z:'ggesog a.re~le~ne m~ uncier nm1:z:ogning-
en ~mvendes ti.lkorn eller lignenrle i indtil? Rr.

v~ndes eller opdyrkes.
c Nyti lplantning med t~er og blls~e må kun foretages enten når

det er nødvendigt til opfyldelse ~f fredskovs~ligt og i så fa.ld
~ln i overensstemmelse med en beplantningsplan, der er.godkendt
af skovtil~ynet, eller til eta.blering ~f l~hegn, d~r ~~ nødven-
djge foT' Jandbrnget eller skovbT'U~~t eller om~ri.ng pr; vate ha.",Te:r.

ct TilnlRntede area.1~~, der i~ke ~r nncierg~vet fredskovs9Jigt,må ~)n
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.. SA"!'1-+;i.1.TilSY1t:A8, hid::; aT'8R.l8T'n.~ V8-;:' t~hevQkRe+ (ten ?? de~e'!lber
] Q7P.. l1'T'l7ltni nO"C:;111~T'1d.i. O"hed ~1::'l"J e 1<"P..T" (i OP" t~ 11.P.. (te +;i 1n l.P.. n tn'; 1'" go i "1';_-

.. - '" '- ~_ 1. ....

(lF~-r:-e ørn f.g n ~ •
FT"~a"'1i.n::8rn~mdi,:h.erler!'1e har T"et ti 1. at lJrl0~re l~nrlslm.bs'Ple,je ved

P..t fjerT'1e l1d~Aerl.e tr::eer, hl's"ke og liV1enrle, n~r fjAT'r-elsen ~k:er

uden ud~i f t for e.~erfle.
f F0I'11rening af naturen ved hen.1<:astning eller anbri.ngel se af af-

falrl. el.ler lignende mB. i.kke finde sted. :

Le"lre~de he~n oS 8te'l'l~rrleTW samt rl-Lser mq i.1{~e S102fes, medmi.ndre

~ndri.ns af en ejenri.oms ~~8e~ ~r det ~Rk~et: •
V8nrllrn~e~es tils+.gnrl.

Det: f~l~~r af ~1, a~ vqnrl.l~h n~ .gndT"e v~1"'rlpT'e.gler in~en Par O'rn-

T"qrl~r sk-.g1 h~"IrpT"es i d~res n11"(~""~'I'lrle ti 1 ;'1'b:p1rl. neT" m;" sålerles i1{'_

1... 17. f0T"f'?t:P;:P.R ~O'1"anR+'al rnin~p.T.', rloT' ':';1"'rlT"~T""ir.g"'rlst~nrlen, ~n:p,np'ne~

f"f"rl?lh e-l.J ~1" hrerlder''''e~ 1.:!:l,...gk:t:er, ho .....t:set T-r:'P..nf"r"!!:ll "lrerlli~~~ol-

nelRG oC" o-nrons!lln~. Sn~.lde"ir.gnrl 1"'\~ il{'1~e +;i.llerle<:!.
'-' 4 ~

•
•
h ~\T;yerl.~ni 1"'~8qT.'p..hejeT.' samt r(,'\rl?:'~in~ ~f qhne ~"'øfter o~ "irandløh

1'T18 klm lJdføres efter tilladelse fra fredni.nf.~:m,",:v""et, rr..edminrl,..~
t'f?lT'l-=,=,:ni.'1e:;e-r fir_rler st~rl i f O T.'h inrl el se !!l.A rl_ sti- 8l1e--r- ..rejO"lrer-

f0ri.n~e'" over "ITendløb o~ i!r~1.{e :endrer v~ndlør.ets "irandstand. Repa-

!":::ttiO'n Rf e~sistf'?!"l:!Tlrle drænl "?rl.n5ne:er k.gn fo"'et:::t?:"es n"'~T'1 ti_ll~del-

SP f"T:'p..fT',,?rl'l'lin~C:;'!1~mlet;.

1\T:r~ !~nrlh"'110" m. "Ir.,
.... -

"ilT:re :! !3.7)db.,...1JS, ~.gr+''1eri. h-r:'11~, re l ~r1yrfa!""Q,,? n"" d.g!'!1ht""~ mq ikke 0"0-

""'''?+t;f'?'7.

~ nøt ~0l~?T" .gf §1, .g+ rlø,.. -Lnrlon fO''''' rløt; ~.,...prlerle nm--r-~rlp i~k-~ mq o~-

• f'I?\"'os hph~r~~øl c:;o (~e!"1Jnrl.::'r R1{'1,,..~, horl~"'" o~ qnrl.,..ø 1 i V"enrl"? i nrl-

.....or,..,iTlo".er) ~ll~"'" f,,!,,~h~~øs C'T'1- ener ti_lh~""n;.n",, n~ eksi_storenrle_ ~ __ l..,J_

l):,r;:::7) 11"1r::~"', h."ir;.<:!rl~"" "'P"l"'l"ir~1 sk-,,?",:,~nrlr';_1"1~ ':l~ hy:::'" i r1,:~ns zrr1""'e freTTJ-
+-T"'"':'r1o,., .

~ ~r.::'~nin:on S~ql rlnS ~~~~ "-T.'A ril ~i.~rler for, ar rlOT' ~erl ttll~-

;41"1 ~ø ~1"a f""orll"J.i.1"1""c;n~"lmp.r n~ e~~i s +e-r:'E'nr p 1 ~.,rl- ()n-sl~O"lrh""""" O'nf0-'_. -- '- ....

res n~Te rl,..t -ftsh~re:ni.. 'l'l;:::e"" ('~1.p.-r:"mrler "Irl:!rl e:e-ro~f0""pl ~e) elle ..... s1{ør

t:iJb:rCl"!li.np- ti.l en ek-sisrer'?nrl.1? rl_!'ifts- elJ.~1" '!-)""r,oelsesb""rm-,iTI"" ,... "- _ ':J ......, -.J

seJY om h:y~nirt.gens :r"1"e f .....e~+~rlen ne::r:"'lrerl,~nrl1"es •

•
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rleY'l;TIl 11;~her4 for !,lacerins- o~/eller ydre ,,0fot'mnil1.~, der

fnn'lct i.I')TIe l t o~ nn.en v--:esentl ig merbe1.cf')stning k~n mods~Tare

det af ejeren øns'lcede, eller
"

2) SR!remt det ø~~'lcp.ne ikke tje~er rimelige la11.0- eller skov-

bl' k f Dlrngs0KOnOmJ.s e ormA._.

• TU ladeIse efter stk. l er rtog i1.c'k:enørlvendi~ -r,j l, ?-nbrin-

~else af J"I;sk!lre for 'k-rep.t11rer el1e"t' +;i.1 hens~tni.ng p.f s'J,cllr-

I vOE"e til skoybrllgsnrift.

~ F~ennin~en sk~l heller ikke være til hinder for, A.+;de~ med til-

l arle l S~ fra fredninE'snæ~rnet

l) o!,føres n~re beboelsesb~re:niI1e;er på eksisterenrl."3 19.nd- eller

skmrb'Mle: elleT'

?) foreta~es om- eller ti.lhygning pA et e~sisterenrle oe lovligt

I'),ført hel~rs- eller sommerh"s , selv om by~ningens ydre frem-

træden derved ænrtres., Land- og skc)'~rhrll::sejendomme, som overgår til ~nden 9.n~rendel-

se, henhører llnd er den..l1.ebestem.melse.

d• Uden for ha1re8.realer må der ikke uden frednin!T.sn:evnets tilladel-

~e ons~ttes stolper eJler ~asr,er, som er højere end 2 meter, el-

li~el1.rl.e, ligeso~ teltsl~~nin~ i'lcke ~å finrl~ sr.ed.

Pri 1rat 'besøgende hos ~"":'1.LTlrte~erTJ.emå dog uden for natl1rfrednings-

lOirens beskyttelseslinier c8.m!'ere eller slå telt ol' i. u!!lidrl..~lbar

•



•
.:9
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1ndAn fo~ det fre1ede omT~de m~ de~ i~~e udpn tilladelse fTB
freriningsT'l-:O;'TTIpt~nbTi.!1fes ski l te (h()rts~t; f'ra f~rrlse lsski lte) •

Det følger af § l, at nye veje ikke .m~ anl~~es ove~ qe f~ede-
ne arealer. Frpdnineen skal dog ikke ~re til hinder for anl~g
af nye ~eje til landbrugs- og skovdriften,. s~fremt de følger
det naturl i.p"etpT'~n i omr~der..t.. _

E1Anl"'1?O;. - r .

U~nset beRt;eTTlJT!elseni § l må hOljRr~ndingsanl~g !,laceres inden
f0r riet fredede omrAde nnder forudR-:et:nil'1g~f, at der opnås e-

-... . .nighed men mi.ljømi.ni_steriet 0E' minisr.eri-et·for- off-entlige ar-
bejder, jfr. i øvrigt miljøminisr.eriets bp~endr~~rels~ nr. h13

,

Af l. ~ecemher 1978.
b Ell~rlninger ti.l lokalforsyn.inEen inden for det fredede område

må ~ln fremføres i kabel.

,
• §lO

Det f01~er ~f §l, at der inden for det: frerlerleomr~de pksem~el-
vis ik~e ~~ et~hlerps flY\TeplRrlser, s~~eb~T'leT, oDl~~s~l~dser,
1()R~e!11adse!'eIler BlltooDhl1V1i.ne:s!.'l~n ser .

A.1 ml?nh.erlep har t'et:ti.J. at f~rdes ti l fons O~ n~ 6v~e 1 ad de ,re-~ _ v
• :. I
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nøc1.vendi..geparkeringsnlRd~er, stianl,:,=g,o!1hol.dsa"'~aler,bygnin-
~er, skiltning m.v.

c Fredningsnævnet kan udfærdi~e et orc1.ensreglement for nen offent-
li~e Rdgang i det fredede område. Det kan blandt andet beste~~e

4t i reglementet, at uvedkommenne ridning eller cykelkørsel ikke må
.

finrl~ sted pg "Irejeneog stierne n~vnt i punkt a og at'udendørs

• me'-(ani~k mn~ik~engi.velse er forbudt under den offentlige adgang
i net fredec1.eomr~ne.

~-r:'ltq:eforhold vedrørende enkelte e,jendom1'1J.e.
Lb.nr.
l. Kjeld Hei.here-JUr~ensen (del af matr.nr. 7-~Vissingkloster, Sdr.

Vissing)
N~"Imet har ikke fundet grundlag for som af lodejeren n~st~et at
holri.een del af e,jendommen uden for fredningen.,Frednin~en·skal dog ikke være til hinder for etablering af et

,.
, ..andehul på betingelse af, at der foretages og opretholdes slø-

rende beplantning med løvt~er omkring hullet.
Kristian Engel & Loa Carnera (matr.nr. 9-e Voerladegård by, Vo
erladeg.qrd)
Ejennommen er ~fter drøftelse m~n sagsrejseren unE~et af frec1.~
nine.-en.

3. Det Danske Hedeselskab (del af matr.nr. 3-2- og del af 9-b VoeL'-
ladef3:årn.by, VoeL'ladegård) .

:Offentli~heden har adEang til gqende f~rdsel ad stien fra Høj-
• llJndve,j ti.l Sl,kJ.certo-pppn.

Ven s~ri.velse ~f 9. noveMb~r 1981 har SkovstYL'elsen godkendt
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friholdelse for skovbevo1{sninr:, deT.'kan hin.dre et bredt lldsyn
frR llr1 sigt8I1unkt~t Sukkerto!'""0en, alt efter en af hedese 1sk~,bet
lldarbejrlet af fredni.ngsn~"Imet [:odke'1.dtplan..
Danmarks Nat11rfredningsforenings påstand om, at bepJ antning på
den nordlige del af matr.nr. 9-h ryddes, er ikke taget til føl-
ge.

7. Den. Danske Stat, Sko~rstyrelsen (del af matr.nr. 9-~~ 20-a Voer-

ladegård by, Voerladegård)
-- som løbenummer 3 vedrøt'ende udsigten fra "Bukkertoppen".

," .
Johan Bech Nielsen (del af matr.nr. 6-a Vissingkloster, Sdr.Vis-
sing).
N~vriet findet' ik1{e at bl1rde meddele ejeren tilladelse til be-
plantning.

i ""'I.

Danmarks Naturfredningsforenings ønske i skrivelse af 28. no-
vember 1979 om, at gran på matr.nr. 6-~ langs vejen ryddes, ta-

"ges ikke til følge.
12. Børge Christensen (del af matr.nr. l-o Vilholt by, Sdr.Vissing)

"

Det'meddeles fredningsmyndighederne tilladelse til med skovs ty-, -' ,

relsens godkendelse at foretage landskahspleje pÅ den af fred-
ningen omfattede del af matr.nr. l-o således, at løvt~er beva-

• res, medens nAlet~er kan fjernes .
13. Kresten Dalhoff (del af matr.nr. l-ae Vilholt by, Sdr.Vissing)

Det tillades ejeren at bibeholde det ek'sisterend'e l~hegn, som
I ... ~ _ • \

DanTl'larksNaturfrednings fo'rening har ønsket' f jernet.
14. Jø~n Mogensen c/o lrs. Lokdam (del af matr.nr. l-ac Vilholt by,

Sdr.Vi.ssing)
N-:evnethar i.kke fundet grundlag for at tage en af Danmarks Na-
turfredning8fot'enine: frernsR+'pAstand om fjet'nelse af et blan-
det t~bælte til følge.
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N~~met finne"!'ikke Rt burde ti1larle yde-r:-ligebe:plantni.ng som
af eje~en ø~s~P-t.

, .
15. Micha.el ~g Erik Dahlgeard (del af matr.nr. l.o-~,.:.delaf 15-.!!.

og 46 Veerladeg~rd by, Voerladegård).
• r , ,

Fredningsg~nsen flyttes i forhold til påstanden således, at
den qår ~ meter vest fer fundamentet af et ældre hus.

'-' '
; . -

les.Ebba Holst Andersen (matr.nr. 16-J?, 2o-~, ..2~-f, 33-b og 34-b

Voerladegård. by, Voerladegård).
( .: • ... f __ .,. _ .. • ..

Frednin~s~~'rnet r.illader for sit vedkommende, at ejeren opfø-
'-..J .' t"...... ~.. "', .

• rer et hus på hetingelse af, .!!.! der omk~in~ bygningen etable-
res slør.ende be91antning, sænt at net ældre hus nedrives se-
neRt en måned efter ibrugtaeelsen af det nye. '.
Tegninger eg beliggenheds~la~ skal forel~g~~s frednings~vnet
ti.l godkendelse. - .' :'

17. Herman Herm~~8en (matr.nr. l-~, l6-~, 30-~, 32-2, 32-d, 36-~,
37-J? o~ 3A-b Voerladegård by, Voerl~de~~rd).
Der meddele~ eieren tilladelse til Rt onf~re et s~lr tnden for~ .-,
Fredni.'1gen Rk'al i1<:ke'~re ti.1.hinder for, at: det

... ... ...
1<:ortmE'd R~T"ljO" si.g-natu1"afm~rkede omr~de t.i 11'11 anteR.

• ...... "-" lo .'_

?h. J()hannp.K.E.Vlnd (rl~)~. ~f' matr.nr. l-ri Møldt'll!, by, 1To~rlade~ård)~
Det på ejend()~men ~rende ~kovhryn men e~p- og løv~rat mA i~ke
8]r.'l~fese'ler :e.r1r,-T"est:i.lnA1E't:~sbe'Toksntnz.

4? N.P.Hin~e (~el af matr.nr. 3-2, del a.f 3-~ Møld~lP by, Voerl~-
!:ård).

tit" Fred:nine:sTT1yndif.'''!1.e'd~-r'''eh8.r 1:''?t ti l a+' rptpblp'T'~ Tl'l~.llerjarnm~" ven
~?,?ret;~f'ter fo,...h~nnl;n~men ejeT"e~.
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~.;,...,,,,'\..... \_ l •

D~T' finn.es i.kke}3.t· ·bume ,meddel~f3 ejeren. ti] ladeIse til at fo-

• 5:J. S0"1'.:'e"P. ,Tohal"lSAn(del Rf m~+;T'.nr. l-k, l-as Vil.holt, Sdr.Vis-
sin~).
N~~m_et finder ikke anledning til ~t ~Abyde fj~rnelse af en ca.
lo meter lang ~kke neletr:eer.

54. Else LindE:ren (matr.n't'.l-~ Møldrllp by" Voel'ladegArd).
Det bem~rkps, at .~verfre~~ingsn~vn~t på ?~rmere an~ivne vilkår
har ti1ladt. etahlering af en cam~ingplads.

55. Mari.anne og Bjørn Linding, tidligere Folmer E. Jensen, (del af
matr.nr. 2-a Vilholt, Sdr.Vissing).

, N~V'1et.h~r i medfør El f nat"Jrfredni.nE:sl()yens§ ]8, stk. 5, be-
st.e~t, at en del af eiendommen, nemlig den syd fol' 3. l~~lte
re~~pt .fr~ Voervadsbro beli~~~nrle skov, ~~l~~ges om landskah~-
p le,le sålen es:
Det meddeles frp.dntngsmyn1ig~eder~e tilladelse til at foreta-
~e l~prlskRbspleje, s~ledes at løvt~er og ener hevares, medens
·l t .. tk f'n8._e.r:eerJ. Øvr1E J an ,Jernes.

Fredninesmyndiehederne har ret til at udtynde n~letræsbevoks-
ningen omkring beirarings~rrtiEe ener og løvt~er, for at sikre
riisse t~ers llri.seenrle ocr leiTerlvc-ticrheri.crennem de "",=ste~o Fi:r.

.... f.I '_ r_ '--

De reste~enrle n?lAt~er på ri.et~f Rf~ørelsen omfattede skov-
Rreal skal ~re fjernet senest 20 år fra afgørelsens dato at
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og fredninesmyndig~ederne har ret til at .f:'~ '\....._ .... __ 1-
..L.J<:::L.i..i.v UCVVi:ll\.-

nin~en V'3<l fri stens lIdløb.
En af lodsejerne fremsat p~stand om, at f.redninesn~vnet: o~sæt-
t.er f~rp.heEn forsynet med strømførende pigtråd tages ikke til
følge. Det samme gælder påstanden om, at salgsegnet:træ- leveres
ved vejen og at b~~de leveres ved gården, idet udbyttet af fæld-
ningen må Eodskri "Iresden, der foretager fældningen, således at
kun et eveh't1lelt o~rerskud vil "t.ilfalde lodsejerne. :

e 58. Bent POllIsen Staldkarl (~-.2., 2-1:, 2-~, 2aø 'V±lhoLt: by, Sdr. Vis-
sing) .• Det areal, hvorpå et rensningsa~læg er opført, er ud~~et af- fred-
nin~en.

...
.

Ved. fastsættelsen af erstatningerne findes der på denlene side
at burde taees hensyn til, at de pålagte se~ittitter o~ fredning er
forholdsvis lempelige, på den anden side til, at der i vidt omfang
er tale om meget attrakti"IreomrB.d"er.

Herefter findes der som udga."'1gspunktat 'burde tifr"egEes lodse-
~2erne en erstatning på 1000 kr. pr. ha ~den for åbeskyttelseslini-

en eller beskyttelses70nen omkrin~ fortidsminder, men 500 kr. pr.e h'3.irtdenfor disse ?oner. Der findes ikke ti.lstr:ekkelis anledning
til at fasts~tte erstatning for fredskovs~realer.

:. ~ ...~. ": : .. ,. I. ;. • t

For åhning af private f:Ellesveje fastsættes et yerl.erlagpå 5
_.

k~. pr. løbende meter; fo~ åbning af private veje og stier lo kr .
..

pr. l0bende meter, også selvom vejen gRr gennem skovter~n, idet
der findes at burde være adgang for gående 0E ~yklEmde uden de i
natllrfredningslo~rens § 55 fa.stsatte begr:ensninger, medmindre frerl.-

eni.ne:sTl",=vnetnndtagelsesvis fasts~tteT' ~åd~nne be~~ns~i"~E-p.r



Fo~ 1)ql=~ ~f frAd.ni.n.Q"~servi.tutfasts~ttes en mi.nimllmsArstat-~ ~ ~

ni.!lg . 500p,q

kr.

e T visse

kr. og for åhning ~f vej en minim1mserstatning p~ 300

ti.lf~lde, hvor fT'erlni.ngs~vn.et har skønnet, at et for-
hlJd mod bA"D1~nt"i.n~ ,Hi.enfor ~bes1{vtte 1ses!.in; er 'k:ornrnerti l ~t vi.r-........... v,
njn~ nÅ 1000 ~r. rr. h~.

,
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p V 'l t nor~ll'r:p frArlninf"~krpd~ vprlrrnrpnrle frerlninf AftrllffAr. Af frerlni nr:~n'"Pvner. ,Ol' A,l A Am ~ " .

en rlAl Af r;llrlPOÅrlAlpn frA VoprvArlRhro til ViR"linr:klORtflr •

•
- ?n -

T, O /l S E ,r E R ]i' o R ~I E r; ~T F. T, S· F. N,

,

Pr! "f f'rpdni nr""'" herClrtp r!,i'mrlo'nmp pr :mfOlrt i np<!AnntflfJn<!p forr.pc;nf'l Re. Der flr Anvpnrlr. frnl r~pndp
ti rte l ser for dpn ti nrbor'~m""ssi f"P. hph~,,:np.l SA.

VR•.•.•.•.•••••. Vi nsi nr;k1 onr.p.r hy, Srlr. Vi c;Rinc;.
VV.••••••••••... Vnflrlnrlec;nrd h~T, VOerlAdE';,;,irrl.
nv TJC-H'llflh~T, Voprl Arle'2;nrrl.
Vilh.R ••.•.•...• 1filhoH hy, 8dr.ViRQinr;.
Møl.V 1"1l'1lrlrllph~T, Voerlfldp~Arrl.

e
lh. FiernAvn
nr. :'rlreRFlA

frerlpr. A.renl
mAtr.nr.
nrPAl

herfl f i nrlen
for hflSk.yr.-
tel'1flslini-
er i h. r. •
nAtllrfrAd-
ninr;Rlovpns
§ 1~7:l flll ero s~.

Ti lil iC;flrp
fredet el-
ler frerl-
skmr.

ti1kpnrlr. flrFltfltninr:
l) r~pn for heskytr.elReRlinipr i henhold

r.i l G II7n e 11 er ~; 5~ i nAtll"rfrPrj ni nr.;r;-
l ovpn.

?) Tnden for n'!'vnte hARk~TttAl r;psl ini er.
3) prRtatninc; vpdrOlrpnrlp sti fnr10h.

A. nr. 10lhende mAr.pr.
h. for fl"'rli~lllpmpflr.

4) Anrlen erRr.ntninr:.

K ,ie lrl Ile; herr:-,Tlir-
r;PPRfln,
Ryve ,1 ?I~ A, R/',hO
S1{flndfJrhor['".

rlfll flf mAr.r.nr.
7-0 VR 7,? hA.

l) ?,9 hA A 1000 kr. ?9oo kr.
?) 4,3 h:; a 500 kr. ?15o -
~) 4Go 10lhflnde mer.er vPj n 5 kr. ?~oo -

?:S~o kr.
nfrundet ti l 7/100 kr.

Selve RT'eAlf't llrl-
rnet Pft,pr AftAle
mpd ])'lnrnArJrR NAtllfL
frprlninr;c;foreninr;.

~) ?/~ l Qlhenrlp mptpr A Li Irr.
nfrllndpr. til min. ~oo kr.

l?o k-r.



IIp,l' c1AnAlrp IIp.rlp-
APlAIrAh, flilk-p._

_r:~ nlRnt:~fT~_
Wnl'ri 1ft. H~rhn-

"Ad lp;. p'hnn fli _
l kpf>nT'!':.

" .1~."'1 PpdprRnn n(T'
It'-' n~ .1"i 1-" Pf~d~l"'-

]Jpl Af mAtr.nr.
~-n 0,3 hA
riel nf'm;.dT'.nr.
<;l-h lll,h hn
mAtr.nr. 9-m

o,?'hA
rlp.l Af IJlAtr.nr.
1')-h o,h hA

i"lt 1~,7 hn

V"

Ifrin',ipt pftPT' A f'_

t !ll (l 'nprl llnnmH rtrr-;
r.ln t-11 '·f'.,..('ll,ird nn'p'-

I"rn'()'li n~.

(~-rr VIf

". I~.i ,... i r I '" • 1 i ,,~'- rl_ II V" n ,1- h n
1,n,I'O'1 E'IIII'I'
I olr'Bn"l. 1t.",lll'"tI_
",),i ~n) ~)Ir"'rldp.,·_
I'o,'p,)

h. l':\ip", i rl ~r. I·; ·I~I·_

I,nl iOn tr!~T""l lh'''''-
tI,..:p;)r .Tpqqpn

HedegAArd Nielsen
(nr. 51) Høj1~ndvej7; 8660 Skanderborg,

, Medtaget under ~r.~II~~.~jerl~vet

? Staten ". SknvRtv-
, relsen, StrAndvp.jen

R63-B75, ?93o Klam-
p e~~~~or~_.

8 Be~t PederRen,
M~rdrupvej 31, Bnno
Skllnoerborp.;.

i
I
I
9 Johan Bech Nielsen

Vilholtvej 14. 8660
Skanderborg.

I '7 ""

20-e VV o,F, hil

Dp1 1'11' matr.nr.
9-a 4.4 h'l
mAtr.nr.
?O-R ".1;-
VV 5,0 hp

Del af' matr.nr.
?o·k 0.5 ha
DV

Del af matr.nr.
6-a VB 6.8 ha

(),~ hn

0,1 hR

3.8 ha

- ::>1 -

fT'p.c1Akov 4) RT'R~Rtnin~AkrAv ?o.ooo kr. + pvt. ln.ono
J<-1", for fri hn 1rlp 1 AP. n f' RT'N' l (1'" nl~lq' i rw
Hnkk-Art.nnnpn Af hflnR\frt ti 1 1111n; ".i:Arl. ptl
~1"lIndlA""~f rl'm "nt,,;"'np R"n-]'"ndirrp' qj-,,j-q-

~J<-o"T'irl":r H~pffp.n ,1"';':ITf'n'lfl~'f'· 1Ir11.~ 'p1 f'P
f"AtR~ttP.A PT'H~Atnin~~n ~il n~"ntp
~o .noo kr., iclp.t rlp.~ n:'tl,p[rp'p.'1 JfN]f''lpl "k"-
hflt flflnf'At. Ilt- f1r p.ftp.l' ovprfT'p.r!ni n!'"fHl'""v-
nptA Af".",T'p l AP. i AAITp.n nt At7lrrfl fnr rlNI
fnT'rl"'rln~ T'vrlni nIT i ;"mT';lftp ~) nno pf'1"f>rhnn-
OAn Rom rrr~,nPT'n~ ....pn(H·pT' lHlrd ".h'n "I
f)prnp rliRAP. i nm'p;'rlf~ l, jfr.'-lIprlPf'('l-
Alr"hptA Alrri"nlRP nI' rI, nld-n],p.T' Iq~\1.

~.")f"'I()~l

""'l). '/nn 1rl

1) r1i ni mllmf'''l''Ht ...~ni rI"
:-;1) Inn ITIpt·P'" pl'Riflf'prpnriP VPJ

t-.on kro
n r; Iq·. <;nn -----

Innn I'"

l) mi ni mllmAP,l'f't,,~ni"ro
~) !lo mptpT' fl .., lrr.

';'nn kr
IInn -

- ?? -

Tflp-. qi{nv- n "r~tAtninf" fol" frerlninr.: '11ninrlp.1i17hpd.
"t-vr"lRPn"
S",;"ivpl"<,,,
'1f ?1 ??Q ~? 1phnn~p ma+al' " ';' trr. ?~n Irl".
(hil,,~ 4)' .,j'r·"nrlet til. '500 kr.
frprl "kov j'-------:-----' .
------------ Rl"Atatn,n~skr~v R5noo kr,

0n"lr~r "t ti1n1"nt;ø ('P. 7, trll',lanrl (f'k,..,.,.,t)
~~v~r p.11øl"~ :-r9tRt"in~:

] )
?)

jl)

3 hA R 1000 lrr. 300n lrr.
"',R h" " <;00 kr, 19nn _
F.T'Rt... t;n"inp" vPQr. nT·iy,.,t.f""11~f've,i, nøl'
!lhnp.R for ~e-!lpntl e ol:, "ykl enrlp. f"'r<1c;,,1

~, 18n l~hpn~p mptpl" " <; kr, qon ~l'
ErRtAtpin~ fo~ "f91,.,~ n~ til'nrlpiAP til
'lt ~i1nl"'1t,., "R. ~ trlr'.]""rj
wien "nT' "Ps~,;,ttp; "" c;li ni.,,!r l h~'" ~l'

?il<;<; ~r.



•T"'T'!"fln Hofl'I1l"nn,
Vi l hol h,P j Ij',l.
R'7lln l1T"Pfiqt rll!".

? "~rEP Kri~trnRAn.
Rlfll nn p.T'horrrvp' ,; l hh I

FPF·n Vi hy .T.

J(""nt-PfI lin 1 ho1'f l

I/i l ,",ol t "P,; l13, R7/~0
~lnlrllP I

,'''I,.n Mnrr,>nRr>fj r-./n
lT'R. 0 ..1" f,oJrnnm,
I/"Pl1n·lldp. Q, Aon,?1111'111'

1,~,.il' Ilnhl ITnnrd nIT
III.Mi,'hnpl' Ilf~hlr"'nrd l

1I"'.illlnrtvAj ?h, Hhhn
flkllnd" phnrr;. I

Dpl Af m'ltr.nT'.
R-Il h,'i h" VR

llo1 nf mntr.nr.
l-n 0,:" hil
Vil h.R

npl 'lf m'lt-r.or.
1-,,1' II,? hq
Vi l h.R

IIP l Il f' mf! j T'. flT'.

l-h A,~ hn
Vi l h . H

TIP,1 nt" tnlltr.lIT'.
10-(' n,? hA
J)pl nf r'mtr.n.'.
1 <,-n 1;> ° hf!
IIh o;? h ...

l/II 1,:'0,4 hn

1,.3 hl'

0,:" hA

:",1 hA

lF. 1':hhn IIo1Rt Anc1p.rflp. n l lF>-h :",n hA
St.T'Andpnrkpn ;>1, ;"Jo_r. o,? -
Hnoo ~ rhl!!'! Cl ?o-f n)? ..

I .:'i~-h 0,3 -
;'VI-h o,.:'i -
llo o,? -
li ~,-h 0,1) _

l~ 17 hA

17 IimHnn fJp.rrnlJnsp.n, lF.-r-. 3,1 hA l , l hA
:111n,h'e j ??, 3n-r O,? -

,(;0 Rl{Anc1erhor(" 7i?-r O,? -
~~}-rl o,? -
7iF.-A 0,2 -
7i?-h o,? -
'lA-h 0,5 -
I/V ~ MV
l-p ~

~,1 hn

1F; ,Tnh'lnnp.R 'RAr-.hp., l}''''A o,? hA
I/o 1rnfH1nl 3,:'0, VV
Ahho HknnclArhnr('".

lq 'cl"oknt VAT~pr ViR-
In 1111 , Brprlf~ndA 1 5,
fl7/10 111".",1Rt T'IIP .

mllt,..nr. 31
0,3 hn

li?-n ~

VV 1 l l hA

(Rkr>lforAnclrinr)
(~fltli('"Rl:e lort
Ilf mAtr,nr'. 4?-
n, n11 mAtr.nr.
4?-r,er inrlrlrA-
p'P.t lInnpr mfl I:r.?
nr. ll7i-r 17iRn m"
herAf vP.j lho ro' •

?) l,~ hil n Soo kr.
31) RIt l",hpnrjp m'lh,y' n 5 kr.

?) h,~ hA A Soo kr,
Af",nrlpt til 3300 kr.

-')~-

('~n 1'1",
II;'" _

l 0'7" \<,"T'.

J -

?) o prRt.Rt.nin~ vAclrørAnnHlfrArlRkov.
l~) Dpr!,Ål""e:f';p.R rlAn Rydlif"f! !;llllvrlpl Af' A-

T'Rfll Ht rlekl arllti 01'1, hVOT'Af't.AT' f'fprlni TIf'~-
rn,'/nni f"lH~(lATlnp har T'''t. ti l At. fOl'etA!,,"p
lnnnRkRhRplAje, RlileliPR nt l"vt,T''PP.r hA-
VRrp.!l: merlenR n!ll Atn'PC'r J<-An fjPT'nflR.
RrfltA1.ni n~ 'j1'1'. Rt.f11:RRkovri ,\pT' ,THf'!'A PAATlR
Arkl'l'ri nIT a f I~. etoC'Amhr>r 1qRl l Soo 1<- 1'.

BkovRtyr~l RAnR f';odkf"nrlAl RA pr fOPlletqnt ..

l) l l" hil R '1 noo kr. l ~(>() ]rY'.
?) ~,O hA A Soo kr. lSoo -

:1700 kr.

l) o,q ha R 1000 ]rT'.
?) 7,4 ha A ~oo kr.

IlhOO In'.
Tkkp tillnrlelR'l til hprlnn.nin~ innpn fol'
hp.Rk ..,ttpl Rp.91 i ni AT' A ftp.r nnt.lIT'f'rpclni n ["'f' l 0-
VOIIR § l~?_A -, O eT'fltnt.ni nr:.

MnrlT'p.t. f'pp.rlni nITI1CrT""nRA .i1'r.
l) :",4 hA R 10~0·kr.
?) 10 hA A ~oo kT'.
~) :'>40 mAtAr "A,i A ';> J<-r.

1) 4,'7 hn R 1000 ]rr.
}~ <)llo 1"'henrle met.er A 5 kr.

~il1nrleJRA til tilplnntnin~ nI'
RI' mAtr.nr. lh-('.
1) 3/~ hA A 1000 k-r.
?) 1,3 hA A ~oo kr.
~) ?l~o 1øhencl H mp.tAl" n S Ifr.

Af T'n nrl et. ti. 1 5'7no kr.

l) 0,7 hA n lnoo kr.
~~ 'l? l~henrle meteT' VAj A ~ kr.

AfT'nnrlet. t.i 1 1)00 In'.

1) 1 l l h A R l 000 kr.
71) 11;) l!7'hf'netA mAtAr A l, kr.

A~rnndp'1; ti 1 1700 k ...

1'01"'''' .
2,/100 \<'"T'.
"'000 -
1 '7no -

10100 kr.

_I.--J..

_?ll_

1('/00 kr.
??oo -

?lloo \<'"r.

:'iRon kr.
h~O -

1 :>00 -

S~,5o In'.

?no V.T' .
")~;o -

1100 h-.
'ihn -

l hF.O 1< T' .
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II01mAdnl ?9, Fi!')no
SJfHnri f' rho 1"8...

?l li'rll Td n 1"r~Jndf'An,
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,~ (h, .. "i lir "li '11 II ri R-

t""C:Hll, Iln'n lo fh-n
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1 ovornot i 'Tf," I"PT' Ro
I<' o l'R ....An T'rl R i i fl, 0-

Ipholrn ?o A, IIH1'-
"f", Fi?oo Horf:pnn

,"1<1 T'olllP],nni kp r'
f~f·ilr k'nT'RrrflHNI h';i}l

I/Artf'r·n'-',i';.:'l'P,i ~,
R;I:(')l-'I~"'Tlf") H/nn

er'~'n""R.

;.J/I AT'!lA Ho l rn patpT,qpn
Hi l'\rp'''''''nl?Flt II,
f,hoo Vp,iP'l

.)<.., r1...r';p ',nn,.hAllp
.1P" '1"n, H~ l ",pr! n 1
(AL,. HhF,n Rlr',nd()l"'-
h',.,...,.
H""",dp ; 1'1 (1" t i n('l'h()l'l"

":0,;1 r''''l~hA11p' T,..;'-
flpn.

')~ ,[oh ...o"p Il' ,,;. Lnnd.
H" ; In rodup i III, H....r,:,
Hlr"',ndcq'hoT·'" ,

i tldhp1"n I (Jot1 i n'V()T"-
p'l~qtp'nmpl~p 'oprt

• " nI', ,'1<\ 'lI H,h,
.:,t-=., ~(Wl ~nrlr·(\1·

HPd I nu n.,.... 1)1""1 !l f" '"'ll.

II l q'JS n.... l n" nr,
~~ 1 A;' H ':t', , 1 lj')7

mAtT'.nr. 41-A
VV o,RhA

IJIHtr.nr, /jll-A
VV o ,5hA

'n'" t r. nT', lj t.,-ro
liV 0,5 h..

IfI'ltl' , nr. ljF\_ n, l
hil VV

'O'lrl'.nr. '17 n,1
h'l VIT

rn'"I"rT" nT'~ ~f)-~

n,oh h" \IlT

Do1 A r ,,,,,,rr, nr',
1 -d 11 ," I'"
rI",1 V
-'o-h \I\[ o, 'l h"

11 ,'I hn

l) o,R hA A 1000 kr.~ 7? 10hAnne mptAr A ~ 1<1'.
Roo 1<1'.
:l,hn -

1 I f-, n In'_
A frllndp.t: til l ?oo k'r,
/fr~p,ve1: ArfltAtninc: ~Jo.ooo kr. for H· mi 11 ion
tørv.
O~ArRtntni nr.: \TAnr. t0rv, riA ""nriri n,~AI' ,d' t i 1-
RtnnctAn Af 1TI0Rnr ~In m~ ",kp IIIFlrl t:il '"riFllqp
Af AmtRrlJrlp.t:, .i fr. nAt:nrfrArini n r:r; l OVPYl'" f,
'13 Rtk. ?

1) o,S hA n 1000 kr.
7n) liR l "'hAnnp. mAt:Al" A 5 lrr.

minimllmRArRtAtninr ~nn -

1100 I<T' •

(~'1t l i I?Rtf' 10ri
nt' 'n'd:r.nr.115-

'"""ri "TrFllfor-
nodl'in'" n"p-r-
rf'll'r t'i'l mntl'.
"T' 115':5" mpri
,;YJo In , IjPl'n t'
up j l ')0 m ,

l) n,S hA A loon kr.
,7n) 4n 1 f'lhflnri p. mntf'l' "p j A <:, k r'.

Mi ni mlllnRf'l'9t:ntni n,.,. ">on -

~nn Vl'.

Ron 1<1'.

1) 0,1 hA A lnoo 1<1'.
afrundet: til min. min. Sno l<r'.

1'\) l? ll'1hpnrtf' mFll-pr 'TP i A ';i kr.; ~on -_

lIon In',

l) n,l h'l A loon kl'.
7n) ?n 1l?'hFlnrlf' mFltPT' VP,i A S kr.

100 IrT' ,
100 _
:Joo Ir r' ,
lI()n kr

1) n,rh hA n lnno Jrr.
m; n <;'VI kT'.

'" ,,)fl 1 f'lhf'nrip mptpr 'TP i R " kr.
. min ?lno kr. '\00 I,r.

II • -) hn •}~()n Ir.,...
-'100 -
">000

?,S h~ 'l lnoo kr.
4 ~ hR R ~on lrr.
~~o lf'lhf'nrip mntpv ro S ~T',

st.i ....001ri nI? f'nr 1 n kr', nr.
l "'hp orl P. mef.pr - lIR rn. ri lo
1<-1'•
Rr9t.ntnin" i "'nlprl"in" Af
"PT'''i t:nt ~m, Rt: ri,· I- o~ e;PTl-
riolJllllt'n (mntr. Ol'. l-d) \I'",;,p.n-
rlp '1kovhl'vn Inf'rl l"'"l<'l'..,t ilt-kp
!II" f'1 ,"jff'~ pll pr "'"rirp", ti l
oqlprT"ORhpvokflnin~, <"'7,~ hn
Rnm ikke t:illAdt'R hpnlnnrpt
lIdpo for nhp'qkvl-J;pl r;PRl i ni Pli R<;nn -.. ""~r,

IIHo -



':-J'} K'nnrl Hn1m Pptprr:pn
To'n"tlnl' I(i r1<-ph" l

Ilhnn Hilkrohnr!'::

?R fjl'll'pn K"l'.Knluiflnn,
H'ololetlAl ~o::;, f~hf,n
Rl<"nnrlel'h0T'P.'

'.)q Hi ('hAM Wi 11 e ...fl,.'"
Rpnrri:'Hl\Te,; l? I

;)<;lon lin 11 prllP •

:'I~' nT'nl' ROflhor('"
rnr~AA'NI, lin 11111'-

(Al 111, R(.hn
Hknndl'l'hoT'[" .

~? Ninln BpiPl' KRn2An,
fi'l'p.r!el'ilm All p 111,.on Århllfl r..

~~l~el' NiplPen,
Mn"lkptlnl 4, Ar.ho
Rknntle T'hoT'E •

~I lq"i nrl f)nm .lensen ,
Ifl'ri flVe ,i 7, Ahhn
RJrnnrlnrhnl'e; •

:i:". ~I"I'"I' AnrlnT'llen, fjnl-
,ne:i n I F\, Rhho Blrnn-
c!pT'\)Ol'(" •

~r, Ppt P.T' IfrRTner,
HrH!I'Ve ,i l 5,
Hf.?,o Sknnrlro rl'nrrr .

~.P, ~ "11/' f:llri ntllllflp.n ,
~1"n1rl'dnl ~I, nrH'llfl,
A(;F,o Hlwnrlnrhorr:.

npl flf
;)_(r

Dpl nf
S-h
mAt.r. nl'.
l~l-h

mntl'.nr.
n,q hA

mnt.r.nr.
o,? -

o,? -

1,R hl'!VV

MAi!". nl'. Ill~_h
n,? hA VV

mAt.r.nT'. 4~-h
o ,1~hA

m"tr .nT'. 1~5-p.
0,:,>-

VV O,?hA

mnt."".nT'. II~-h
O,"> h'l. VV

'nnt ..... nT'. II ~-('
O,? hn VV

Del nf mAt.r.nT'.
l-m 5,'1 hA
\TV

m'lt.T'.nT'. ?o::;
O,h hil 1/1[

mnt:T'.nT'. ?G
0,3 hn

mntT'.nr. ?R
o ,I~ hn

VV 0,7 hn

mnt:r.nr. ;:>7-h
n, ') h" VV

mAtr.nT'. ;:>9-11
liV o,;) hn

1111t1-r. nT'. ~n-n
VV o,? hn

rnntr. nT'. :'>;'-n
VI! 0,1 lin

Olntli ....Rte lncl
A r 111~::h, n11
lill_P., vpd Ake 1 -
f'ol'nncll'i n'" 0-
"pl'fø""t. t.i l
mAtT'. nr. 11~_P.,
mf'c1 1hnn m, ~
hf'l'A f 'lP ,; l,?nm

Ved flkl' 1 forAnd-
ri n['; p~ ovp.rf",rt.
4?0::;0 m til mAt.T'
TIT'. ll~_p. ,?heT''lf
ve.; lon m •

l) 1,R hA A lono kl'.
~) ?hO ll'lhpnrie mpt:eT' n 5 kr.

') 'l -

lHnn kT'.
1 ~nn -

'II no Jq'.

1) o,r-:. hA 11 lono kT'. hon kl'.
~) 13? løhencle mp.ter vej n S k ..... hhO

1::>1",0 l<r'.
Afnlnript. til 1'100 kT'.

1 ) 0,7 hA A lono kT'. 7no kr.
}l) 7(, ll'lhenrle meteT' A 5 kT'. :'>R n -

l oHo kr'.
A frllndet til 1100 kr.

1) n,~ hA A 1000 kT'. =
mi ni m1lmQeT'IltAtni 'W 500 kr.

Jl) ?1\ 11)lhrmne meteT' " :' 1<"T'. =
mini.mllmflerstntninc; :'Jon -

1'100 kr.

l) 0,7 hA ~ lono kT'.
71) l hO ll'lhprHle metE'r

rip ,rp,; A 5 kT'.
F.T'Rt.lltninr: for llrll'T'f" Af' 7?
metp .... 111',1 n1l'eT'ri;YT'ket jord n
?o kr. lAnpn 0ntnkpllet Af
mAtr.nr. 1~3-~

'700 kr.
p\("ni ntpT'pn - .

Roo -

AfT'lmclnt. til 3000 kr.

1) 5,7 hl'! A 1000 kr.
~) 5?0 løhAnrle metAl' eksiRt.p-

renrie vpj A 5 kr.

l) o,h hA A lono kr.
"la) liR ll'lhenrle metnT' n 5 1<"1'.

;Jllo kr.

;:>(:j[lo kr.

- ?R -

l) 0,7 hR n lnnn kT'. 7no kr.
,..) liR 10henrle metp.r vp..i 11 o::; kl".

'lllo lrT'. ~nn -

l non ]r)'.

1) n,? hil "l 1000 kr.= ?no IO'.min. Son kr.
~ n)?n lmhenrip mei:er ve,i 11 5 kr.

100 kr. mi ni mlunReT'fltAtni nI' ~no -

Rnn kl'.

l) o,? h A A l ono 1<"T'• = ?oo 1<"r.•J)in. 50n 1,1'.
3~ >;? løhende mAtp.r vP,; l'! S kr.

1hn \("1'. mi TI. :'oon-

Ann kl'.

l) n,?hn A 1000 kr.= ?ookr.rrin. 5nn In'.
3') llli lmhpnrle meter ,rp,i l'! ') 1<1".

?I~O kr. mi n . ~on -

flno kl'.

l) o, l hfT A 1000 kT'. = 100 kr'. ,'lin, Son I< r.
}l) lI", 10hende mpt.f!r "A,; A ';> kr.

An kr. min. :'Jnn kr.

Rnn kr'.
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Ron, Ir r'.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04948.01

Dispensationer i perioden: 1-5-03-1984- 13-10-1999



OVERFREDNINGSNÆVNET
REG.t~UtY~Y~.OID

AmalIegade 7 lm/kh
1256 København K

Telefon ••••
01-133638

Dato: 15. marts 1984
Eigil Hermansen
Højlundvej 22
8660 Skanderborg

J. nr.: 2518/82

lb.nr. 17.

Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen
mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal mose, Brædstrup kommune,

~ Vejle amt •.'

./. Hermed følger overfredningsnævnets to afgørelser af dags dato
i sagen om ovennævnte fredning. Den ene afgørelse vedrører fredningens af-
grænsning og de bestemmelser, som gælder for det fredede område. Den anden
afgørelse vedrører fredningserstatningerne.

Over fredningsnævnet har endvidere besluttet at dispensere fra
de fastsatte fredningsbestemmelser for området til etablering af en andedam
på den del af matr.nr. 32~, Voer ladegård By, Voerladegård, som De nærmere
har påvist under overfredningsnævnets besigtigelse. Denne særlige tilladelse
bortfalder ifølge naturfredningslovens § 64 a, hvis den ikke er udnyttet se-
nest 5 år fra dato.

Overfredningsnævnets afgørelse om fredningens indhold kan ikke
påklages. Derimod kan De klage over overfredningsnævnets erstatningsfastsæt-
telse til en særlig taksationskommission inden 4 uger, således som det er nær-
mere oplyst i slutningen af afgørelsen. Hvis afgørelsen om fredningserstat-
ningen ikke påklages til taksationskommissionen, vil over fredningsnævnet efter
4 ugers fristens udløb anmode miljøministeriet om at anvise erstatningen med
renter. Udbetalingen sker fra Statens centrale Regnskabsvæsen, og ekspeditions-
tiden er normalt 2-3 uger. Hvis afgørelsen derimod påklages, vil udbetaling
først ske, til de klagende, når taksationskommissionen har truffet sin afgørel-
se. pr~· v.f) J.

~'()(f\~issi Mørch
fuldm.

Fu 10-1
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FA. NR. 51/1985. (t

fREDNIN(aSNÆVNET FOR
VEJl.-E~TS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
R~EN I HORSENS 3. AFD.
R700HORSENS

r_F. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

.•' .- Nemeta afgerelse kan efter naturfredningslovens §58 Indbringes for
'. ' Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13.1256 København K) af b~.a

den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
') 5 C' r., ""5 myndigheder.
'. .... ....: L I. ,_.... Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den

pågældende klageberettigede. .
En tilladelse kan Ikke udnyttes f.r udløbet af klagefristen. Er klage

Iværksat, kan tilladelsen Ikke udnyttes medmindre den opretholdes alBrædstrup of~ _ # Overfredningsnævnet.
• et't ~ Det tm.jes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden

Til fr dningsregisteret tilladelse fra andre ",yndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
. . " . .s-; ni"" servitutter er forbeholdt.

tllonenterlng I l/v -Kl> /tølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der e.r
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet i henhold t.1Idet .1..- kap. VI eller §53. såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 Ar fra tilladelsens~ ti ur C.tIM"" meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

- : I. .

Vestbirk Oplands
Højspændingsanlæg,
8140

Ang. dispensation fra naturfredningslovens §§ 47,47a samt dispen-
sation i henhold til lovens § 34.

Ved skrivelse af 20. august 1985 har De ansøgt om tilladelse
til etablering af en transformerstation på henholdsvis matr. nr.
l ab Vilholt, Sdr. Vissing og l d Møldrup, Voerladegaard.

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
der i skrivelse af 12. september 1985 udtaler:

"Ovennævnte transformerstation forbindes med et højspændings-
kabel, der føres under Gudenåen i en dybde af ca. 0,8 m.

Den viste kabelføring vil kunne erstatte et eksisterende luft-
ledningsnet, der passerer Gudenåen umiddelbart syd for fabrikken
Vilho1t.

Arealet er i landzone. Transformerstationen på matr. nr. l ab
er omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturfredningslovens §
47. Matr. nr. l d Møldrup by, Voerladegaard, er omfattet af åbeskyt-
telseslinie, skovbyggelinie samt bestemmelserne i Overfredningsnæv-
nets kendelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen mellem
Voervadsbro og Vissingkloster.

Der ses ikke at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det
ansøgte, der i relation til bl.a. fuglevildtet må ses som en forbed-
ring i området, idet et eksisterende luftledningsnet nedtages.

Etablering af jordkabelanlæg er i overensstemmelse med § 8
i kendelsen (side 8).

Etablering af transformerstationen på matr. nr. l d forudsæt-
ter dispensation fra naturfredningslovens § 34."
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Skovejere har ikke udtalt sig.
Fredningsnævnet meddeler herved for sit vedkommende enstemmigt

de fornødne dispensationer til det ansøgte.

J. Bruun



FR~DNINGSNÆVNET FOR
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HORSENS, DEN 21. november 1986.

FA. NR.54/1986 •

2 4 NOV.1986

NlBYnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13,1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheaer.

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.

Det ti !føjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der ~r
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra tilladelsens
meddelelse. Dette gælder ogsA andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven. en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

Hr. Finn Sig,
Højlundsvej 34,
8660 Skanderborg.

mmøndes til underretning.

Ang. udskiftning af broen over Gudenåen ved Højlund (Naturfrednings-
lovens § 34).

Den 25. august 1986 har De til fredningsnævnets udtalelse frem-
sendt ansøgning om tilladelse til at ombygge broen over Gudenå ved
Højlund.

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 20. oktober 1986 udtaler:

"Området er beliggende i landzone og omfattes af fredningsken-
delse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen m.M.

Ifølge regionplanen er området desuden udlagt som nationalt
naturområde og egentligt naturområde. I fredningen og regionplanen
indgår broen henholdsvis som en del af det udlagte lokale sti system
og det regionale, rekreative hovedstinet.

Ifølge medsendte tegninger og beskrivelse af det påtænkte nye
bro anlæg forekommer dette arkitektonisk underlødigt, idet der bl.a.
skal anvendes ret bastante betonbjælker af en type, der normalt an-
vendes som spær til halbyggeri og lignende, hvilket synes at inde-
bære en ret uheldig dominerende indvirkning på omgivelserne. Da dette
vil være i strid med såvel regionplanens som fredningens formål ved-
rørende områdets bevarelse, kan det ansøgte broanlæg ikke anbefales.

Der henvises til.fredningskendelsens §§ 1,2,6 og 8.
Idet udskiftningen af den eksisterende træbro utvivlsomt er på-

trængende, skal der ikke rettes indvendinger imod etableringen af
en ny bro, men broanlæggets udformning bør i højere grad end det an-
søgte anlæg være udformet i harmoni med omgivelserne.
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Et broanl.g udfert i træ synes bedst at kunne tilgodese kra-
vene til omgivelserne, men f.eks. et diskret anlæg i beton vil
formentlig også kunne udføres uden at virke anmasende eller una-
turlig det pågældende sted.-

Der har derefter været afholdt møde den 18. november 1986 med
besigtigelse på stedet. Det oplystes, at broen få dage før var brudt
sammen, således at den nu er spærret for kørende trafik, hvorfor en
afgørelse af sagen er påtrængende nødvendig.

.. Fredningsnævnet har eenstemmigt truffet følgende afgørelse:
Fredningsnævnet tillader for sit vedkommende det ansøgte dog

på vilkår af, at betonbjælkerne enten males med en mørk naturfarve
tteller dækkes af træ ligeledes malet i mørke farver.

.~

J. Bruun
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Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for

Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af b~.a
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, 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. .'. .• . .

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, qg at forpligtels~r ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet elrer Overfredningsnævnet ; henhold tIl
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse. -

Overtredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm

Ang. tilbygning til eksisterende beboelse på ejendommen Højlunds-
vej 4, matr. nr. l at Møldrup by, Vcerladegaard.

Brædstrup kommune
Teknisk F~r~~ltning,
87~9 Bræ<?-strup.

Den 19~ januar 1990 har De til Fredningsnævnets udtalelse frem-
sendt ansøgning fra arkitektfirma ? Bugge og H. Sørensen, Skan-
derborg om tilladelse til at opføre en tilbygning til ovennævnte
ejendom samt opførelse af en carport på ca. 20 m2•

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes fredningsafdeling, som
i en skrivelse af 19. marts 1990 udtaler

"--------

MiJjøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN la lIIIo - oo Io
Akt. nr. l.

Ejendommen er omfattet af naturfredningslovens skovbyggelinie og
åbeskyttelseslinie. Endvidere omfattes ejendommen af bestemmelser-
ne i Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts 1984 om fredning
af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingk~oster m.v.

4t Ejendommen ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle amt lig-
ger eje~~o~e~ "~'.~~en~~igt.naturområ~e.

Umiddelbart vest for ejendommen forløber en rekreativ sti (Højlund-
vej) •

Efter fredningskendelsens § 7 må der ikke opføres ny bebyggelse,
herunder skure o.lign. samt tilbygning til eksisterende beby.ggel-
se. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygnin-
ger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.



e T ilbygning til huset 7 hvorved et eksisterende vindfang 1;;jernes;';-::
synes i rimelig omfang at være tilpasset den eksisterende bygnings-
stil, men er i modstrid med kendelsens forbud mod opførelse af
tilbygninger.

Opførelse af garagen i forlængelse af boligen sy~es at kunne med-
føre en ret dominerende effekt på grund af husets'placering på
skrænten. Efter kendelsen er opførelse af skure o.lign. ikke til-
ladt, og opførelse af garagen synes ikke umiddelbart foreneligt
med fredningskendelsens bestemmelser
--------" .e

e
e

.. ,~
l l"" •••• ,.'

Fredningsnævnet har den lo. april 1990 afholdt møde og besigtigelse
på ejendommen med deltagelse af ejerne Margit Storm og Ole ~hø-

, .gersen samt repræsentanter for Vejle Amtskommune, Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalkomite samt Brædstrup kommune.

Skovejerne havde ikke rejst indvendinger mod det ansøgte.

Efter forhandling'vedtog Fredningsnævnet' enstemmigt at meddele
fornød~n dispensation efter naturfred~ingslovens §§ 34 og 47, idet
det ansøgte ikke findes at ville komme i str~d med,fredningens
formål. Det stilles dog som betingelse,' at carporten udføres i
mørke jordfarver, og at der etableres en slørende beplantning
på kanten,af skråning~n. ned mod Højlundvej.

e __
J. Bruun

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 5 APR. 1990

Kopi til: Vejle Amtskommune fredningsafd.j.nr. 8-70-53-1-601-1-90
~cnmarks Na~urfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Brædstrup kommunes vurderingsråd
Margit storm og Ole Thøgersen
Arkitektfa. Bugge og Sørensen
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-', . , ~ '. • . "',.' .Nævnets ~fgørels~ kan efter nat~rfr~dnings'l;v~~s §'58 indbringes for
Overfredningsnævl'\et (adr. Amaliegade P,.125!5.Køb!lnhavn K) af b!.a
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder. 'I

Klagefristen er 4 uger fra deri 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. ":""'" ". '" '"" ~ ...........J + C> ::., .,.

.' Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager forat indhente fornøden
> " _.t!lIad~lse fra .al)dre. lJlyndigheder",'!g .•~t f.orp\igtrl~eJ ifølge tinglyste
, 'servitutter er forbeholdt.· : - '! .. >J .;; Ll.l .::: ':3 J • ~ ••

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en ,tilladelse, der e.r
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer.
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

Overfredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm

ee

•

REG. NR.

Brædstrup kommune,
Teknisk Forvaltning,
8740 'Brædstrup.~~

, :" -r....... -, .. , ~ I

Ang. opførelse af maskinhus på matr. nr. l6a m.fl. Voerladegård
by og SOgn.

Den lo. juli 1990 har De til Fredningsnævnets udtalelse fremsendt
ansøgning--fra Hanne Hedegaard og Carsten Rønsholt Martinsen,'Høj-
lundvej 7, Voervadsbro om tilladelse til opførelse af ovennævnte
maskinhus. " "

Sagen har været forelagt ~ejle Amtskommunes fre~~ingsafdeling, som
i en skrivelse af 17. juli 1990 bl.a. udtaler:

"--------
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15.
marts 1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vis-
singkloster. Af kendeIsens § 7 fremgår, at fredningen ikke er til
hinder for opførelse af erhvervsmæssig nødvendig landbrugsbebyg-
geIse. Det er dog en betingelse, at højden ikke overstiger 12,5 m,
og at byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til de eksiste-
rende bygninger på ejendommen.

Ejendommen er tillige omfattet af åbeskyttelseslinien langs Guden-
åen.

Den ansøgte ejendom er vurderet som landbrug med et areal på ca.
14 ha. Den er bebygget med et stuehus og en stald- og ladebyg-
ning. Det ansøgte maskinhus må derfor betragtes som erhvervsmæs-
sigt nødvendigt. Det påregnes opført med et areal på 88 m2, en
højde på 2,70 m og i en afstand af 7,3 m fra de eksisterende byg-
ninger. Miljøministeriet

Skov- og NaturstY-relsen
J.nr. SN 1311hd'-~ JJIf'
Akt. nr. 2.. 3 b
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Nævnets afgørelse kan efter naturf~edningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af b!.a
den, der, har begæret fredningsnævnets . afgørelse, og. forskellige
myndigheder: : .. - .'. . ". •• . ._v.· J

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelse~~er. m~ddelt den
pågældende klageberettigede. • .. '-' •.• " .. '-' ~

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes.medmindre-de".opretholdes af
Overfredn ingsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servitutter er.forbeholdt. - ",,,. "C' r< -,.- ~ :- rorhLY~';'f
. Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en"tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
frednmgskendelse eller en fredningsbestemmelse.

Brædstrup'K'omID~ne,-
Teknisk Forvaltning,
8740 Brædstrup.

• Pverfredningsnævnet ny adr.:
Slotsrnamen 15,2970Hørsholm

Ang. opførelse af ny helårsbeboelse på lanfbrugsejendommen, matr. nr.
• 2 d m.fl. Møldrup by, Voerladegaard.• Den '7. maj' 1996'har D~ til Fredningsnævnets udtalelse fre~sendt an-

søgning fra Keld Rohde Nielsen, Farre Hedevej' 23,' 8472 Sporup om til-
ladelse til opførelse af ny helårsbeboelse' på ovennæVnte ejendom.

, .. ~ '.' '~.'~~:.....~ .

Sagen har været forelagt Vejle Amtskommunes' fredningsafdeling, som i
en skrivelse af 27. juni 1990 udtaler:

,,--------

•
Ejendommen ligger i landzone, Arealet omfattes af naturfredning~lovens
bestemmelser om skovbyggelinie og åbeskyttelseslinie samt Overfred-
ningsnævnets kendelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen
mellem Voervadsbro og Vissingkloster m.m. Nærmeste skov ligger på
samme ejendom.

• Der er tale om udskiftning af et ældre, nedslidt stuehus, etageareal
ca. 93 m2 excl. delvis udnyttet overetage. I forbindelse med udskift-
ningen opføres en tilbygning, etageareal ca. 45 m2, der skal forbinde
stuehuset med en eksisterende driftsbygning. Bortset fra tilbygnin-
gen opføres den nye beboelse med samme placering som den gamle.

Ifølge medsendte bygningstegninger vil den fremtidige bebyggelse frem-
stå som en tolænget l!-etages bygning med stråtag.

tt Der skal ikke herfra rettes indvendinger imod det ansøgte nybyggeri.
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 11-11/1o-~'1 .,JMt:-

Akt. nr. 25



Det bemærkes ~ at fredningskendelsen ikke ses at være til hinder for ~_.
.. de~ ,ansøgte, idet der er tale om en ny bebyggelse, der må anses for
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FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
~TTEN , HORSENS 3. AFD.
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8k ModtaNget' I' REG. HR. -4 <1 Lt B ..or
OY- og atura~tw\

1 8 JUU 1991
HORSENS, DEN 17. juli 1991
FA. NR. 27/1991

Vejle Amt,
Forvaltningen
Damhaven 12,
7100 Vejle.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. AmalIegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
.l j pågældende klageberettigede.m l ø En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage

iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet I henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt I henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse.

Overtredningsnævnet ny• .:
Sfotsmarken 15,2970 tilrlholm

for teknik og

ti Ang. etablering af læskur til f~r (~34).

e
e
•

Den 19. juni 1991 har De tilskrpvet Fredningsnævnet s~ledes:

,,--------
Vejle amts Landskabskontor er i gang med et landskabsplejepro-
jekt på Sukkertoppen, beliggende inden for fredningen af Gudenå-
dalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose
(OFN's kendelse af 15. marts 1984 - j.nr. 2518/82).

Projektet udføres på bagerund af en aftale fra februar 1991 mel-
lem Hedeselskabet, der ejer arealet, og Vejle Amt. Aftalen giver
amtet ret til at foretage landskabspleje i form af rydning af
træer og træopvækst p~ Sukkertoppens skrænter, et areal p& ca .
7,5 ha.

~
52- Det er endvidere'en del af aft8len, at vegetation fremover kan

)lo '- ,.-. '.'

~ ~ fEplejes ved fåregræsning. Der opstilles således et 90 cm højt flet-
.., C/) .-:. ~(~~ ~ ~.hegn med flækkede egepæle . Publikumsadgang sikres med låger flere

v c::i a..:..; ~'steder i indhegningen, og på de stejleste steder etableres trappe-..=:::.. .L., I:l- ~..,t .o ~ (;j' rJ.n.
\ ~,-.O rfi

Q q
,... ~
O ~.

et'~

e
).

'\

Projektet giver en væsentlig forbedring af publikums adgangs-og
oplevelsesmuligheder i overensstemmelse med fredningens formål.

Der ønskes etableret et læskur til fårene. Læskuret tænkes eta-
bleret med et grundareal på ca. 5,0 x 3,5 m og konstrueret af ru
brædder med tørvebeklædt tag. Med den p~tænkte placering (se ved-



l
I

I

I

2

lagte kort) villæskuret ikke være synligt fra de almindeligt
benyttede adgangsveje til Sukkertoppen.

Fredningsnævnet anmodes hermed om at godkende etableringen af
læskuret efter kendelsen.

Området er fred~kovspligtigt. Skovtilsynet (Silkeborg Skovlovs-
kreds) har den 3. januar 1991 godkendt projektet.

Amtet skal som sekretariat for Fredningsnævnet fremsætte følgendela udtalelse til ansøgningen:

e
e-

Af fredningskendelsen for denne del af Guden~dalen fremgår det,
at fredningen s formål er at "sikre' en opretholdelse af de geolo-
giske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til
området, og at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ
udnyttelse af området."

Desuden fremgår det, at der ikke m~ opføres ny bebyggelse, herunder
skure og lignende.

Læskuret skønnes at være nødvendigt for at sikre en ansvarlig og
vellykket græsningspleje. Skuret tænkes placeret i en gammel brun-
kulsudgravning, hvor det gemmes godt af vejen. Det opføres af materia-
ler, der i øvrigt fRr bygningen til at falde godt ind i landskabet.

Der ses ikke herfra at være særlige fredningsmæssige betænkelighe-
der ved at dispensere fra fredningskendelsen, idet det ansøgte gi-
ver mulighed for at gennemføre et projekt, der er i overensstemmel-
se med fredningens formål
---------".
Fredningsnævnet meddeler herved eenstemmigt fornøden dispensation
til det ansøgte.

J. Bruun
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Modt",qet I
Skov- c~ 1\1,-,'1 'r.::;;yrelsen
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2 7 JULI 1592
FA. NR.44/1992

Brædstrup Kommune,
Teknisk Forvaltning,
8740 Brædstrup.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, 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.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendeJse ~lIer en fredningsb§stemmeJse.

Overfredmngsnævnet ny sar.:
Slotsmarken 15.2970 Hørsholm

Ang. tilbygning, areal 25 m2 til beboelsen på matr. nr. l b
Vilholt, Sønder Vissing.

Den 29. juni 1992 har De til Fredningsnævnets udtalelse fremsendt
ansøgning fra Peter Hammelsvang om tilladelse til at opføre oven-
nævnte tilbygning.

Sagen har været forelagt for Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af 9. juli 1992 udtaler:

,,----------
Ejendommen er omfattet af naturfredningslovens åbeskyttelseslinie
og af bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts
1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingklo-
ster samt af Pinddal Mose.

Ejendommen ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt
ligger ejendommen i egentligt naturområde.

Tilbygningen etableres ved at lukke en eksisterende overdækket
terrasse. Tagkonstruktionen er i hele husets bredde ført ud over
terrassen, og terrassens nordlige side er i forvejen lukket med
en læmur.

Ved det ansøgte forøges ejendommens etageareal fra 181 m2 til 206 2m .

Der ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder vede det ansøgte
------------ " .

:Iil.iøministeriet
3kov- og Naturstyrelsen

(to - 0010
I.nr. SN fIt-' t
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VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS
TLF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)•
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HORSENS. DEN 26. 1. 1993 .

FA. NR. 302/1992

Silkeeorg Statsskovdistrikt
Vejlbo
Vejlsøvej 12,
8600 Silkeborg.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
OverfrednIngsnævnet (adr. Amalregade 13. 1256København K) af bl.a.
den, der har begæret frednIngsnævnets afgørelse. 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 klag~
Iværksat. kan tIlladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes ar
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes. at nævnets tilladelse Ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser Ifølge tinglyste
servItutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse. der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet I hennold til
kap. VI eller §53. såfremt den Ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensatIOner
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven en
frednIngskendelse eller en frednIngsbestemmelse.

Overfredningsnævnet ny adr.:
Slotsmarken 15,2970 Hørshotm

Ang. ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens ~ 50 stk. :
til fjern~lse af den eksisteronde dæmning i Gudenåen v~d Vilholt Mølle,

.. ~atr. nr. ~ 2~ Møld~up by, Voerladegaard b~ligsende i Brædstrup kom-
!'!lune,Ve.ile ::,mt.

Med skrivelse af 6. 2U~Jst 1992 h2r De til Fredningsnævnets udtalelse
fremsendt ansøgning om ovennævnte dispensation fra Overfredningsnæv-
nets ~fgørelse af 15. marts 198u om fredning af Gudenådalen mellem
Voervadsbro og Vissingkloster. Der søges dispensation fra frednings-
kendelsens 0~ 2,3. og 6 til genskabelse ~f Gudenåens naturlige'for-
løb ved en fuldstændig fjernelse af ovennævnte spærredæmning samt
efterbehandling af området.

Sagen har været forelagt for Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en skrivelse af ll. november 1992 udtaler:..
,,--------
Ejendommen er omfattet af Overfrpdningsnævnets afgørelse af 15. marts
1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster
samt af Pinddal mose, Brædstrup kommune, Vejle amt, j.nr. 2518/82.
Ejendommen ligger i landzone. Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger
ejendommen i egpntligt og særligt naturområde (særligt værdifuldt
landskab, beskyttelsesområde for kulturhistoriske interesser og fri-
luftsområde).

Baggrunden for ansøgning om dispensation fra fredningen er, at Skov-
og Naturstyr~lspn v~d Silkeborg statsskovdistrikt i 1990 overtog

ttspærr~dæmningen og derm~d opst~mningsrotton mod henblik på, at spær-
r~ng~n skulle fjernps. Dettp skal g~ve muligh~d :or, at Gudenåen

,.'.J JVJllfømm~stcriQt.:::.,,".t:N \ ~ \\\ Le Uc\ C;,

9 ' ,. ""':3~ \t 72 J •. " j.;vu &1-(
\\' J • ,,. .
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kan få et frit løb fra V~stbirk Ve.ndkraftv~rk til Mossø.

Distriktet vurderer, at der netop på denn~ strækning af Gudenåen
fra Voervadsbro til Klostermølle vil være mulighed for at genskabe
en vandløbsstrækning, der i national henseende vil være enestående
med hensyn til ~t give Danmarks største vandløb et naturligt forløb
med et betydeligt fald og et artsrigt dyreliv gennem meget smukke
omgivelser. Strækningen må bl.a. forventes at få stor betydning
som gydeområde for søørrederne i Mossø.

Distriktet vurderer, at projektet vil have en positiv effekt tor fri-
luftslivet, idet kanoern~ uhindret vil kunne sejle forbi Vilholt Møll~,
hvor de i dag skal bæres over opstpmning~n.

ttEn konsekvens af fjernelsen af spærredæmningen er, at turbinedriften
ophører. Desuden vil møllesøen og ~n mindr? mose opstrøms dæmningen
tørlægges og forsvinde. Distriktet lægger vægt på, at der ikke er
de samme kulturhistoriske interesser til opretholdelse af el-produk-
tionen her, som for eksempel ved Vpstbirk Kraftværk. Desuden finder
distriktet, at en oprethold~lse af det varierede dyre- og planteliv
i møllesøen og mosen vil kræve en regelmæssig plej~ i form af opgrav-
ning og rydning.

Distriktet ansøger om dispensation fra fredningens 5~ 2,3 og 6. Dis-
pensationen ønskes givet til genskabelse af Gudenåens naturlige for-
løb ved en fuldstændig fjernelse af spærredæmningen samt efterbehand-

4ting af området, jfr. forslag l side 15 i "Naturgenopretning af Guden-
åen ved Vilholt Mølle~.Løsningsforslag og konsekvenser", fælles notat
fra Vejle Amt og Skov- og Naturstyrelsen, som er medsendt ansøgningen.
Det er distriktets opfattelse, at adgangen til at fjerne frislusen
kan siges at ligge inden for fredningens formål, idet der i ~ 9 er
hjemmel til at udføre landskabspleje m.v. Heri ligger således allerede
en tilkendegivelse af, at der kan ske ændring af den bestående til-
stand.

~ 2 anfører bl.a.:"Det fredede område skal bevares i den nuværende
tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller
ændring~r af den hidtidige anvendelse af arealern~ ....•• ".

tt
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~ 3 anfører bl.a. liDermå således ikke ske udnyttelse af forekomst~r
i jorden eller foretages afgravning, opfyldning eller planering ....".

~ 6 anf.ørerbl.a. "..•.. at vandløb og andre vandarealer i det fredede
område skal bevares i den nuværende tilstand •....".

Vejle Amt er enige med distriktet i, at dispensation skal søges efter
~~ ~,3 og 6. ~ 11 i Overfredningsnævnets afgørelse lyder således: liEn
dispensation fra bestemmelserne i ~~ 2-10 k~n meddeles efter reglerne
i naturfredningslovens ~ 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid
med fredningens formål". Naturfredningsloven er nu ophævet og pr. l.
juli 1992 erstattet af naturbeskyttelsesloven. ~ 50, stk. l i denne tt
lov anfører, at Fredningsnævnet kan meddel~ disp~nsation fra en fast-
sat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fred-
ningens formål. stk. 2 anfører, at videregående afvig~ls~r fra en
fredning end nævnt i stk. l samt hel ~ller delvis ophævelse af en
fredning kun kan foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Ved løsningsforslag l vil der ske store ændring~r i området. Disse er
beskrevet nærmere på side 20-22 i fællesnotatet. Møllesøen og mosen
vil forsvinde. Mulighederne for en b~varelse ai disse områder har væ-
ret grundigt undersøgt, men bevarelse synes ikke mulig. Der kan evt.
laves en erstatningssø i en del af den tørlagte mølledam.

Den 9. september 1992 fremsendte Fredningsnævnet fotokopi af skrivelse tt
af 8. september 1992 fra Aage Madsen, Voervadsbro. I skrivelsen gør
A. Madsen Fredningsnævnet opmærksom på, at der er en massiv lokal mod-
stand mod det ansøgte, idet et flertal af beboerne ikke kan acceptere
det løsningsforslag, som indebærer en fjernelse af spærredæmningen.
Dette fremgik egsåi.klart på det offentlige møde, som Amtet afholdt
den 13. marts 1991.

Vejle Amts Udvalg for Teknik og Miljø har tidlig?re med skrivelse af
22. maj 1991 til Skov- og Naturstyr71sen støttet et alternativt løs-
ningsforsl~g, som indebar etablering af pt omløbsstryg med en vand-
mængde svarende til medianminimum samt fortsat mulighed for elproduk-

_tion. Det alternative løsningsforslag ville skabe fuldstændig fri
faunapassage uden at ændre væsentlig på det fredede område. Det alter- tt
native løsningsfors12g var et resultat af det ovennævnte offent~ige møde.
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• Med skrivels~ af 9. januar 1992 til Skov-og Naturstyrelsen har
Vejle Amts Udvalg for Teknik og Miljø dog udtalt, at det ikk~ er
sindet at gøre indsigelse mod en evt. afgørelse om at fjerne
stemmeværket. Kopi af de 2 nævnte skrivelser medsendes.

Efter omstændighederne skal man derfor ikke herfra udtale sig
imod det ansøgte. Der foreslås afholdt et nævnsmøde på stedet
ti~ drøftelse af ansøgningen
---------"
Der har herefter den 14. januar 1093 været afholdt møde på Vil-
holt Mølle med basigtigelse og efterfølgende debat ••I mødet og debatten deltog foruden repræsentanter for de direkte
implicerede myndigheder, repræsentanter for en række interesse-
organisationer samt et antal lodsejere. På mødet fremkom mange
indlæg både for og imod projektet.

Herom henvises til vedhæftede referat.

Det må konkluderes, at gennemførelse af projektet som ansøgt vil
medføre sænkning af vandstanden i Møllesøen med ca. l 1/2 meter,
hvilket vil bevirke, at Møllesøen og den nærliggende mose forsvin-
der.

-Til gengæld vil der så formentlig blive skabt (genskabt) en ene-
stående vandløbs strækning , som anført i ansøgningen.

Fredningsnævnet skal udtale: Der m2 vel gives ansøgeren medhold i,
at der formentlig vil kunne blive skabt en meget smuk og eneståen-
de vandløbsstrækning, men på d~n anden side må der gives modstan-
derne medhold i, at det vil ske p8 bekostning af andre naturværdier,
som i henhold tilOverfredningsnævnets kendelse har krav på beskyt-
telse.

Fredningsnævnet finder derfor efter alt foreliggende, at fjernelse
af spærredæmningen vil stride mod fredningens formål, hvorfor dis-

ttryensationikke kan meddeles efter § 50 stk. l., projektet må derfor
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søges ~ennemført ved rejsning af en fredningssag efter § 50 stk. 2.

Som følge af det anførte tages Skovdistriktets ansøgning om dispen-
sation ikke til følge.

~J. Bruun

•

•



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMT
REnEN I HORSENS
8700 HORSENS
TLF. (75) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS. DEN 2 2. f e b r . 1994

FA. NR. 2/1994

8740 Brædstrup.

Nævnets afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50.
Hk. l kan efter lovens § 78 påklages til Naturklage-
nævnet af den, der har begæret frednlngsnævnets afgø-
relse og forskellige myndlgheder. Klagefrlsten er 4 uge'
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældenåe klage-
berettigede. Klagen indgives skrlftligt til frednings-
nævne t, der videresende~ den til Na turlclagenævne t.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen.
Nævnets tilladelse fritager ikke for at indhente for-
Døden tilladelse fra andre myndigheder. Forpligtelser
ifølge tinglyste servitutter er forbeholdt.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2 bortfalder
en tilladelse efter § 50 stk. l hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Brædstrup Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Niels Wonges Vej

e- Vedr. udbygning af Voervadsbro renseanlæg på matr. nr. 2 aø
Vilholt, Sdr. Vissing.

Den 20. januar 1994 har De til Fredningsnævnets udtalelse frem-
sendt ansøgning om ovennævnte projekt.

Sagen har været forelagt for Vejle Amtskommunes fredningsafde-
ling, som i en skrivelse af 2. februar 1994 udtaler:

II

Den 26. januar 1994 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
vedrørende ansøgning fra Brædstrup Kommune, der søger om tilla-
delse til at arealoverføre et ca. 925 m2 stort areal af matr. nr.
2v Vilholt by, Sdr. Vissing, til sammenlægning med den kommunen
tilhørende ejendom matr. nr. 2 aø smst. Arealet skal anvendes
til udbygning af eksisterende rensningsanlæg på matr. nr. 2 aø.

Ifølge godkendt spildevandsplan skal det eksisterende rensnings-
anlæg udbygges med ca. 310 m2 ringkanal. Terrænet afgraves såle-
des, at nyt bassin etableres i samme kode som bestående bassin ..

Matr. nr. 2v er omfattet af bestemmelserne i overfredningsnævnets
kendelse af 15. marts 1984 om fredning af arealer mellem Voervads-
bro og Vissingkloster, hvorimod matr. nr. 2 aø, hvorpå rensnings-
anlægget ligger, ikke er omfattet. Ejendommen ligger i landzone.
Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i særligt
naturområde.

Det er Amtets vurdering, at den ansøgte udvidelse af rensnings-
aø(S>UI:Z I/!';O -0010
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anlægget ikke medfører væsentlige landskabelige gener, og da der
er tale om et almennyttigt teknisk anlæg, skal man ikke herfra
udtale sig imod det ansøgte
- - - - - - - -- - "

Fredningsnævnet tillader herved for sit vedkommende det ansøgte.

J. 8ruun

Kopi til:
Vejle Amtskommunes fredningsafdeling
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen .



• REG. NB.

Naturklagenævnets delafgørelse
af 28. juni 1994

i sagen om ændring af fredningsbestemmelserne for
arealer omkring Gudenåen i Brædstrup kommune

(sag nr. 111/600-0002)

• For Fredningsnævnet for Vejle Amt har Miljøministeriet v/ Skov- og
Naturstyrelsen fremsat forslag af 9. juli 1993 til ændrede frednings-
bestemmelser for en del af det område omkring Gudenåen, som blev fre-
det ved Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984. Forslagets
hovedbestemmelse er, at Skov- og Naturstyrelsen skal pålægges at "føre
Gudenåen tllbage til sit naturlige løb uden opstemning ved Vilholt
mølle", således at "de til møllen hørende opstemningsanlæg samt vade-
stedet nedenfor fjernes". Baggrunden for denne hovedbestemmelse er,
at staten vi Miljøministeriet i 1990 har erhvervet arealet omkring
stemmeværket og retten til opstemning med henblik på naturgenopret-
ning. Ved fjernelse af stemmeværket, der blev anlagt for ca. 130 år
siden, vil Gudenåens naturlige vandstands- og strømforhold blive
genskabt på en ca. 1,5 km lang strækning.

Fredningsnævnet har herefter ved delkendelse af 13. oktober 1993
truffet afgørelse om, at forslaget til nye fredningsbestemmelser om
fjernelse af stemmeværket og vadestedet ikke tages til følge.

Denne afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af Miljøministeriet
v/ Skov- og Naturstyrelsen, Ministeriet for Kommunikation og Turisme,
Fiskeriministeriet, Danmarks Sportsfiskerforbund og Gudenåkomiteen.

For Naturklagenævnet er navnlig fremsat følgende synspunkter:

Miljøministeriet har vi Skov- og Naturstyrelsen redegjort for, at der
efter betydelige investeringer i spildevandsrensning er opnået forbed-
ringer af Gudenåens vandkvalitet med deraf følgende gunstigere betin-
gelser for åens dyre- og planteliv. I sammenhæng hermed vil der ved
en fjernelse af stemmeværket og tilbageførsel af åen til det oprinde-
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lige frie forløb skabes et efter danske forhold enestående vandløb med
stærkt fald og hurtig strøm. Flere sårbare og sjældne arter af fisk
og lnsekter, som er afhængige af stærk strøm, vil derved blive til-
godeset, og der vil over en 1,5 km lang strækning blive mulighed for
gydning af laksefisk. De naturmæssige fordele ved at fjerne stemme-
værket overstiger skaderne ved, at møllesøen og en tilgrænsende mose
forsvinder. Anlæg af et omløbsstryg har været overvejet som et alter-
natlv, men vil være et yderligere kunstigt element og vil ikke give
gydemuligheder for laks og navnlig ikke gavne de udryddelsestruede
insektarter.

•
De øvrige klagere samt Naturbeskyttelsesrådet, Friluftsrådet, Dansk
Ornltologisk Forening og nogle bredejere har udtalt sig til støtte for
ministeriets forslag og navnlig fremhævet de naturmæssige fordele og
de stærkt forbedrede gydeforhold for laks, som en fjernelse af stemme-
værket vlI medføre.

Vejle Amtsråds udvalg for teknik og miljø har udtalt, at et omløbs-
stryg må foretrækkes, men at amtet dog ikke vil modsætte sig en fjer-
nelse af stemmeværket.

Brædstrup Kommunalbestyrelses teknik- og miljøudvalg, Tørring-Uldum
Kommunalbestyrelse, Danmarks Naturfredningsforening, Industrimuseet i
Horsens, flere lokale foreninger (herunder Friluftsrådets og Dansk
Ornltolog~sk Forenings lokalafdelinger) samt nogle bredejere og andre
lnteresserede har udtalt sig imod ministeriets forslag med henvisning
navnlig til de nuværende biologiske, landskabelige og kulturhistoriske
værdier og tll forringede forhold for kanosejladsen, såfremt opstem-
ningen fjernes. Der er endvidere henvist til, at fredningen fra 1984
netop foreskr~ver, at Gudenåen skal bevares i dens daværende tilstand.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde, har deltaget 7 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Naturbeskyttelsesloven af 3. januar 1992 har bl.a. til formål at for-
bedre, genoprette eller tilvejebringe områder af betydning for vilde
dyr og planter, jf. lovens § l, stk. 2, nr. 2. Denne bestanddel af
lovens formålsbestemmelse, der er ny i forhold til formålsbestemmelsen
i den tidligere naturfredningslov, giver et utvivlsomt retligt grund-
lag for at ændre tidligere gennemførte fredninger for at muliggøre
naturgenopretning.
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I det foreliggende tilfælde må der vælges mellem to naturtyper, som
begge frembyaer fordele af biologisk og landskabelig karakter. Valget
er vanskeligt, men under hensyn til den betydelige lokale modstand mod
MllJøministeriets forslag og til, at en efterkommeIse af forslaget må
anses for at være et definitivt valg, finder Naturklagenævnet det
overveJende betænkeligt på nuværende tidspunkt at acceptere en fjer-
nelse af stemmeværket.

Den påklagede delafgørelse stadfæstes derfor, hvorefter frednings-
nævnet må tage stilling til, om de øvrige nye fredningsbestemmelser,
som er foreslået af Miljøministeriet, skal gennemføres.

Bendt Andersen
NaturklagenævnelS formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



Naturklagenævnets delafgørelse
af 28. juni 1994

i sagen om ændring af fredningsbestemmelserne for
arealer omkring Gudenåen i Brædstrup kommune

(sag nr. 111/600-0002)

•
For Fredningsnævnet for Vejle Amt har Miljøministeriet v/ Skov- og
Naturstyrelsen fremsat forslag af 9. juli 1993 til ændrede frednings-
bestemmelser for en del af det område omkring Gudenåen, som blev fre-
det ved Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984. Forslagets
hovedbestemmelse er, at Skov- og Naturstyrelsen skal pålægges at "føre
Gudenåen tilbage til sit naturlige løb uden opstemning ved Vilholt
mølle", således at "de til møllen hørende opstemningsanlæg samt vade-
stedet nedenfor fjernes". Baggrunden for denne hovedbestemmelse er,
at staten v/ Miljøministeriet i 1990 har erhvervet arealet omkring
stemmeværket og retten til opstemning med henblik på naturgenopret-
ning .. Ved fjernelse af stemmeværket, der blev anlagt for ca. 130 år
siden, vil Gudenåens naturlige vandstands- og strømforhold blive
genskabt på en ca. l,S km lang stræk~ing.

Fredningsnævnet har herefter ved delkendelse af 13. oktober 1993
truffet afgørelse om, at forslaget til nye fredningsbestemmelser om
fjernelse af stemmeværket og vadestedet ikke tages til følge.

Denne afgørelse er påklage t til Naturklagenævnet af Miljøministeriet
v/ Skov- og Naturstyrelsen, Ministeriet for Kommunikation og Turisme,
Fiskeriministeriet, Danmarks Sportsfiskerforbund og Gudenåkomiteen.

For Naturklagenævnet er navnlig fremsat følgende synspunkter:

Miljøministeriet har vi Skov- og Naturstyrelsen redegjort for, at der
efter betydelige investeringer i spildevandsrensning er opnået forbed-
ringer af Gudenåens vandkvalitet med deraf følgende gunstigere betin-
gelser for åens dyre- og planteliv. I sammenhæng hermed vil der ved
en fjernelse af stemmeværket og tilbageførsel af åen til det oprinde-
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lige frie forløb skabes et efter danske forhold enestående vandløb med
stærkt fald og hurtig strøm. Flere sårbare og sjældne arter af fisk
og insekter, som er afhængige af stærk strøm, vil derved blive til-
godeset, og der vil over en l,S km lang strækning blive mulighed for
gydning af laksefisk. De naturmæssige fordele ved at fjerne stemme-
værket overstiger skaderne ved, at møllesøen og en tilgrænsende mose
forsvinder. Anlæg af et omløbsstryg har været overvejet som et alter-
nativ, men vil være et yderligere kunstigt element og vil ikke give
gydemuligheder for laks og navnlig ikke gavne de udryddelsestruede
insektarter.

De øvrige klagere samt Naturbeskyttelsesrådet, Friluftsrådet, Dansk
Ornitologisk ,Forening og nogle bredejere har udtalt sig til støtte for
ministeriets forslag og navnlig fremhævet de naturmæssige fordele og
de stærkt forbedrede gydeforhold for laks, som en fjernelse af stemme-
værket vil medføre.

Vejle Amtsråds udvalg for teknik og miljø har udtalt, at et omløbs-
stryg må foretrækkes, men at amtet dog ikke vil modsætte sig en fjer-
nelse af stemmeværket.

Brædstrup Kommunalbestyrelses teknik- og miljøudvalg, Tørring-Uldum
Kommunalbestyrelse, Danmarks Naturfredningsforening, Industrimuseet i
Hqrsens, flere lokale foreninger (herunder Friluftsrådets og Dansk
Ornitologisk Forenings lokalafdelinger) samt nogle bredejere og andre
interesserede har udtalt sig imod ministeriets forslag med henvisning
navnlig til de nuværende biologiske, landskabelige og kulturhistoriske
værdier og til forringede forhold for kanosejladsen, såfremt opstem-
ningen fjernes. Der er endvidere henvist til, at fredningen fra 1984
netop foreskriver, at Gudenåen skal bevares i dens daværende tilstand.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt
møde, har deltaget 7 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Naturbeskyttelsesloven af 3. januar 1992 har b~.a. til formål at for-
bedre, genoprette eller tilvejebringe områder af betydning for vilde
dyr og planter, jf. lovens § l, stk. 2, nr. 2. Denne bestanddel af
lovens formålsbestemmelse, der er ny i forhold til formålsbestemmelsen
i den tidligere naturfredningslov, giver et utvivlsomt retligt grund-
lag for at ændre tidligere gennemførte fredninger for at muliggøre
naturgenopretning.
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I det foreliggende tilfælde må der vælges mellem to naturtyper, som
begge frembyder fordele af biologisk og landskabelig karakter. Valget
er vanskeligt, men under hensyn til den betydelige lokale modstand mod
Miljøministeriets forslag og til, at en efterkommelse af forslaget må
anses for at være et definitivt valg, finder Naturklagenævnet det
overvejende betænkeligt på nuværende tidspunkt at acceptere en fjer-
nelse af stemmeværket.

Den påklagede delafgørelse stadfæstes derfor, hvorefter frednings-
nævnet må tage stilling til, om de øvrige nye fredningsbestemmelser,
som er foreslået af Miljøministeriet, skal gennemføres.

Bendt Andersen
NalUrklagenævnets formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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• Vedr. Deres j.nr. 8-70-51-8-601-3-97 og 8-70-21-2-601-6-97: ansøgning om
dispensation fra fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissing-

kloster

Fredningsnævnet har den 16. april 1997 gennem Vejle Amt modtaget en an-
søgning fra Preben Christensen om dispensation fra fredningen af Gudenåda-
len mellem Voervadsbro og Vissingkloster til at opføre en dobbelt carport og
til at inddrage en eksisterende udhusbygning til beboelse.

o
Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land har blandt andet anført:

" Carporten er på 40 m2 og udhusbygningen er på ca. 44 m2

Da ejendommen omfattes af Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts
1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster
fremsendes kopier af ansøgningen efter aftale med ansøger til Frednings-
nævnets behandling, idet dispensation fra fredningskendelsens bestemmel-
ser til det ansøgte er fornøden.

'!fter fredningskendelsens § 7, jf. § 2, må der ikke opføres ny bebyggelse,
herunder, skure o. lign., samt foretages tilbygning til eksisterende bebyggel-
se. Der må heller ikke ske ombygning af eksisterende bygninger, hvis der
derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningen er ikke til hinder for, at der på en eksisterende landbrugsejen-
dom opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom.

Bil. J



- side 2 -

• Ved ombygning af udhusbygningen foretages der isætning af 3 vinduer
samt 2 døre. Udhusbygningen er i god stand og fremtræder sammen med
ejendommens beboelse som harmonisk bebyggelse.

Carporten, der er på 40 m2, opføres i tæt tilknytning til stuehuset, og skal
erstatte udhuset, som inddrages i bebyggelsen.

•

Ejendommen har status som landbrugsejendom. Umiddelbart synes det an-
søgte ikke at kunne begrundes som værende nødvendig for ejendommens
drift som landbrugsejendom, jf. at den eneste udhusbygning på ejendom-
men inddrages i beboelsen og erstattes af en carport, hvilket kan åbne op
for evt. senere ønsker om nyt udhusbyggeri på ejendommen.

Det er vores vurdering, at det ansøgte er i strid med fredningskendelsen.

Det kan oplyses, at Fredningsnævnet i 1990 til/od, at det eksisterende
stuehus blev udskiftet med et nyt stuehus. I forbindelse hermed til/ods op-
ført en tilbygning på 45 m2. Byggeriet blev ikke gennemført, idet der i ste-
det for blev foretaget en renovering af det gamle stuehus samt udhusbyg-
ningen.

•
Hvis det ansøgte kan imødekommes af Fredningsnævnet, foreslås det evt.
stil/et som vilkår, at carporten skal tilpasses den eksisterende bebyggelse
(forsynes med tag med rejsning og med samme tagmateriale, som eksiste-
rende bebyggelse). "

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 30. maj 1997.

Der henvises herom til vedlagte udskrift af Fredningsnævnets protokol.

Det hedder i Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984:

" § 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de geologiske,
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at
forbedre offentlighedens mulighed for en rekreativ udnyttelse af om-
rådet.

§ 2. Bevaring af områdets nuværende tilstand.

Det fredede område skal bevares i den nuværende tilstand. Der må
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• således bl.a. ikke foretages terrænreguleringer eller ændringer af
den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yder-
ligere bebyggelse, mec!.mindresådanne ændringer af den nuværende
tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved en
dispensation efter § 11.

§ 7. Bebyggelse m. v.
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder
skure o. lign. samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må
heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der
derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

§ 11. Dispensationer.
En dispensation fra bestemmelserne i § § 2 - 10 kan meddeles efter
reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil kom-

me i strid med fredningens formål. "

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler Fredningsnævnet
tilladelse til opførelse af den ansøgte dobbelte carport, på betingelse af, at den
som oplyst af ejeren under besigtigelsen opføres med høj rejsning og decratag
som de eksisterende bygninger og således, at carportens sider males hvide
som de øvrige bygninger. Med den anførte udformning finder nævnet ikke, at
den ansøgte carport strider imod mod fredningens formål.

Derimod finder Fredningsnævnet, at den ansøgte ændring af den eksisterende
udhusbygning strider mod bestemmelsen i fredningskendelsens § 7, stk. 1, og
da nævnet ikke finder, at der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at med-
dele dispensation, giver nævnet afslag på denne del af ansøgningen.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Kopi af dette brev er sendt til Preben Christensen, Højlundvej 3, Møldrup,
8740 Brædstrup, til Brædstrup kommune, Teknisk afdeling, Niels Wonges Vej
8, 8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
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København ø.

75524822
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Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand

Direkte telefon

755071 11 - 5000

Telefax

75524408
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• Vedr. Deres ansøgning om dispensation fra fredningen af Gudenådalen mellem
Voervadsbro og Vissingkloster

Fredningsnævnet har den 24. juli 1997 modtaget Deres ansøgning om dispen-
sation fra fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster til
opførelse af en garage.

Ejendommen har matr. nr. 16 a Voerladegård by, Voerladegård, og ligger -
Højlundvej 7, 8660 Skanderborg. Der henvises til ved/agte kort 1 : 10000.

o
Sagen har været forelagt for Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land, der
skrivelse af 20. august 1997 har anført:

"Den 24. juni 1997 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse vedrø-
rende ansøgning fra Brædstrup kommune, der på vegne Carsten Rønsholt
Martinsen søger om tilladelse til at opføre en ny garage på ejendommen
matr.nr. 16{I Voerladegård By, Voerladegård.

Garagen er på 48 m2 og opføres i tilknytning til ejendommens stuehus
(skjult fra åsiden).

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts
1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster
og ligger i landzone.

Under henvisning til §8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forretningsorden for

Mi!j'l- og Encrgiministerie~
SkoV- og NaturstY0~(;l en Bit;-

J SN1996- /.0 1/ /()- oo)?.nr.
Akt. nr. /
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• Fredningsnævn skal det oplyses, at Fredningen er rejst af Danmarks Natur·
fredningsforening i 1978. Ifølge fredningskendelsen er der ikke indsat hø-
ringsberettigede eller tillagt nogen påtaleret.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i egentligt naturområ-
de.

Ejendommen er tillige omfattet af naturbeskyttelseslovens åbeskyttelses-
og skovbyggelinie, således at også amtets tilladelse er fornøden.

Efter fredningskendelsens §7, jf. §2, må der ikke opføres nye bebyggelse,
herunder skure og lign., samt foretages tilbygning til eksisterende bygning-
er, hvis der derved sker ændringer i bygningens ydre fremtræden.

• Det er vores vurdering, at opførelse af garagen er i strid med fredningens
bestemmelser, men såfremt byggeriet opføres i samme stil som eksisteren-
de stuehus (røde sten og tegltag med rejsning) vil en tilladelse næppe stride
mod fredningens formål, jf. kendeisens § 1.

Ansøger har mundtligt oplyst, at han er indstillet herpå.

På den baggrund vil vi ikke udtale os imod en dispensation til det ansøgte
byggeri ... "

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af natur-

beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til opførelse af den ansøgte garage.

Tilladelsen er betinget af, at byggeriet opføres i samme stil som det

eksisterende stuehus, d. v.s med røde sten og tegltag med rejsning og at

bygningstegninger forelægges Fredningsnævnet til godkendelse, før byggeriet

,sættes i gang. Fredningsnævnet finder herefter ikke, at det ansøgte strider

mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-

skyttelseslovens kap 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet in-

den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes,

før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
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klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Opmærksomheden henledes på, at andre myndigheders tilladelse kan være
nødvendig.

Kopi af dette brev er sendt til Carsten Rønsholt Martinsen, Højlundvej 7,
o

8660 Skanderborg, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damhaven 12,
7100 Vejle,(j. nr. 8-70-51-8-601-9-97 og 8-70-51-4-601-19-97), til Dan-
marks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K, og til Skov-
og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

• Med venlig hilsen

Preben Bagger
formand

Telefon Direkte telefon Telefax

75524822 755071 11 - 5000 75524408
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Den 15. april 1998
FVA 10/98

Deres j. nr. 199707-105

Ansøgning om dispensation fra fredningen Gudenådalen mellem Voervads-

bro og Vissingkloster

• Ved skrivelse af 23. februar 1998 har Brædstrup kommune på vegne Carsten

Rønshalt Martinsen søgt om tilladelse udvidelse af en garage, som Frednings-

nævnet tillod opført den 3. september 1997 (FVA 37/97).

Sagen er fremsendt til Vejle amt, der har svaret ved skrivelse af 18. marts 1998,

hvori det hedder:

•

"Den 9. marts 1998 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse vedrø-

rende ansøgning fra Brædstrup Kommune, der på vegne Carsten Rønsholt

Martinsen, Højlundvej 7, 8660 Skanderborg, søger om tilladelse til at udvide

en garage på ejendommen matr.nr. 16-a Voerladegård By, Voerladegård,

med 1m i dybden, således at bygningens samlede areal bliver på i alt 59,5

Fredningsnævnet har den 3. september 1997 givet tilladelse til at opføre en

garage på 48 m2 på samme ejendom. Det er dette projekt der ønskes udvi-

det til nævnte 59,5 m2
. Der henvises til Fredningsnævnets j. nr. FVA 37/97.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts
•

1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster og

ligger i landzone.

Under henvisning til § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forretningsorden for

Fredningsnævn skal det oplyses, at Fredningen er rejst af Danmarks Natur-



-2 -

•
fredningsforening i 1978. Ifølge fredningskendelsen er der ikke indsat hø-

ringsberettigede eller tillagt nogen påtaleret .

Efter Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i egentligt naturområde.

Ejendommen er tillige omfattet af naturbeskyttelseslavens åbeskyttelses- og

skovbyggelinie. På grund af bygningens størrelse er tilladelse efter planloven

også fornøqen.

Efter fredningskendelsens § 7, jf § 2, må der ikke opføres nye bebyggelse,

herunder skure o.lign., samt foretages tilbygning til eksisterende bygninger,

hvis der derved sker ændringer i bygningens ydre fremtræden. .• På baggrund af den tidligere meddelte tilladelse skal vi ikke udtale os imod

den ansøgte ændring af projektet på samme betingelser, som tidligere stillet

af Fredningsnævnet. 11

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort 1 : 10 000.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle Amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-

telseslavens § 50, stk. 1, dispensation til den ansøgte tilbygning, der ikke findes at

stride mod fredningens formål. De vilkår, der er anført i Fredningsnævnets dis-

pensation af 3. september 1997, gælder stadig.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.



- 3 - ~kov_ o~~t8.get I
1 8.turstyre/seo

6 APR. 1998
Kopi af denne skrivelse er sendt til Henrik Lund, Egtved Holt 19, 6040 Egtved, til

Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damnåven 12, 7100 Vejle U. nr. 8-70-51-

8-605-1-98), til Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København

K, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi formand Gert Jensen,

Smedvej 14, 7100 Vejle, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100

København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger

formand
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Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 23. april 1999

Vort j. nr. FVA 50/98

Deres j. nr. 8-70-21-1-610-10-98

"Amtet har fra Brædstrup Kommune den 10. december 1998 modtaget en
ansøgning fra Dorthe Staldkarl, der søger om tilladelse til udstykning af
op til 11 boliggrunde fra ejendommen matr.nr. 2 J& Vi/holt By, Sønder
Vissing, samt opførelse af en bolig til eget brug på en af de udstykkede
grunde.

Ansøgning om dispensation fra fredningen fredningen af Gudenådalen mel-

lem Voervadsbro og Vissingkloster

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle amts skrivelse af 23. december

1998, hvori det hedder:

Efter aftale med Brædstrup Kommune videresendes ansøgningen med
amtets udtalelse til behandling hos Fredningsnævnet.

Ejendommen er beliggende mellem Gudenåen og Gudenåvej/Vilholtvej og
omfattet af bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 15.
marts 1984 vedrørende fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro
og Vissingkloster.

Fredningsnævnet er alene påtaleberettiget.

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de geologiske,
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at
forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.

Det følger af fredningens § 7 jf. § 2, at det fredede område skal bevares
i den nuværende tilstand.

Der må således ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den
hidtidige anvendelse af arealerne og der må ikke opføres ny bebyggelse.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - / ~ /0eJ A?OI tf
Akt. m\)

Bil. I
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Der kan dog gives dispensation fra bestemmelserne efter reglerne i
naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med
fredningens formål.

Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
åbeskyttelseslinie og skovbyggelinier. Efter regionplanen for Vejle Amt
ligger ejendommen i særligt værdifuldt landskab.

Der søges om at udstykke i alt op til 11 ejendomme på hver 800 - 1000
m2. En af disse ønsker ansøger selv at bebygge med beboelseshus med
garage og vognly. Huset ønskes opført som dobbeltbolig. Der foreligger
intet om bygningernes størrelse og indretning på grunden.

Ejendommen er i Kommuneplan 1996 lokaliseret i område 99.L.2. som er
den ikke afgrænsede landsby Voervadsbro, hvor der ikke er planlagt for
byvækst af det ansøgte omfang.

Brædstrup Kommune kan ikke anbefale den ansøgte udstykning.

Kommunen anbefaler dog opførelsen af den ansøgte bolig, på
hjørnegrunden Vilholtvej og vej til renseanlæg, under forudsætning af, at
der kan dispenseres fra fredningsbestemmelserne.

Det er amtets vurdering at, en udstykning på det ansøgte sted er
fredningsmæssigt betænkelig, ligesom den ansøgte opførelse af beboelse
ikke kan anbefales.

Området mellem Gudenåvej/Vilholtvej og Gudenåen er ved Voervadsbro i
dag stort set friholdt for bebyggelse, da landsbyens huse er placeret syd
og vest for Gudenåvej/Vilholtvej.

Ny bebyggelse bør efter Amtets vurdering, og i overensstemmelse med
fredningens formål, ligeledes placeres i disse områder.

En udstykning af det ansøgte omfang vil medføre markante landskabelige
ændringer på stedet og være i strid med fredningens formål.

Under henvisning til. § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forretningsorden
for fredningsnævn skal det oplyses at fredningssagen er rejst i 1978 af
Danmarks Naturfredningsforening. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 16. april 1999. Der henvises til

vedlagte udskrift af Fredningsnævnets protokol.
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Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte, herunder at det af fredningsken-

deisen fremgår, at det fredede område skal bevares i sin nuværende tilstand, er

det Fredningsnævnets opfattelse, at en hel eller delvis bebyggelse af det fredede

areal vil være i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet giver derfor afslag

på den ansøgte dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt.

Med venlig hilsen

Kopi af denne skrivelse er sendt til Dorthe Staldkarl, Gudenåvej 47 B, 8660

Skanderborg, til Brædstrup kommune, Teknisk forvaltning, 8740 Brædstrup, til

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI formanden Kristian R. Søren-

sen, Skovvejen 42, 8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Mads-

nedøgade 20, 2010 København ø U. nr. 0119-15) og til Skov- og Naturstyrelsen,

Haraldsgade 53, 2100 København ø.

~~2'-/Preben Bagger

formand

Moclta~r;t i
Skov- (;0/ ;'I:l;,;,r:?tyrelsen
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Med venlig hilsen

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om dis-
pensation fra fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissing-
kloster til udstykning og opførelse af beboelse.

Lis Nora Larsen
Chefsekretær

direkte tlf.: 3395 5721

Afgørelsen er sendt til:

Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle,
ad j.nr. 8-70-21-1-601-10-98.
Brædstrup Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, 8740 Brædstrup,
Ad j.nr. 01.03.03.
Dorthe Staldkarl, Gudenåvej 47B, 8660 Skanderborg.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø.
Ad j.nr. 0119-15.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

~~:lcrgilnjn.i;;1~:riet
.. ; I~ cg NatW·SL.! ['elsen \

,J.nr. SN 1996-\ 5-.\l\lO-OO\() [·d.
Akt. nr.

8
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Internet. nkn@nkn.dk
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o 6 OKT. 1999

Afgørelse
i sagen om dispensation fra fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro

og Vissingkloster til udstykning og opførelse af beboelse.

Fredningsnævnet for Vejle Amt meddelte den 23. april 1999 afslag på en
ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
til u9stykning af op til 11 boliggrunde fra ejendommen matr. nr. 2v,
Vilholt By, Sønder Vissing, samt opførelse af en bolig til eget brug på
en af de udstykkede grunde. Ansøgeren har påklaget afgørelsen til Natur-
klagenævnet.

Ejendommen er beliggende mellem Gudenåen og Gudenåvej/Vilholtvej og om-
fattet af bestemmelserne i Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af
15. marts 1984 vedrørende fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro
og Vissingkloster.

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de geologiske,
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at
forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.

Akt. nr.

mailto:nkn@nkn.dk
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Ifølge afgøreIsens § 7, jf. § 2, skal det fredede område bevares l den
nuværende tilstand. Der må bl.a. ikke foretages terrænændringer eller
ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne og der må ikke opfø-
res ny bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om åbe-
skyttelseslinie og skovbyggelinie.

Der er ansøgt om tilladelse til at udstykke op til 11 grunde fra ejen-
domme på hver 800-1000 m2• Ansøger ønsker selv at bebygge en af de ud-
stykkede grunde med et handicapvenlig hus, garage og vognly. Huset øn-
skes opført som dobbeltbolig. Der foreligger ikke projekt om bygninger-
nes størrelse eller indretning.

Brædstrup Kommune har ikke anbefalet den ansøgte udstykning, men kan
anbefale opførelsen af den ansøgte bolig, på hjørnegrunden Vilholtvej og
vejen til det nærliggende renseanlæg, under forudsætning af, at der kan
dispensere s fra fredningsbestemmelserne.

Vejle Amt har i forbindelse med ansøgningen anført, at en udstykning på
det ansøgte sted, og i det ansøgte omfang vil medføre en markant land-
skabelig ændring på stedet, og være i strid med fredningens formål. Am-
tet kan endvidere ikke anbefale den ansøgte opførelse af beboelse. Ejen-
dommen er i kommuneplanen lokaliseret i område 99.L.2, der er en ikke
afgrænset landsby, Voervadsbro. I landsbyen er der ikke er planlagt for
byvækst af det ansøgte omfang. Området mellem Gudenåvej/Vilholtvej og
Gudenåen er ved Voervadsbro i dag stort set friholdt for bebyggelse, da
landsbyens huse er placeret syd og vest for Gudenåvej/Vilholtvej. Ny be-
byggelse bør efter amtets vurdering, og i overensstemmelse med frednin-
gens formål, ligeledes placeres i disse områder.

En udstykning af det ansøgte omfang vil medføre markante landskabelige
ændringer på stedet og være i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet har som begrundelse for afgørelsen anført, at nævnet un-
der henvisning til Vejle Amts udtalelse, herunder at det af frednings-
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kendelsen fremgår, at det fredede område skal bevares i sin nuværende
tilstand, har vurderet, at en hel eller delvis bebyggelse af det fredede
areal vil være i strid med fredningens formål.

I klagen er anført, at Brædstup Kommune har anbefalet, at der gives til-
ladelse til bebyggelse i det nordvestlige hjørne mellem vejen og rens-
ningsanlægget, hvor der i forvejen ligger et hus. Grundet sin fysiske
tilstand er det væsentligt for klageren at opføre en bolig, der er nem
tilgængelig. Det er klagerens vurdering, at opførelse af en bolig på det
pågældende jordstykke på ingen måde vil kunne genere den nuværende fred-
ning, idet der mellem åen og jordstykket ligger et rensningsanlæg. Man
vil ikke kunne se huset fra slugten eller åen.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens planlovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan fredningsnævnet meddele dispensa-
tion fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

Formålet med fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingklo-
ster er at sikre en opretholdelse af de geologiske, biologiske og land-
skabelige samt rekreative værdier, der er knyttet til området.

Udstykning med henblik på opførelse af en eller flere boliger på klage-
rens ejendom, der er beliggende i et værdifuldt naturområde umiddelbart
op til Gudenåen findes at være i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse af 23. april 1999 stadfæstes herefter.

/~~7
fuldmægtigviceformand

Af~orelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndi~hed, jf. naturbeskyttelseslavens § 82. Eventuel retssag til PD-
velse af afgorelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. I.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT tlf. 75 52 28 00

REG.Hl 'i~~g. o l.
Domhusgade 24

6000 Kolding
Fax 7552 4408

Vejle amt
Teknik og Miljø
AbentLand
Damhaven 12
7100 Vejle

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Abent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg 75507111

Lokal 5103 - Birgitte Andersen

Den 13. oktober 1999

Modtaget i
Skov. og Naturrotyrelsen

1 4 OKT. 1999
Vort j. nr. FVA 23/99

Deres j. nr. 8-70-51-8-601-5-99

Ansøgning om dispensation_fra fredningen af Gudenådalen mellem Voer-

vadsbro og Vissingkloster

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle amts skrivelse af 22. juni 1999,

hvori det hedder:

"Den 6. maj 1999 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse
vedrørende opførelse af en havepavillon ca. 10m. fra de eksisterende
bygninger på ejendommen matr.nr. 2a, Vilholt, Sønder Vissing, der ligger
Vilholtvej 6.

Ejendommen er omfattet bestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse
af 15. marts 1984 vedrørende fredningen af Gudenådalen mellem
Voervadsbro og Vissingkloster og ligger i landzone.

Fredningsnævnet er alene påtaleberettiget.

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i egentligt naturområde.

Ejendommen er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser
vedrørende åbeskyttelses-linie og skovbyggelinier.

Brædstrup Kommune kan anbefale det ansøgte.

Fredningen har til formål, at sikre en opretholdelse af de geologiske,
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at forbedre
offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Det følger af
fredningens § 7 jf. § 2, at det fredede område skal bevares i den nuværende
tilstand.

Der må således ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den
hidtidige anvendelse af arealerne og der må ikke opføres ny bebyggelse .

.. ,\; .. '1" I • " ;.~ ~I
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Der kan dog gives dispensation fra bestemmelserne efter reglerne i
naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med
fredningens formål.

Der søges om tilladelse til opstilling af en havepavillon på 9 - 13 m2, som
placeres ca. 10m fra de eksisterende bygninger på ejendommen.

Ejendommen er højt beliggende i landskabet og pavillonen vil derfor være
synlig fra den modsatte side af Gudenåen. Det bor derfor påses, at
pavillonen fremstår i et diskret farvevalg.

Det er amtets vurdering, at det ansøgte er af underordnet betydning i forhold
til fredningens formål der først og fremmest er en fredning af de eksisterende
naturværdier.

Der ses derfor ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved
det ansøgte. Efter omstændighederne skal man ikke herfra udtale sig imod
det ansøgte.

Under henvisning til § 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forretningsorden for
fredningsnævn skal det oplyses, at fredningssagen er rejst i 1978 af
Danmarks Naturfredningsforening. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort 1 : 20000.

Sagen har været forelagt for Danmarks Naturfredningsforening, der ved skrivelse

af 20. juli 1999 har udtalt, at sagen har været forelagt for lokalkomiteen, der ikke

har bemærkninger til det ansøgte, hvilket foreningen har tilsluttet sig.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 8. oktober 1999.

Der henvises herom til vedlagte udskrift af Fredningsnævnets protokol.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til opførelse af den ansøgte

havepavillon. Det er en betingelse, at pavilonen kommer til at fremstå med et dis-

kret farvevalg, og at den placeres som udpeget under besigtigelsen uden sokkel

og med forkant mod åen i flugt med det naturlige terræn og således at den nød-

vendige planering sker ind i skrænten.
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Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at havepavilonen placeres i

nær tilknytning til eksisterende, lovlig opført bebyggelse og på, at den ikke an-

vendes til overnatning.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den Ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Jeanette Espersen og Jørgen Gylstorff, Vil-

holtvej 6, 8660 Skanderborg, til Brædstrup kommune, Teknisk forvaltning, Niels

Wonges Vej 8, 8740 Brædstrup, (j.nr. 199904-085), til Danmarks Naturfrednings-

for-enings loka/komite vi formanden, Kristian R. Sørensen, Skovvejen 42, 8740

Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kø-

benhavn ø (j. nr. 0119-15), og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100

København ø.

Med venlig hilsen

Preben Bagger



04948.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04948.01

Dispensationer i perioden: 02-05-2000 - 21-11-2006



FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AMT
REG. ND yq Li f. O (

I\. tlf. 75 52 28 00

Brædstrup kommune
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Skov. o~~~taget l D 2 .
e 4vatllr8t~ en. maj 2000

~ elsen
... MAJ 2000

Vort j. nr. FVA 39/00

Ansøgning om dispensation fra fredningen af Gudenådalen

Ved skrivelse af 27. oktober 1999 har Brædstrup kommune på vegne Elmer

Larsen anmodet om tilladelse til udskiftning af et stråtag med sorte Decra

tagplader.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle amt, der har ved skrivelse af 21.

december 1999 har svaret:

"Med brev af 27. oktober 1999 har Fredningsnævnet anmodet om en
udtalelse til en ansøgning om ændring af tagdækning fra stråtag til Decra-
stålplader på et udhus til beboelseshuset på ejendommen matr. nr. 9, h
Voerladegård By, Voerladegård. Adressen er Højlundvej 30.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 15. marts 1984 om fredning
af Gudenådalen m.v.

Ejendommens beboelseshus og udhus (begge stråtækte) ligger i en lille
samlet klynge af beboelseshuse, hvoraf de fleste har stråtag.

Ifølge fredningskendelsens § 7 må der bl.a. ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis dette medfører ændringer i bygningernes ydre
fremtræden.

Af hensyn til bevarelsen af områdets ~arakter forekommer det ønskeligt, hvis
eksisterende stråtækte bygninger kan bevares som sådanne. Eventuel
udskiftning af tagdækning fra strå til eksempelvis Decra-stålplader kan dog
næppe anses for at være i strid med fredningens formål og bestemmelser om
bevarelse af områdets tilstand, jf. kendeisens §§ 1 og 2.

r.':'il.iø- og En~~giminis~~r henvisning til Brædstrup Kommunes forespørgsel i forbindelse med
.•l·wv- og Ho:-tui'" "YL'GlSen
J~nr.SN 1986-'~1\1~O ~(ID\ ~ /'
, -t nr
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ansøgningen er det vores vurdering, at eventuel dispensation fra
fredningskendelsen til udskiftning af tagdækning på udhuset ikke -også
samtidig kan anses for at gælde beboelseshuset."

I de anførte bestemmelser i fredningskendelsen hedder det:

/I §1 Fredningens fomål

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de geologiske,
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at forbedre
offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.

§2. Bevaring af områdets nuværende tilstand

;'

Det fredede område skal bevares i den nuværende tilstand. Der må således
bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige
anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse,
medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de
følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 11."

Om ejendommens beliggenhed henvises til ved/agte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Det bemærkes, at sagen fra den 29. december 1999 til den 19. april 2000 har

afventet svar fra Danmarks Naturfredningsforening.

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i medfør

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1r dispensation til opgørelse af den ansøgte

udskiftning af stråtag med sorte Decra tagplader, hvilket ikke skønnes at stride

mod fredningens formål. Der er efter Fredningsnævnets opfattelse ikke hjemmel i

fredningskendelsen til at påbyde fortsat anvendelse af stråtage i området.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i natur-

beskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for

Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse,

~ med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren, Elmer Larsen, Højlundvej 30,

Voerladegård, 8660 Skanderborg, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land,

Damhaven 123, 7100 Vejle U. nr. 8-70-51-8-609-3-99), til Danmarks Naturfred-

ningsforenings lokalkomite vI formanden Eigil Holm, Byskovvej 4, 8751 Gedved, til

Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, og til

$kov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

~~ -
/Preben Bag;?--

formand
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Åbent fra 08.00 - 14.00
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Lokal 5000

Den 16. maj 2000

Vort j. nr. FVA 16/00

Deres j. nr. 200003-070

Indretning til beboelse i tidligere staldbygning inden for fredningen af Gude-
nådalen

Ved skrivelse af 4. april 2000 har Brædstrup kommune på vegne Wendy Griffin

Norris ansøgt om dispensation til indretning af beboelse i tidligere staldbygning.

Fredningsnævnet har sendt sagen til udtalelse hos Vejle amt, der har svaret ved

skrivelse af 26. april 2000, hvori det hedder:

"Den 5. april 2000 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse ved-
rørende ansøgning fra Brædstrup Kommune, der på vegne Wendy Griffin
Norris, Højlundvej 22, 8660 Skanderborg, søger om dispensation fra
fredningskendelse til at ombygge en eksisterende staldbygning (ca. 70 m
2) til beboelse på ejendommen matr. nr. 16e Voerladegård By, Voerla-
degård.

Ved ombygningen ændres bygningens ydre, idet der isættes nye vinduer
og døre. Bortset herfra er der alene tale om indvendige ændringer.
Bygningen er sammenbygget med det eksisterende stuehus og skal indgå
som en udvidelse af dette.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15. marts
1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissing kloster
m.v.

Efter fredningskendelsen må der ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændringer i bygningens
ydre.

Der er tale om minimale ændringer i forhold til den eksisterende
bebyggelse og ændringen ses ikke at medføre landskabelige konse-

.: <. (.~ :T'~','~:.0: -':kve~sl~~'af nogen art. Der er ingen visuel kontakt til Gudenåen, der
: .. ~ "'" o. ' __ >0_ ,.,[1
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forløber syd for ejendommen, og ejendommen er ikke omfattet af
åbeskyttelseslinie.

Ved en besigtigelse har vi konstateret, at byggeriet er igangsat.

Der. ses ikke herfra at være fredningsmæssige betænkeligheder ved det
ansøgte, der ikke ses at være i strid med fredningens formål. Vi skal ikke
udtale os imod en dispensation til det ansøgte.

Under henvisning til §8, stk. 2 i Bekendtgørelse om forretningsorden for
Fredningsnævn skal det oplyses, at fredningen er rejst af Danmarks
Naturfredningsforening i 1978. Ifølge fredningskendelsen er der ikke
indsat høringsberettigede eller tillagt andre end Fredningsnævnet nogen
påtaleret".

e Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ved skrivelse af 5. maj 2000

meddelt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet tilladelse til det ansøgte

byggeri, der ikke skønnes at stride mod fredningens formål, idet der kun sker

mindre ændringer af bygningens ydre.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyt-

telseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Vejle

amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med

mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejeren, Wendy Griffin Norris, Højlundvej 22,

8660 Skanderborg, til Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damhaven 12, 7100
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Vejle U. nr. 8-70-51-8-601-1-00), til Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-

mite vI formanden, Kristian R. Sørensen, Skovvejen 42, 8740 Brædstrup, til

Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København 0, og til

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

Med venlig hilsen

~~~
/Preben Bag~

formand
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FREDNINGSNÆVNET FOR VEJLE AM-yREG. NR.tlf. 75 52 2800

Domhusgade24
6000 Kolding

Brædstrup kommune
Byggesagsagdelingen
Rådhuset
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup

Modtaget l
Skov- og Naturstyrelsen

25 OKT. 2000

FOTOKOPI
FREDNINGSNÆVNET

Fax 7552 4408•
Åbent fra 08.00 - 14.00
Gennemvalg75507111

Lokal 5000

Den 23. oktober 2000
J.nr. FVA 35/00

Deres j. nr. 200007-132

• Ansøgning om tilbygning til eksisterende sommerhus inden for fred-

ningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissing kloster samt af

Pinddal mose

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved kommunens.skrivelse af 11. juli

2000.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle amt, der har svaret ved skri-

velse af 15. september 2000, hvori det hedder:

"Med brev af 12. juli 2000 har Fredningsnævnet anmodet om en
udtalelse til en ansøgning om tilladelse til at udvide et sommerhus, -
etageareal 31 m', på matr. nr. 43 ~ Voerladegård By, Voerladegård .• Ejendommen ligger i landzone og omfattes af fredningskendelse af 15.
marts 1984 for Gudenådalen m.m. samt naturbeskyttelseslovens § 17
om skovbyggelinier. Ifølge regionplanen ligger ejendommen i "særlig
værdifuldt naturområde".

Den ansøgte udvidelse, som omfatter en tilbygning på 40 m2, må
anses for at være i strid med såvel fredningens formål som den
gældende fredningsbestemmelse om forbud mod nybyggeri, herunder
tilbygning til eksisterende bebyggelse.

Det skal oplyses, at fredningssagen i sin tid er rejst af Danmarks
Naturfredningsforening. Ifølge fredningkendelsen ses der ikke at være
indsat påtaleberettigede."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.
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•
Det anføres i fredningskendelsen, at fredningen har til formål at skire en
opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er
knyttet til området, og at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ
udnyttelse af området. Det hedder blandt andet:

~ Bebyggelse m.v.
Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse,

herunder skure o. lign. samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må
heller ikke foretages ombygningen af eksisterende bygninger, hvis der der-
ved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Der må ikke anbringes campingvogne o. lign., og teltslag-
ning må ikke finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må dog campere i
umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger."

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 11. oktober 2000. Der

henvises til vedlagte udskrift af Fredningsnævnets protokol.

Fredningsnævnets afgørelse:

Efter det af Vejle amt anførte giver Fredningsnævnet afslag på dispensation

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, da det ansøgte må anses

for at være i strid med fredningens formål om at holde det fredede område

fri for ny bebyggelse. Fredningsnævnet finder dog ikke, at en nødvendig

udvidelse til etablering af bad m.v. vil stride mod formålet.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i na-

turbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Frednings-

nævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle amt, Teknik og Miljø, Abent Land,

Damhaven 12, 7100 Vejle a.nr. 8-70-51-8-601-4-00), Danmarks Naturfred-

ningsforenings lokalkomite vI formanden Kristian R. Sørensen, Skovvejen

42, 8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade

20, 2100 København ø, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København ø.
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Med venlig hilsen

\~L '
/Preben Bag~

formand



Fredningsnævnet for Vejle amt

Brædstrup kommune
Rådhuset
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

.., 9 AUG, 20m
Domhusgade 24
6000 Kolding
Abent fra 08.00 - 14.00
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 52 4408

Gennemvalg 75507111
Lokal 5102

Nævnets j.nr. FVA 23/2001
Deres j.nr. 200 l 05-089

Gudenådalen 7. august 2001

Ansøgning om dispensation til opstilling af silo til træpiller

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Brædstrup kommunes skrivelse
af7.juni 2001.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vej le amt, der har svaret ved
skrivelse af 15. juni 2001, hvori det hedder:

"Den 8. juni 2001 har Fredningsnævnet anmodet om en udtalelse ved-
rørende en ansøgning fra Mark Rubow om dispensation til opstilling
af en 20 m3 silo som lagertank for et træpillefyr på ejendommen matr.
nr. 1 ar, Møldrup By, Voerladegård, Højlundsvej 8 A, 8660 Skander-
borg.

Ejendommen, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 15.
marts 1984 om fredning af Gudenådalen mellem Voervadsbro og
Vissingkloster mv., ligger i landzone og indenfor åbeskyttelseslinjen.

Siloen, der placeres mod øst bag ejendommen, er klart visuelt adskilt
fra åen.

Af fredningens §7 3. afsnit fremgår, at fredningen ikke er til hinder
for, at der på matr. nr. ar og l bc, Møldrup By, Sdr. Vissing (nu
Voerladegård) udføres byggearbejder til brug for den
produktionsvirksomhed på ejendommen, hvortil vandkraften fra
Gudenåen udnyttes, såfremt der er meddelt tilladelse efter by- og
landzoneloven (nu planloven) til byggeriet.

_ Henset hertil og da Amtet umiddelbart er indstillet på at give
.:::>kov- og N }.andzonetilladelse, ses der herfra ikke at være fredningsmæssige

, a"urstyrelsen
J.nr. SN 2001 ~ \ ~ \\\ \.D -:o 0\ O
Akt. nr. '~/

~ 7"
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betænkeligheder ved det ansøgte.

Under henvisning til § 8 i bekendtgørelsen om forretningsorden for
fredningsnævn skal oplyses, at fredningen er rejst af det daværende
Fredningsnævnet for Vejle Amts nordlige fredningskreds. Ifølge
fredningskendelsen er der ikke indsat høringsberettigede eller tillagt
andre end Fredningsnævnet påtaleret. "

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Det fremgår af ansøgningen, at siloen er 7,9 m høj og ønskes placeret bag
bygningen væk fra Gudenåen.

DNF's lokalkomite v/ Per Bjørn Olsen har den 29. juni 2001 telefonisk
meddelt, at DNF principielt er imod opstilling af siloer i fredede områder. I
den konkrete sag har man dog ikke afgørende indvendinger, men ser helst, at
siloen slet ikke vil kunne ses fra åen. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor
meget den i givet fald vil rage op over bygningen. Hvis siloen rager
væsentligt op over bygningen - omkring et par meter - er lokalkomiteen
imod.

Brædstrup kommune har ved skrivelse 5. juli 2001 oplyst, at siloen placeres
bag bygninger som er ca. 9 m høje.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til opstilling af
den ansøgte silo, hvilket ikke findes stridende mod fredningens formål, idet
siloen opstilles således, at den er visuelt adskilt fra Gudenåen.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelses10vens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Mark Rubow, Højlundvej 8 A, 8660
Skanderborg, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Abent Land, Damhaven 12,
7100 Vejle (8-70-51-8-601-2-01) til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi formanden Kristian R. Sørensen, Skovvejen 42, 8740



Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100
København ø, til Friluftsrådet, v/ amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej
91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV,
og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

~~"'
/ Preben Bagger

formand
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Brædstrup kommune
Bygningsafdelingen
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup

• Fredning af Gudenådalen

Udskiftning af stråtag med stålpladetag udformet som tagsten

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev af 17. april 2002 fra Bræd-
strop kommune. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der har
svaret ved brev af 8. juli 2002, hvori det hedder:

"Med brev af 23. april 2002 har nævnet anmodet om en udtalelse til en
ansøgning om udskiftning af stråtag med stålpladetag, udformet som
tagsten, på beboelsen på ejendommen matr. nr. 9 h VoerIadegård by,
VoerIadegård. Adressen er Højlundvej 30,8660 Skanderborg.

•
Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af 15. marts 1984 om
fredning afGudenådalen m.v .

Den omhandlede beboelse ligger en samlet klynge af beboelseshuse,
hvoraf de fleste har stråtag.

Ifølge fredningskendelsens § 7 må der bl.a. ikke foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis dette medfører ændringer i bygningernes ydre
fremtræden.

Af hensyn til bevarelsen af områdets karakter forekommer det ønskeligt,
hvis eksisterende stråtækte bygninger kan bevares som sådanne. Eventuel
udskiftning af tagdækning fra strå til eksempelvis ansøgte stålplader anses
dog ikke for at være i strid med fredningens formål og bestemmelser om
bevarelse af områdets tilstand, jf. kendeisens §§ Iog 2.

Der henvises iøvrigt til nævnets dispensation af 2. maj 2000 til en
tilsvarende udskiftning af tagdækning på et udhus til den pågælqende
beboelse, jf. nævnets j. nr. FVA 39/00."

Skov~ dgrifil.[ejen<ilø~~@clig~enhed henvises til vedlagte kort .
•'-nr. SN 2001 - / .< II /,~()- o-() I O
Akt. nr. ~ ;;ø:

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 75 52 28 00
Fax 75 5244 08

Gennemvalg 75507111
Lokal 5000

Nævnets j.m. FVA 14/2002

14. august 2002



MODTAGET
l3kov- og Na1.urstyreial'lv

'l 5 AUG. 2002

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål. Det er nævnets opfattel-
se, at der efter fredningskendelsens bestemmelser ikke kan stilles kravorn,
at et eksisterende stråtag fornys.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Dornhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,

• afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Landzone-
gruppen, Damhaven 12, 7100 Vejle (j. nr. 8-70-51-8-601-4-02), til Dan-
marks Naturfredningsforenings loka1komite vi Kristian R. Sørensen, Skov-
vejen 42,8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedø-
gade 20, 2100 Københåvn ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Peter-
sen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens, til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 Kø-
benhavn SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.

• Med venlig hilsen

Æe/B~'
formand

Side 2/2
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Fredningsnævnet for Vejle amt
"

Brædstmp Kommune
Bygningsafdc Iingen
Rådhuset
Niels Wonges Vej 8
8740 Brædstrup

- l ~,_. (

Vissing kloster Fredningen

Ansøgning om tilladelse til ombygning af eksisterende bebyggelse inden
for fredningen af Gudenådalen mellem Voervadbro og Vissingkloster

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Brædstrup Kommunes brev af
25. februar 2004. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt, der har
svaret ved brev af l. marts 2004, hvori det hedder:

"Amtet har den 26. februar 2004 modtaget projekt til påbygning af tagetage til beboelse på
ejendommen matr. nr. 16 c m.fl., Voerladegård By, Voerladegård til høring.

Ejendommen er omfattet afOverfrednmgsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredmng
af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pmddal mose.

Herudover er ejendommen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 vedr. skovbyggelinie
og lIgger i landzone. Ejendommen er ligeledes beliggende mdenfor EF-habitatormåde nr .
48 (Sa1ten Å, Sa1ten Langsø, Mossø og søer syd for Sa1ten Langsø og dele af Gudenåen).

Efter Regionplanen for Vejle amt ligger ejendommen i særligt værdIfuldt landskab.

Fredningen har tIl formål, at sikre en opretholdelse af de geologiske, bIOlogiske og
landskabelige værdIer der er knyttet til området og forbedre offentlighedens mulighed for
rekreatIV udnyttelse af området. De fredede områder skal bevares i deres nuværende
tIlstand.

Der må Ifølge fredningens § 7, ikke foretages ombygmng af eksIsterende bygnmger hVIS
der derved sker ændnng I bygningens ydre fremtræden.

Den bygmng der ønskes ændret er beliggende l UI11lddelbar tIlknytnmg tIl ejendommens
øVrIge bygnmger og lIgger beskyttet mod mdkIg udefra af træbeplantnmg. Ombygnmgen
vIl fremstå med mørk tagbeklædnmg og facaderpartIer I træ.

Det er forvaltnmgens vurderIng, at den ønskede ombygnmg på den baggrund Ikke VIIvære
l stnd med fredmngens bestemmelser.

Der ses derfor Ikke herfra at være frednll1gsmæsslge betccnkelIgheder ved det ansøgte Efter
omstændIghederne skal man Ikke herfla udtale sIg [mod det ansøgte."

r-o •• , _ ..

,
Om ejendommens beliggenhed henvises tIl vedlagte kort. '-

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FV A 912004
Deres j.nr. 200402-028

25. marts 2004

1211/ 10 - Oe> { 8
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Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne
i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling afklagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Wendy Norris, Højlundvej 22, 8660
Skanderborg, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Darnhaven 12, 7100 Vejle
(j.nr. 8.70.51.8-24) til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi
Kristian R. Sørensen, Skovvejen 42, 8740 Brædstrup, til Danmarks
Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø, til

• Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91,8700 Horsens,
til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

~~-
A~;:~d

Side 2/2

Modtaget i
Skov- og 1'JaturstyreJsen

http://www.nkn.dk


Fredningsnævnet for Vejle amt

•
Brædstmp Kommune
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.nr. FYA 33/2004

Fredningen af Gudenådalen 18. oktober 2004

Ansøgning om omlægning af privat fællesvej inden for fredningen af
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Brædstmp Kommunes brev af
13. juli 2004. Sagen har været forelagt for Vejle Amt, der har svaret ved
brev af 2. september 2004, hvori det hedder:

"Omlægning af en del af den private fællesvej Højlundvej.

Den 14. juli 2004 har Frednmgsnævnet anmodet om en udtalelse vedrørende om1ægnmg af
en del af den pnvate fællesvej Højlundvej ved matr.nr .. 3 b og 3 h, Møldrup By, Yoerlade-
gård.

Ejendommen er omfattet af Overfrednmgsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning
af Gudenådalen mellem Yoervadsbro og Yissingkloster samt af Pinddal Mose, og ligger i

• landzone.

Ejendommen er efter gældende regionplan beliggende i et særlIgt værdifuldt landskab.

Herudover er arealet beliggende i EF-habitatområde og omfattet af naturbeskyttelseslovens
§ 17 om skovbyggelmie.

Der søges om tIlladelse tIl at omlægge den private fællesvej Højlundvej ca. 15 m op på
marken øst for nuværende lmiefønng udfor Højlundvej 12, på gmnd af kørsel med tunge
køretøjer klods op ad gavlmuren, som slår revner.

Af punkt A, nr. l - De almmdelIge fredningsbestemmelser, fremgår det "at ændring I terræ-
net eller terrænformeme, herunder grus- og lergravning, opfyldnll1g eller planering, Ikke er
tIlladt. Dog kan udnyttelse afde nævnte forekomster ske tIl ejendommenes forbrug".

Det er vurdenngen, at omlægning af HøJlundve.J Ikke vIl ændre væsentligt på forholdene i
området og Ikke er i strid med frednll1gens bestemmelser

Der ses del for Ikke herfra at være frednll1gsmæsslge betænkehgheder ved det ansøgte. Efter
omstændIghederne skal man Ikke helfta udtale sig Imod det ansøgte"

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.



.. Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens f01111 ål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Landskabs-
gruppen, Damhaven 12, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi Kristian R. Sørensen, Skovvejen 42, 8740 Brædstrup, til
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København ø,
til Friluftsrådet, vi amtsformand Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Hor-
sens, til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen
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Retten Kolding

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle
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Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.nr. FV A 57/2005
Deres J.nr. 8.70.51.8-135

Fredningen af Gudenådalen 2. januar 2006

Ansøgning om etablering af vandhul til vandsamlamandre

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 12. decem-
ber 2005, hvori det hedder:

"Ansøgning om nyt vandhul inden for fredning

Amphl Consult ønsker ttllaclelse tIl at lave et ca. 500 m2 stort vandhul til gavn for stor vand-
salamander.

Vandhullet skal anlægges på matr.nr. 8d VIssingkloster, Sdr. VIssing der tilhører Jesper
Krogh, V Ilholtvej 47. Arealet lIgger mden for "Fredning af Gudenådalen mellem Voervads-
bro og VIssmgkloster samt Pinddal Mose, I3rædstmp Kommune, Vejle Amt" (2518/82).
Matr.m. 8d Vissmgkloster, Sdr. VIssing er udskI!t fra matr.nr. 8a Vissmgkloster, Sdr. Vis-
smg.

Den ansøgte placering er i en eng der er omfattet afnatUlbeskyttelseslovens § 3, ca. 50 me-
ter fra Gudenåen, dvs. mden for åbeskyttelseslullcn der følger af naturbeskyttelseslovens §
16.

Det fremgår af fredningskendclsens § 2 at det fredede område skal bevares I sm nuværende
tIlstand, og at der Ikke må foretages temenændnnger. Det vurderes at en dispensation fra
fIcdnmgcn er nødvendIg for at realiscre det aktuelle proJckt.

Pro j cktbeskri velsc
Et ca. 500 m2 stort vandhul ønskes anlagt overfor VIlholtveJ 47 I en eng der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, ca. 50 mcter vest for Gudenåcn.

Engen er på det pågældende sted dommeret af græsser og lyse-SIv Vandhullets placenng er
VIStmed blå sIgnatur på det mdsatte kortudsnIt

Det opgravede matenaie ønskes udplaneret I et tyndt lag langs VIIholtveJ på en glæsmark
der Ikke er omfattet af natlllbcskyttelseslovens ~3 Dctte meaJ er markclet med rød signatur
på kO!tudslllttet

Anlæggelse af vandhullet mdgår I et ploJektct dCI skal gavne stor vandsalamancler. Arealet
ligger I EF-I-Iabltatonuåde ur 48 som er udpegct for clt slkrc en gun~!Jg bevalJngsstatus for
en ldng lække natlIltyper og arter, bi a stOl "vandsalamallder, og stor vanclsalc1I1lUnclel el de-
suden opfør t på habltatcllrcktlvets bIlag rv Pr oJcktet vI! Ikke fOlllllge fOl holclene fOl amh e

arter ellel natUltyper del llldgål l grundlaget fOl udpegl11ng afhabltatonuådet ~ 1- )ZIl I, O _ ::> :>:10

q
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Det vurderes at det ansøgte Ikke vil strIde mod frednmgens formål, og amtet kan derfor med
henvIsnmg tIl § II l frednmgskendelsen anbefale at Frednmgsnævnet dispenserer fra fred-
ningskendelscn så projektet kan realiseres."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttclseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens fonnål.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fred-
ningsnævnet for Vejle Amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning
for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig .

Kopi af dette brev er sendt til Arnphi Consult, Forskerparken 10, 5230
Odense M, til Brædstmp Kommune, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup, til
Damnarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Inge Nystrøm Fick, Sø-
halevej 12, 8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforening, Masne-
døgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet vi fomland Peder Rasmus-
sen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450
København SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 Kø-
bcnhavTn 0.

Med venlig hiIsen
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Retten i Kolding

Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

CVR nr 21-65-95-09

Rettens lll. FVA 8/2006
Deresj.m.8.70.51.8-144

• Fredningen af Gudenådalen mv. 2. marts 2006

Ansøgning om etablering af to nye vandhuller inden for Fredningen af
Gudenådalen mv.

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved Vejle Amts brev af 14. februar
2006, hvori det hedder:

"Vedrørende ansøgning om to nye vandhuller inden for fredning

Amphi Consult ønsker tilladelse til at lave 2 vandhuller på henholdsvis ca. 50 m2 og ca 250
m2 tIl gavn for stor vandsalamander.

Vandhulleme skal anlægges på mat. nr. 6a, VIssingkloster, Sdr. Vissmg, der tilhører Laura
Nielsen, Vilholtvej 14. Arealet ligger inden for "Fredning af Gudenådalen mellem Voer-
vadsbro og Vissingkloster samt Pinddal Mose, BrædstI·up Kommune, Vejle Amt" (2518/
82).

Det fremgår affredningskendelsens § 2, at det fredede område skal bevares i sin nuværende
tilstand, og at der ikke må foretages terrænændnnger.

Det vurderes, at en dIspensation fra fredmngen er nødvendIg for at rea1Jsere det aktuelle
projekt.

Proj ektbeskrivelse
De ansøgte placeringer er i mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og det øst-
1Jgste vandhul skal ligge ca. 85 meter fra Gudenåen, dvs. inden for åbeskyttelseshnien der
følger af n::lturheskyttelseslovens § 16.

Mosen er på det pågældende sted dommere t af lyse-siv og mosebunke. Vandhullernes pla-
cenng er VIst med rød sIgnatur på det mdsatte kortudsmt. Luftfoto med vandhullernes nær-
mere placenng er desuden at finde på bilag 1

•
Det opgravede matenaie fra det øst1Jgste vandhul ønskes anbragt i en grøft hge nord fOl
vandhullet, der Ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, mens Jorden fra det vest1Jge
vandhul udspredes på dyrket mark uden fOl fredning .

Anlæggelse af vandhullet lIldgår I et plolekt. der skal gavne stOl vandsalamandel' Alealet
lIgger I EF-Habltatområde nr 48, som el udpeget fOl at slkIe en gunstig bevanngsstatus fOl
en lang række naturtyper og arter, bi a StOl vandsalamandel , og stor vandsalamandel er de-
suden opført på habltatdllektlVets bIlag IV



Projektet vil ikke forrmge forholdene for andre arter eller naturtyper, der mdgår Jgnmdlaget
fOludpegmng afhabJtatområdet.

Det vurderes, at det ansøgte ikke VJl stnde mod frednmgens fonnål, og amtet kan derfor
med henvJsmng tIi § 11 J fredningskendeJsen anbefale, at Fredningsnævnet dIspenserer fra
frednll1gskendelsen, så projektet kan reahseres.

Amtet er indstillet på at give de nødvendIge tJlladelsel efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og
16, men vil afvente Frednmgsnævnets afgørelse."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skømles at stride mod fredningens fonnål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage .• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Amphi Consu1t, Forskerparken 10, 5230
Odense M, til Brædstrup kommune, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup, til
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Birthe Anker Christen-
sen, Torsted Alle 97, 8700 Horsens, til Danmarks Naturfredningsforening,
Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrådet, vi amtsformand Pe-
der Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiaga-
de 13,2450 København SV, og til Skov- ~o:r;tfJ~~itirelsell, Haraldsgade 53,
2100 København 0. Skov- M Naturstyrelsen

Med venlig hilsen <' 3 MRS. 2006

Æ~
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Fredningsnævnet for Vejle amt

•
Brædstrup Kommune
Rådhuset
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax76319641

CVR nr. 21-65-95-09

Modtaget l
Skov- o~ Naturstyrellel"

2 O SEP. 2006

19.9.2006

Nævnetsj.nr. FVA 34/2006
Deres j.nr. 200608-225

• Fredningen af Gudenådalen

Ansøgning om opførelse af carport og fyrrum inden for fredningen af
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt Pinddal Mo-
se

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev af 4. august 2006 fra
Brædstrup Kommune. Fredningsnævnet har forelagt sagen for Vejle Amt,
der har svaret ved brev af 5. september 2006, hvori det hedder:

"Ansøgning om opførelse af carpOl"t og fyrrumsbygning på Højlundvej 8 a - Jeres j.nr.
34-06.

Nævnet har bedt om Amtets udtalelse til ansøgning fra Annette Vibæk Lund og Poul Sigh
om opførelse af carport og fyrrumsbygning, areal ca. 51 m2 på ejendommen matr.nr. 1 bc,
Møldrup By, Voer1adegård, Højlundvej 8 a.

• Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning
af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal mose, Brædstrup
Kommune, Vejle Amt, j.m. 2518/82.

Ifølge Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i særligt værdifuldt landskab, kultur-
miljø. Endvidere er ejendommen omfattet af EF-habitatområde og naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om åbeskyttelseslinie og skovbyggelinie.

På baggrund af drøftelser med ejeren har Amtet den 24. august 2006 modtaget nye tegnm-
ger og placeringsplan for byggeriet. Akterne vedlægges.

Det fremgår heraf, at bygningen placeres i ejendommens nordlige ende ca. 2 m fra skel.
Carportens vægge og fyrrummets ydervægge mod nord og syd opføres i pudsede og hvid-
malede mursten. Væggen mod øst og skille væggen mellem carport og fyrrum opføres i træ.
Tagbelægning med tagpap.

på ejendommen findes eksisterende beboelse på ca. 260 m2 og udhus på ca. 35 m2.

• Fredni ngsbestenm1elser:
"Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de geologiske, bIOlogIske og landska-
belIge værdier, der er knyttet til området, og at forbedre offentlighedens muhghed for rekre-
ativ udnyttelse af området

Det fredede område skal bevares I den nuværende tilstand. Ocr må således bl.a. Ikke foreta-

~N3-(21-00\22



ges terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ik-
ke opføres yderligere bebyggelse, medmmdre sådanne ændringer af den nuværende tilstand
er tilladt I de følgende bestemmelser eller tillades ved en dIspensation etter § II.

Af § 7 fremgår, at det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure
o.1ign. samt tIlbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning
af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Amtets udtalelse:
Fredningskendelsen har således snævre grænser for nybyggeri, men det er Amtets vurde-
ring, at der kan dispensere s til byggeprojektet, modtaget 24. august 2006, idet byggeriet er
af begrænset omfang, er tilpasset omgivelserne og opføres i umiddelbar tilknytning til ejen-
dommens eksisterende bygninger."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

• Under henvisning til det af Vejle amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24,6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse. med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

•

Kopi af denne skrivelse er sendt til ejerne, Annette Vibæk Lund og Poul
Sigh, Hovedvejen 25, 6052 Viuf, til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Plangrup-
pen, Damhaven 12,7100 Vejle G.nr. 8.70.51.8-181), til Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalkomite vi Birthe Anker Christensen, Torsted Alle
97, 8700 Horsen, til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20,
2100 København ø, til Friluftsrådet, vi amtsformand Peder Rasmussen, Cal-
vinsvej 53, 7000 Fredericia, til Friluftsrådet, Scandiagadc 13, 2450 Køben-
havn SV, og til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
ø.

Med venlig hilsen
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Vejle Amt
Teknik og Miljø
Naturgruppen
Damhaven 12
7100 Vejle

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 7631 9600
Fax 76 31 9641

l

Fredningsnævnet for Vejle amt

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets j.m. FVA -47/2006
Deres j.m. 8.70.51.8-145

Fredningen af Gudenådalen 21. november 2006

Ansøgning om etablering af to vandhuller til vandsalmander inden for
fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster
samt Pinddal Mose

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet ved brev af 26. september 2006 fra-
Vejle Amt, hvori det hedder:

"Vedrørende ansøgning om to nye vandhuller inden for fredning

Amphi Consult ønsker tilladelse til at lave 2 vandhuller på henholdsvis ca. 250 m2 og 400
m2 til gavn for stor vandsalamander.

Vandhulleme skal anlægges på matr. 9 a, Voerladegård By, Voerladegård, der tIlhører
Skov- og Naturstyre1sen, SIlkeborg Statsskovdistrikt. Arealet ligger inden for "Fredning af
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt Pinddal Mose, Brædstrup Kom-
mune, Vejle Amt" (2518/82).

Det fremgår af fredningskendelsens § 2, at det fredede område skal bevares i sin nuværende
tilstand, og at der Ikke må foretages terrænændringer.

Det vurderes, at en dispensation fra frednmgen er nødvendig, for at realisere det aktuelle
projekt.

Projektbeskrivelse
De ansøgte placennger er i eng, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og begge
vandhuller skal ligge lIlden for søbeskyttelseshmen for Mossø, der følger af naturbeskyttel-
seslovens § 16.

Vandhullernes placenng er Vist med rød signatur på det mdsatte kortudsnit.

Det vestligste vandhul (nr. I, se btlag I) på ca. 250 m2 skal anlægges I en artsfattig, kultur-
præget eng, hvor vegetationen er dommeret af mose-bunke og lyse-siv. Vandhullet anlæg-
ges med udgangspunkt l en gammel grøft, og kommer tI! at hgge tæt ved en stI, der går gen-
nem engen fra Klostermøllen og ned tIl søen. Ideen er, at en del af <.lengamle glørt skal blt-
ve tJl den sydvestlige bred l vnn<.lhullet.Noget af den opgmvede JOId fyldes I clen gamle
grøft uorcluclspredningsstecl nr 1, se btlag l), mens lesten køres væk ttl uclspreclnll1gnnclets-
teds
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Det østlIgste vandhul (m. 2, se bIlag l) på ca. 400 m2 skal anlægges I eng/mose, hvor vege-
tationen er dommeret af arter som lyse-sIv, rørgræs, mjødurt og mose-bunke. Yandhullet an-
lægges med udgangspunkt i et hlle, eksIsterende, stærkt tIlgroet vandhul, der således kom-
mer til at udgøre den sydøstlIge ende af vandhullet.

Noget af den opgravede Jord fyldes t den gamle grøft, mens resten køres væk til udspred-
ning andetsteds.

Det forventes, at kun en mindre andel af den opgravede jord fra de to vandhuller kan fyldes
l den gamle grøft, og at størstedelen af den opgravede Jord derfor skal køres væk og udspre-
des andetsteds.

Jordudspredningssted m. 2 (se bilag l) bliver på tør græsmark op til en skydevold, hvor kre-
aturerne har slIdt hul tgennem og lavet en sandgryde. Her skal Jorden udjævnes, så det føl-
ger konturerne i landskabet, hvorved den gamle skydevold retableres.

Jordudspredmngssted m. 3 (se btlag l) bliver på tør græsmark op til en nedkørselsrampe,
der udgår fra Klostermøllevej. Luftfoto med placering af vandhuller og jordudsprednmgs-
steder er at finde på bIlag l.

Ved udspredning af den overskydende Jord tages der hensyn tIl det eksisterende landskab,
ved at den opgravede Jord udspredes Jævnt, så der Ikke opstår volde eller lignende.

Amtets vurdering:
Anlæggelse af vandhullet indgår i et proJekt, der skal gavne bl.a. stor vandsalamander og
grøn frø. Arealet ligger I EF-Habitatornråde m. 48, som er udpeget for at sikre en gunstig
bevaringsstatus for en lang række naturtyper og arter, bl.a. stor vandsalamander. Stor vand-
salamander er desuden opført på habitatdlrekt1vets bilag lY. Amtets kortlægmng af naturty-
per mden for habItatområder har VISt,at der tæt ved vandhul m. 2 er et rigkær, habitatnatur-
type 7230, som er en del af udpegnmgsgrundlaget for habitatområdet (rigkæret er VIst med
rød skravering på bilag 1). RIgkæret vil ikke blive berørt af gravningen eller udspredning af
overskudsjord.

Projektet vil i øvngt Ikke forringe forholdene for andre arter eller naturtyper, der indgår i
grundlaget for udpegning af habitatområdet.

Det vurderes, at det ansøgte Ikke VII stnde mod frednmgens formål, og amtet kan derfor
med henVIsning til § 11 i fredningskendelsen anbefale, at Fredningsnævnet dispenserer fra
frednmgskendelsen, så projektet kan realiseres.

Amtet er mdstillet på at give de nødvendIge tIlladelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og
16, men vil afvente Fredningsnævnets afgørelse.

Fredmngsnævnet anmodes om en hurtig sagsbehandlmg, tdet projektet ønskes gennemført,
mden amtet lukker ved udgangen af 2006. Der kan i den forbindelse henvises ttl Fredmngs-
nævnets tIdlIgere afgørelser fra den 2. januar 2006 og fra den 2. marts 2006, hvor Amphl
Consult har faet dispensation ttl samme type vandhuller ved henholdsvIs Pindsmølle og
Gammel Yissmgklostergård."

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning ti l det af V ej le amt anførte meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens fo 1111ål.

Nævnets afgørelse kan påklages i overensstemmelse med regleme i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
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net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den på-
klagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at de
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandl mg af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Amphi Consult, Forskerparken 10, 5230
Odense M, til Brædstrup Kommune" Teknisk afdeling, Niels Wongesvej 8,
8740 Brædstrup, til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi
Birthe Anker Christensen, Torsted Alle 97, 8700 Horsen, til Danmarks Na-
turfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til Friluftsrå-
det, vi amtsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Fredericia, til
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, og til Skov- og Natur-
styrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen

http://www.nkn.dk.
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Fredningsnævnet for Vejle amt

Salten Langsø Skovdistrikt
Højkolvej 29
8680 Ry

Fredningen af Gudenådalen mv.

Ansøgning om etablering af en kunstig sø på ca. 300 m2 inden for fred-
ningen af Gudenådalen mv.

Sagen er indbragt for Fredningsnævnet af Silkeborg Statsskovdistrikt den
10.januar 2005.

Om ejendommens beliggenhed henvises til vedlagte kort.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 11. marts 2005. I referatet er
anført:

"Niels Peter Dalsgaard Jensen oplyste, at skovdistriktet ønsker at grave en kunstlg sø på ca.
300 m2 med formål at opsamle trykvand fra de nærliggende bakkedrag. Området er i dag
meget vandlidende og d,en fugtIge jordbund medførte, at stort set alle alle graner i området
blev fældet af stormen den ? Søen skal være ca. 1,5 m dyb for at forhindre for hurtIg tilgro-
ning. Den opgravede Jord vil blive fordelt Jævnt og der VIIblive plantet bøg til erstatning for
de væltede graner. Søen vil blive indpasset i skråningen uden unatlulige volde mod Gudenå-
en.

Der var enighed om at anbefale projektet, der vil være til gavn for dyre- og fuglelIv."

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det, der er anført i referatet, meddeler Frednjngsnævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, djspensatjon til det ansøgte,
der ikke skønnes at stride mod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan påklages j overensstemmelse med reglerne i naturbe-
skyttelseslovens kapitel 12. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnæv-
net for Vejle amt, Domhusgade 24, 6000 Kolding, inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt. Rettidig klage har opsættende virkning for den påkla-
gede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

YQY<6.0 l

Domhusgade 24
6000 Kolding
man-tor 9-15, fre 8-14
Tlf. 76 31 9600
Fax 7631 9641

CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.ill. FVA 2/2005

14. marts 2005

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem ~

"l "\_)'LH ~.o - '=>:;:) ) 'J~~ q...



en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Frednings-
nævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før ge-
byret er modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes på N aturklage-
nævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Andre myndigheders tilladelse kan være nødvendig.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Vejle Amt, Teknik og Miljø, Landskabs-
gruppen, Damhaven 12, 7100 Vejle, til Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite vi Inge Nystrøm Fick, Søhalevej 12, 8740 Brædstrup, til Dan-
marks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København 0, til
Friluftsrådet, v/ arntsformand Peder Rasmussen, Calvinsvej 53, 7000 Frede-
ricia, til Friluftsrådet, Scandiagde 13, 2450 København SV, og til Skov- og
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.

Med venlig hilsen
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Fredningsnævnet for Vejle amt

/

Domhusgade 24
6000 Kolding
Tlf. 76 31 9600
CVR nr. 21-65-95-09

Nævnets J.nr. FVA 2/2005

Fredningen af Gudenådaien mv. 11. marts 2005

REFERAT

Besigtigelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at etablere en
kunstig sø på ca. 300 m2 inden for fredningen af Gudenådalen m.v.

Besigtigelse blev foretaget den 11. marts 2005 kl. 12.00 fra adressen Høj-
lundvej 12.8660 Skanderborg

Til stede var:

For Fredningsnævnet kommunalt medlem Jens Hjortdal, amtsrådsvalgt
medlem Kristian Bundgaard og formanden, dommer Preben Bagger.

Niels Peter Dalsgaard Jensen var mødt for Salten Langsø Skovdistrikt.

Hanne Enebjerg var mødt for Brædstrup Kommune.

Inge Nystrøm Fick og Steen Seidelin var mødt for Danmarks
Naturfredningsforening.

Vejle Amt og Friluftsrådet var indkaldt, men ikke mødt.

Forholdene på stedet blev besigtiget.

Niels Peter Dalsgaard Jensen oplyste, at skovdistriktet ønsker at grave en
kunstig sø på ca. 300 m2 med formål at opsamle trykvand fra de
nærliggende bakkedrag. Området er i dag meget vandlidende og den fugtige
jordbund medførte, at stort set alle alle graner i området blev fældet af
stormen den ? Søen skal være ca. 1,5 m dyb for at forhindre for hurtig
tilgroning. Den opgravede jord vil blive fordelt jævnt og der vil blive plantet
bøg til erstatning for de væltede graner. Søen vil blive indpasset i skråningen
uden unaturlige volde mod Gudenåen.

Der var enighed om at anbefale projektet, der vil være til gavn for dyre- og
fugleliv.

Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive givet tilladelse.

Sagen udsat på Fredningsnævnets skriftlige afgørelse.
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Mødet sluttede ca. kJ. 12.30.

E~-
reben Bagger

nævnsfonnand















































































Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
  
 Retten i Århus                   
  
 Tinghuset, Vester Alle 10 

Århus C 
Else Michelsen og Tage Ramlyng 
Ådalen 14 
8660 Skanderborg Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 5. september 2009          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008. 154, anmodning om tilladelse til opførelse af carport på 
ejendommen matr. nr. 1 ac Møldrup By, Voerladegård, beliggende Ådalen 14, 8660 
Skanderborg (Horsens Kommune). 
  
Horsens Kommune fremsendte ved brev af 27. oktober 2008 ansøgning fra Dem om tilladelse til 
opførelse af carport på 24 m2 ved ejendommen. 
Kommunen indstillede, at der meddeles tilladelse og angav, at bygningen ikke vil virke 
skæmmende på omgivelserne. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 omfredning af 
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster, samt af Pindal Mose, Brædstrup Kommune, 
Vejle Amt. 
 
Formålet for fredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 lyder: ”Fredningen har til formål at sikre 
en opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området og 
at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.”  
 
Nævnet foretog besigtigelse den 15. december 2008 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité havde ikke bemærkninger til det ansøgte. 
 
Det meddeltes, at der ville blive fremsendt afgørelse med tilladelse. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Carporten ligger dækket ves skrænt mod vej og findes ikke at være skæmmende for omgivelserne. 
I overensstemmelse med tilkendegivelsen meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, tilladelse til det ansøgte. 
Carporten ses efterfølgende at være opført.. 
 
 
 Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


 
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: 
Else Michelsen og Tage Ramlyng, Ådalen 14, 8660 Skanderborg 
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 lokalkomite, { HYPERLINK "mailto:horsens@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, { HYPERLINK 
"mailto:OPA@horsens.dk" }
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, { HYPERLINK 
"mailto:teknikogmiljo@horsens.dk" }
Lene Egemose, Horsens Kommune, { HYPERLINK "mailto:lee@horsens.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
   
 Retten i Århus                   
  
 Tinghuset, Vester Alle 10 

Århus C 
Annette Vibeke Larsen 
Gudenåvej 52 
8660 Skanderborg Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 5. september 2009          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008. 153, anmodning om tilladelse til tilbygning på 
ejendommen matr. nr. 2g/2t Vilholt, Sdr Vissing, beliggende Gudenåvej 52, 8660 
Skanderborg (Horsens Kommune). 
  
Horsens Kommune fremsendte ved brev af 27. oktober 2008 ansøgning fra Dem om tilladelse til 
opførelse af tilbygning på 21 m2 ejendommen. 
Kommunen indstillede, at der meddeles tilladelse og angav, at tilbygningen harmonerer med det 
eksisterende byggeri, og at den ikke vil virke skæmmende på omgivelserne. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 omfredning af 
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster, samt af Pindal Mose, Brædstrup Kommune, 
Vejle Amt. 
 
Formålet for fredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 lyder: ”Fredningen har til formål at sikre 
en opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området og 
at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.”  
 
Nævnet foretog besigtigelse den 15. december 2008. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité havde ikke bemærkninger til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Tilbygning finder sted på gavl og findes ikke skæmmende. Ejendommen, der ligger i område med 
bygninger med meget forskellige stilarter, kan endvidere ikke ses fra Gudenåen. 
Det ansøgte findes derfor ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
 Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
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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. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr. post fremsendt til: 
Annette Vibeke Larsen, Gudenåvej 52, 8660 Skanderborg 
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 lokalkomite, { HYPERLINK "mailto:horsens@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, { HYPERLINK 
"mailto:OPA@horsens.dk" }
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, { HYPERLINK 
"mailto:teknikogmiljo@horsens.dk" }
Lene Egemose, Horsens Kommune, { HYPERLINK "mailto:lee@horsens.dk" }
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Mark Rubow 
Højlundvej 5 
8660 Skanderborg Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 15. februar 2010          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.50, anmodning om tilladelse til etablering af gangbro 
over kanal ved Vilholt Mølle, ud for ejendommene Højlundvej 8A og 8B, 8660 Skanderborg 
 
 
Horsens Kommune har den 20. januar 2009 modtaget ansøgning om etablering af gangbro over 
tidligere fødekanal ved Vilholt Mølle på ejendommen matr. nr. 1 bc, Møldrup By, Voerladegård, 
Højlundvej 8a, 8660 Skanderborg. 
 
En smal gangbro ønskes etableret i skel mellem Højlundvej 8a og Højlundvej 8b for at opnå en 
nemmere adgang og derved forhøjet brugsværdi af arealet matr. nr. 1bf på den anden side af åen. 
Arealet er tillagt ejendommen ifølge aftale med Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med 
naturgenopretningsprojekt ved Gudenåen (Vilholt Mølle), der nu er afsluttet. Broen dimensioneres 
ifølge gældende normer på området.  
Broen får bærende stålbjælker IPE 220 med dæk af planker af lærketræ. Gelænderet bliver af 
galvaniseret 1½” stålrør.   
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af 
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal Mose, Brædstrup Kommune, 
Vejle Amt. 
Ejendommen er ligeledes omfattet af Fredningsafgørelse af 25. april 2008 vedrørende fredning af 
arealer omkring Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt, Horsens Kommune. 
 
Ifølge Regionplanen for Vejle Amt ligger ejendommen i område med geologiske interesser, større 
uforstyrrede og værdifulde landskaber, indenfor område med kulturmiljøinteresser, Vilholt Mølle 
nr. 28 samt inden for 150 m å-beskyttelseslinie ved Gudenåen og endelig indenfor 300 m 
skovbyggelinie. 
 
Fredningsbestemmelser 
 
Formålet for fredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 lyder: ”Fredningen har til formål at sikre 
en opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området og 
at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.”  
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Formålet med fredningen af 25. april 2008 er: ”..at genskabe Gudenåens oprindelige, naturlige løb 
ved Vilholt Mølle med heraf følgende konsekvenser for åen, og for arealer omkring denne ved at 
gennemføre det ovennævnte projekt.” 
 
Det fremgår desuden af den sidstnævnte fredning, at fredningen med enkelte mindre ændringer 
viderefører de samme bestemmelser som i den eksisterende fredning, idet dog bestemmelserne om 
pleje ájourføres og tilføjes en bestemmelse om, at fredningens bestemmelse om naturgenopretning 
træder i stedet for bestemmelser efter anden lovgivning.  
 
Kommunens udtalelse 
Etablering af den ansøgte bro vurderes ikke at tilsidesætte fredningens formål eller øvrige 
bestemmelser. Kommunen ser hermed ikke noget til hinder for at ansøgers ansøgning kan 
imødekommes. 
 
Nævnet har søgt besigtigelse gennemført den 20.juli 2009, men har derefter foretaget ny 
besigtigelse den 8. december 2009, idet nævnet grundet ferie ikke var fuldtalligt den 20. juli. 
 
Mark Rubow har oplyst, at der i forbindelse med den nye fredning og nedlæggelse af stemmeværket 
blev mageskiftet mellem areal beliggende mellem kanalen og åen og areal længere nede på hans 
ejendom. 
Grundene tilhørende Højlundvej 8 A og 8 B fortsætter på den anden side af kanalen og går ned til 
åen. 
Mark Rubow har afhændet Højlundvej 8 B til Jack Bryø. 
 
Ejendommene 8A og 8B har tinglyst adgangsret over nr. 5. 
Der ønskes etableret en bro over kanalen, så adgang fra de to ejendomme 8A og 8B til deres arealer 
mellem kanal og å kan ske, uden at færdsel skal ind over ejendommen nr. 5 (Vilholt Mølle), der 
tilhører Mark Rubow.  
 
Broen er den tidligere gangbro fra stemmeværket. Den er 1,8 m bred. 
Broen vil kunne lægges ca. ½ m over vandspejlet og dermed lidt neden for vejens niveau. Gelænder 
påregnes at være ca. 1 m højt – afhængigt af lovkrav – og skal udføres i galvaniseret stål. 
Der sættes kæde for enden, så der ikke bliver adgang for offentligheden. 
 
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening har anført, at man ikke kan gå ind for 
tilladelse til broen, der vil gribe forstyrrende ind i det meget smukke område. 
 
Repræsentanten for kommunen har anført, at det vil være fornuftigt med en adgang fra 
ejendommene til deres tilhørende grunde på den anden side af kanalen. Løsningen vil blive fin og 
broen vil efter kommunens opfattelse ikke stride mod fredningens formål. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet har forståelse for, at det er et problem for ejeren af nr. 5, at færdsel fra 8A og 8B til arealet 
modsat kanalen finder sted over ejendommen nr. 5, tæt på denne ejendoms bolig. 
Nævnet finder imidlertid, at en bro over kanalen vil være et unaturligt led i den ændring af 
naturforholdende, der er opnået i forbindelse med nedlæggelse af stemmeværket og at en bro vil 
være et markant forstyrrende element i udsigten over kanalen og omgivelserne, hvorfor broen, der 
ikke vil være til gavn for offentlighedens adgang til området, findes at være i strid med fredningens 
formål om bevarelse af de landskabelige værdier, der er knyttet til området. 
Der meddeles derfor afslag på anmodningen om tilladelse til etablering af gangbro. 
 
 



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. mail fremsendt til: 
Mark Rubow, Højlundvej 5, 8660 Skanderborg, mark@flowtech.dk
Poul Sigh, Højlundvej 8 A, 8660 Skanderborg, poulsigh@viuf.dk
Jack Bryø, Højlundvej 8 B, 8660 Skanderborg, jack.bryoe@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blstnatur@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, horsens@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, OPA@horsens.dk
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, teknikogmiljo@horsens.dk
Arkitekt Helle Kousholt, Horsens Kommune, hko@horsens.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
  
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

Århus C 
Theis G. Larsen 
Grønskovvej 23 
8660 Skanderborg Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 7. marts 2011.    
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2010.149, ansøgning om lovliggørelse  af ridebane på 
ejendommen Grønskovvej 23. 8660 Skanderborg (Horsens Kommune). 
  
Horsens Kommune har den 22. november fremsendt følende indstilling til fredningsnævnet: 
 
Horsens Kommune har den 11. november 2010 modtaget ansøgning om etablering af ridebane på 
ejendommen matr. nr.2g, Voerladegård By, Voerladegård, Grønskovvej 23, 8660 Skanderborg. 
 
Ansøgningen er indkommet på baggrund af at en kollega i nabokommune har bemærket ridebanen. Horsens 
Kommune har herefter taget kontakt til ejer af arealet og bedt denne indsende en ansøgning. Ridebanen er 
etableret i løbet af det sidste års tid. Hidtil har arealet været græsfold, men er nu planeret og belagt med 10 
cm blanding af sand og træflis.  
 
Ifølge kommuneplanen ligger ejendommen i et område som i kommuneplanen er udpeget som særlig 
værdifuldt landskab og i område med geologisk interesse. Desuden er ejendommen omfattet af 
skovbyggelinie i medfør af naturbeskyttelseslovens § 17. 
 
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 7 og § 11 (Bek. nr. 408 af 1/5-07) skal der laves en vurdering af, om 
nye projekter påvirker Natura 2000 områder eller bilag IV arter i området væsentligt. Arealet er beliggende i 
nordligøstlig afgrænsning af Habitatområde nr. 48 (Salten Å, Salten Langsø, Mossø, og søer syd for Salten 
Langsø og dele af Gudenå). Arealet ligger dog ikke på biotoper, der danner grundlag for udpegningen. Der 
er indenfor en 10 km radius registreret flere bilag IV arter (vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, 
markfirben, flere arter af flagermus samt odder). Det kan ikke udelukkes, at der findes andre bilag IV arter i 
området. Ingen af arterne har dog deres naturlige udbredelsesområde på arealer som det ansøgte, der indtil 
nu har været et landbrugsareal i omdrift. Der har tidligere været granbevoksning på stedet, men ingen 
løvskov.  Anlægget af ridebanen har medført en forbigående forstyrrelse, men det vurderes jfr. ovenstående, 
at projektet ikke har indskrænket eller forringet egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr herunder 
bilag IV arter i området. 
 
Ejendommen er også omfattet af Overfredningsnævets kendelse af 15. marts 1984 om fredning af 
Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pinddal Mose, Brædstrup Kommune, Vejle 
Amt. 
 
Af fredningsbestemmelsens § 1 fremgår det: ”Fredningen har til formå at sikre en opretholdelse af de 
geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at forbedre offentlighedens 
mulighed for rekreativ udnyttelse af området.”  
Det fremgår ligeledes af § 2, at: ”Det fredede område skal bevares i den nuværende tilstand. Der må således 
bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må 
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ikke opføres yderligere bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de 
følgende bestemmelser eller tillades ved en dispensation efter § 11.” 
 
Kommunens vurdering 
På en del af ridebanens areal har der tidligere (2007) været lidt spredt bevoksning med grantræer samt 
græsfold. Horsens Kommune vurderer, at der kan dispenseres til ændringen af arealet til ridebane, idet dette 
ikke ses at være i strid med fredningens formål.  
Ændringen konflikter desuden ikke med kommunens egne myndighedsområder. 
 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 21. februar 2011. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningen har til formå at sikre en opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige 
værdier, der er knyttet til området, og det fredede område skal bevares i den ved fredningen 
værende tilstand. Der må efter bestemmelserne bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer 
af den hidtidige anvendelse af arealerne. 
Nævnet finder, at udjævning og etablering af ridebane som sket er i direkte strid med fredningens 
formål, og finder derfor ikke, at der kan meddeles dispensation til ridebanen. 
Det pålægges ejer at retablere området inden 1. august 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 



Theis G. Larsen, Grønskovvej 23, 8660 Skanderborg 
og pr. mail fremsendt til: 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, { HYPERLINK "mailto:horsens@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, { HYPERLINK 
"mailto:OPA@horsens.dk" }
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, { HYPERLINK 
"mailto:horsens.kommune@horsens.dk" }
Helle Kousholt, Horsens Kommune, { HYPERLINK "mailto:hko@horsens.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Klostergade 2, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Bodil Toftdal Pedersen 
Hans Clemens Sørensen 
   
 Den 21. marts 2012.          
Pr. mail 
 
Vedrørende journal nr. FN 2012.3, anmodning om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus  
på ejendommen Højlundvej 6, 8660 Skanderborg, Horsens Kommune. 
 
Horsens Kommune fremsendte den 17.januar 2012 følgende indstilling til nævnet: 
 
Horsens Kommune har 8. august 2011 modtaget ansøgning fra arkitektfirmaet Ejvind Gadmar, 
som på vegne af Bodil Toftdal Pedersen og Hans Clemens Sørensen søger om tilladelse til at 
opføre et enfamiliehus samt at nedrive et eksisterende hus på ejendommen matr. nr. 1o Møldrup 
By, Voerladegård, Højlundvej 6, Voervadsbro, 8660 Skanderborg. 
 
Det eksisterende beboelseshus fra 1852 er ca. 130 m2 i stueplan og ca. 170 – 200 m2 alt i alt med 
en delvis udnyttet 1. sal. Hans Clemens Sørensen oplyser, at huset formentlig har været lerklinet 
og at det lader til, at der i 1960erne er bygget en rødstensmur udenpå. Facaden ud mod 
Højlundvej består af cementplader og taget er med eternitplader. Huset fremstår meget 
utidssvarende: Der er meget lav lofthøjde, der er ikke isoleret under gulvet, der er udtalt råd i 
østvendte vinduer og udestue og der er en lækage i østgavlen, hvor vand trænger ind. 
 
Ansøger ønsker at opføre et nyt enfamiliehus, et lavenergihus, et såkaldt Hallandshus. Huset vil 
blive på 105 m2 med et bruttoetageareal på ca. 200 m2. Huset opføres med ydervægge i sortmalet 
træ og hvidmalede vinduer og med tag af betontagsten. Af hensyn til støvgener fra grusvejen, 
ønsker ansøger huset opført ca. 9,45 m nord-øst for det eksisterende hus, som ligger ca. 6 m fra 
Højlundvej.  
Ansøgers plan er, at nedrive det eksisterende hus umiddelbart efter at det nye er opført. Garage 
og hestehus (som er i brug) males udvendig og udhuset vil på sigt blive udskiftet med mindre 
værkstedsbygning, der harmonerer med stuehuset. 
 
Kommuneplan og naturbeskyttelseslov 
Ifølge kommuneplanen ligger ejendommen i område med større uforstyrrede og værdifulde 
landskaber samt geologisk interesseområde. Ejendommen er desuden omfattet af skovbyggelinie 
og å-beskyttelseslinie i medfør af naturbeskyttelsesloven.  
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Natura 2000 
Der ansøges om at opføre et nyt hus indenfor et fredet område. Jf. naturbeskyttelseslovens § 50 
(Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009) er det muligt at dispensere fra 
fredningsbestemmelserne, såfremt det vurderes at det ansøgte ikke vil stride imod fredningens 
formål.  
 
Jf. stk. 2 kan der dog kun meddeles dispensation, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse 
af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser for arter, som er området er 
udpeget for.  
 
Der skal derfor foretages en vurdering af om projektet kan påvirke udpegningsgrundlaget for 
nærliggende Natura 2000-områder. 
 
Huset opføres ca. 15 meter fra afgrænsningen af Natura 2000-område nr. 52 (Habitatområde H48, 
Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen samt 
Fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Det eksisterende hus ligger delvist 
indenfor Natura 2000-området.  
 
Udpegningsgrundlaget for det internationale naturområde kan findes på naturstyrelsens 
hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) 
 
Huset opføres på et areal, der i dag anvendes som have til ejendommen. Det skal bemærkes, at 
damflagermus ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet findes i området. Arten er 
sjælden og den er sårbar overfor fjernelse af træer med hulheder, da de kan udgøre opholdssted 
om dagen i løbet af sommeren. Damflagermus overvintrer i miner, gamle kældre o.lign.  
 
Ingen af de øvrige arter på udpegningsgrundlaget vurderes at leve på arealet.  
 
Under forudsætning af at der ikke fjernes træer, som kan være opholdssted for damflagermus 
vurderes projektet ikke at skade arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området.  
 
 
Bilag IV-arter 
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet fundet flere af de internationalt 
beskyttede arter (bilag IV-arter) i lokalområdet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus 
samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag 
IV-arter i nærområdet. Det gælder for alle disse arter, at der er forbud mod at beskadige eller 
ødelægge deres yngle- og rasteområder. Forbuddet gælder generelt og da gamle træer kan 
udgøre et raste- og yngleområde skal Horsens Kommune gøre opmærksom på at, det er ansøgers 
ansvar at kontakte Naturstyrelsen Søhøjlandet inden fjernelse af gamle træer, hvis disse er 
opholdssted for flagermus. Kontaktoplysninger findes her: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soehoejlandet/
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Lokaliteten hvor der bygges er på nuværende tidspunkt udlagt som græsplæne til det eksisterende 
hus og vurderes ikke at udgøre et potentielt levested for nogen af bilag IV-arterne.   
 
§ 3-natur 
Det nye hus opføres ca. 230 meter fra et hedeareal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3. Imellem naturområdet og det nye hus ligger et skovbevokset areal. Alle andre § 3-arealer ligger 
længere fra ejendommen. Det ansøgte vurderes ikke at berøre dette eller andre § 3-beskyttede 
områder og vil derfor ikke medføre en tilstandsændring i nogen naturområder.  
 
Bygge- og beskyttelseslinjer 
Huset placeres indenfor å-, og skovbyggelinje. Horsens Kommune er indstillet på at meddele 
dispensation til det ansøgte.   
 
 
 
Samlet vurdering 
Horsens Kommunes naturafdeling vurderer således samlet, at den ansøgte opførelse af et nyt 
enfamiliehus kan ske uden at: 

• skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
• indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området 
• medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder 

 
 
Fredning 
Godt halvdelen af ejendommen, men dog kun en meget begrænset del af området, hvor huset 
ønskes opført, er omfattet af fredningsafgørelse af 25. april 2008 vedrørende fredning af arealer 
omkring Gudenåen mellem Voervadsbro og Vilholt, Horsens Kommune, jf. overfredningsnævnets 
afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af arealer omkring Gudenåen.  
 
Af § 1, Fredningens formål, fremgår det: ”Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de 
geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området og at forbedre 
offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området.”  
 
Af § 7, Bebyggelse m. v. fremgår det, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure og 
lignende, samt tilbygning til eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke foretages ombygning af 
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
 
Kommunens udtalelse
Det ansøgte strider ikke mod kommunens myndighedsområder. Det er Horsens Kommunes 
vurdering, at det ansøgte projekt kan godkendes, idet det som udgangspunkt ikke ses at stride 
mod fredningens formål. Det nye hus ændrer ganske vist sin ydre fremtræden, men da selve den 
valgte hustype er den samme, er vurderingen, at det vil føje sig fint ind i landskabet uden at virke 
dominerende.  
 



Der bør stilles vilkår om, at det eksisterende hus nedrives, når det nye hus er opført og taget i 
brug.” 
 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. februar 2012. 
Herunder drøftedes den nærmere placering. 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité så gerne en placering lidt mere mod nordvest, idet 
indsigten til slugt derved dækkes mindre. 
Kommunen så ligeledes gerne en placering lidt mere mod nordvest end ansøgt. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål eller øvrige beskyttelseshensyn. 
Nævnet kan godkende den ansøgte placering, men ser gerne, at placering sker lidt længere mod 
nordvest. Det bemærkes, at det nyopførte hus muligt vil blive placeret helt eller delvist uden for 
fredningen. Idet der gås ud fra, at bygningen helt eller delvist ligger inden for fredningen, betinges 
godkendelsen af, at værksted/fyrrumsbygning fjernes. 
Det er videre en betingelse, at eksisterende beboelseshus fjernes og at grunden, herunder feltet efter 
den beboelsesbygning, der fjernes, holdes som naturgrund. 
 
 
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. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis de 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. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: 
Bodil Toftdal Pedersen og Hans Clemens Sørensen, toftdal@dadlnet.dk
Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar, arkitektgadmar@mail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, horsens@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, OPA@horsens.dk
Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, 
horsens.kommune@horsens.dk
Helle Kousholt, Horsens Kommune, hko@horsens.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 
 
 

                                                                                                           Den 15. februar 2016 
 
 

FN-MJØ 2016.7: Vandledning 

 

Fredningsnævnet har den 8. januar 2016 fra Horsens Kommune modtaget en ansøgning om at etab-

lere en vandledning på langs ad markvejen syd for Pinddal Mose. 

 

Placeringen af vandledningen er illustreret ved følgende kortmateriale, hvor den røde streg angiver 

vandledningen: 

 

 
 

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for af-

gørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnet afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenåda-

len mellem Voervadsbro og Vilholt samt Pindal mose. Fredningens formål er bl.a. at sikre, genska-

be og pleje de geologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området. Der må ikke foreta-

ges terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne.  

 

Horsens Kommune har i udtalelsen oplyst, at der vil ske fuldstændig retablering, således at projektet 

efterfølgende ikke efterlader synlige spor.  

 

Horsens Kommune har videre anført, at en del af ledningen nedgraves i Natura 2000 område nr. 52, 

der er udpeget som habitatområde H48. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke påvirker 

bevaringsstatus for de arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det er endvidere kommunens 

vurdering, at projektet ikke kan indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag 

IV-arter i området. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningen af arealer omkring Gudenådalen mv. indeholder forbud mod terrænændringer eller æn-

dringer af den hidtidige anvendelse af arealerne. Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet 

derfor kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvor-

efter 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 an-

søgte 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 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Da der alene er tale om midlertidige terrænændringer og ingen synlighed af projektet efterfølgende, 

meddeler fredningsnævnet dispensation i sagen. 

 

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 Miljø-

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

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for kla-

gefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageporta-
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len. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes fin-

des 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 Miljø-

klagenævnets 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 tilba-

ge, 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. 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 udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-

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

 

 
 

                                                               Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Jytte Heslop, 

2. Ole Pilgaard Andersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Horsens Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 

9. Kulturstyrelsen, 

10. Region Midtjylland, 

11. Friluftsrådet, Horsens, 

12. Arne Rodsted. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 1. april 2016 

 

FN-MJØ 2015.82: Ridebane, hegn og hestebygning 

Fredningsnævnet modtog den 9. juli 2015 en udtalelse fra Horsens Kommune om etablering af en 

ridebane på matr.nr. 8a Vissingkloster, Sdr. Vissing, Vilholtvej 47, 8740 Brædstrup. 

Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 25. august 2015, hvor det kunne konstateres, at der 

var opsat et sort træhegn rundt om en ridebane, ligesom der var opsat sorte træhegn omkring større 

tilstødende arealer. Ansøgeren oplyste, at hegnet var opsat 10 år tidligere. Horsens Kommune oply-

ste, at der ikke var sket en myndighedsbehandling i relation til hegnene, og at kommunen ikke tidli-

gere havde været opmærksom på hegnene. Fredningsnævnet besluttede på den baggrund at udsætte 

sagen på Horsens Kommunes nærmere undersøgelse af historikken omkring hegningen, herunder 

ved luftfotos.  

Fredningsnævnet har herefter den 20. oktober 2015 modtaget yderligere en udtalelse fra Horsens 

Kommune om ridebanen, hegnene og en hestebygning. 

Fredningsnævnet har efter en fornyet besigtigelse af ejendommen besluttet delvist at meddele di-

spensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørel-

se. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gude-

nådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose. Der er tale om en tilstands-

fredning, der har til formål at sikre en opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige 

værdier, der er knyttet til området, samt at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse 

af området. Der må ikke foretages terrænændringer. 

Horsens Kommune har i udtalelsen af 9. juli 2015 anført, at ridebanen, der udelukkende er til privat 

brug til 2 til 3 islandske heste, ønskes etableret nordøst for ejendommens bygninger på modsatte side 

af Vilholtvej på et eksisterende græsareal. Ridebanens størrelse vil blive på 20 x 60 meter. Det vil 

ikke være nødvendigt at ændre på terrænet, da marken fremstår helt plan, men der ønskes udlagt et 

10 cm lag af muslingeskaller på hele arealet samt opsat et sortmalet træhegn. 

Horsens Kommune har i udtalelsen af 20. oktober 2015 anført, at luftfotos synes at bekræfte ansøge-

rens angivelse af, at hegnet mod syd set fra ridebanen er opsat i 2002-2003, mens hegnet om rideba-

nen og nord for denne er opsat i 2013. Der søges nu alene om udlæg af muslingeskaller i hovslaget 

svarende til et 60 cm spor hele vejen rundt på ridebanen. Det vil se lidt strandagtigt ud i begyndelsen, 

men skallerne vil efterhånden, som man rider rundt, knuses og vil komme til at ligne stenmel i en lidt 

grovere udgave. Der søges endvidere om lovliggørelse af et ca. 3 år gammelt lille træhus sydøst for 

ejendommens bygninger på den modsatte side af vejen. Det erstattede et gammelt træhus i samme 

stil, der stod ved foden af skrænten. Huset, der bruges som læskur for 4 islænderheste og 1 shet-

landspony samt oplag af halm, blev flyttet, da det stod under vand om vinteren. 
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Horsens Kommune har videre anført, at ridebanen ønskes etableret indenfor Natura 2000-område nr. 

52, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Det vurde-

res, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundla-

get for Natura 2000-området. Projektet vil derfor være foreneligt med den vedtagne Natura 2000-

plan for området. Det vurderes heller ikke at ville påvirke bilag IV-arter.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgeren Jesper Krogh og Danmarks Naturfredningsforening ved Lilli-

an Sørensen og Mogens Tuborgh. 

 

Jesper Krogh oplyste, at det er korrekt, når Horsens Kommune anfører, at hegnet omkring ridebanen 

blev opsat i 2013. Resten af indhegningen har været der i 10 år og blev oprindeligt opsat for at hindre 

hestene i at løbe ud på den meget trafikerede vej. Det er siden blev malet sort i forbindelse med ved-

ligeholdelse, men også for at give det et mere landskabeligt udtryk. Den tidligere hestebygning var 

placeret ovenpå det gamle forløb af Gudenåen. Der var derfor så vådt omkring bygningen, at den var 

ubrugelig til hestehold. Den er derfor flyttet højere i terrænet og er i den forbindelse udvidet lidt, dog 

primært i relation til et øget udhæng. Skallerne på selve ridebanen ønskes i forhold til ansøgningen 

kun udlagt i et 60 cm bredt ridespor. Det vil med tiden ikke se ud som om, at der er udlagt skaller. 

Det er ikke hensigtsmæssigt i stedet at bruge sand. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke 

bemærkninger til projektet. 

 

Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation i relation til den 

ældre hegning og hestebygningen, men ikke til hegningen omkring ridebanen og udlæggelse af skal-

ler.    

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Voervadsbro og Vissingkloster er en tilstandsfredning, der har til formål at 

sikre de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området. Det ansøgte 

kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvoref-

ter 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-

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 forholdene omkring hestebygningen og den ældre 

hegning meddele lovliggørende dispensation i relation hertil. 

 

Etablering af en ridebane med udlægning af skaller og opsætning af hegn er efter fredningsnævnets 

opfattelse en for markant og fremmedartet tilstandsændring det pågældende sted i fredningen. Det er 

indgået i fredningsnævnets vurdering, at der ikke uden videre kan forventes dispensation til en ride-

bane på en landbrugsejendom. Det er endvidere indgået i vurderingen, at fredningsnævnet tidligere 
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har meddelt afslag på en ansøgning til en ridebane andetsteds i fredningen, og at en dispensation vil 

kunne medføre en uheldig præcedens. 

 

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. 

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. 
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Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Ole Pilgaard Andersen,  

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-P00-9-15, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 

9. Kulturstyrelsen, 

10. Region Midtjylland, 

11. Friluftsrådet, Horsens, 

12. Dansk Botanisk Forening, 

13. Vibe Sloth Krogh og Jesper Krogh. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 28. november 2016 

 

FN-MJØ-126-2016. Bænke og bord/bænkesæt på Sukkertoppen 

Fredningsnævnet har den 14. oktober 2016 fra Horsens Kommune modtaget en udtalelse om en an-
søgning om at udskifte og opsætte nye bord/bænkesæt på højdepunktet Sukkertoppen ved Kloster-
mølle matr.nr. 9b Voerladegård By, Voerladegård. Ansøgningen blev indgivet af Horsens Kommune 
på vegne af partnerskabet ”Stier og formidling sydvest for Mossø” og HedeDanmark. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af Sukkertoppen besluttet at meddele dispensation. Begrun-
delsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Sukkertoppen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gu-
denådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose. Der er tale om en tilstands-
fredning med det formål at sikre opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, 
der er knyttet til området, samt at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af om-
rådet. 

Horsens Kommune har oplyst, at ansøgningen drejer sig både om opsætning af nye bord/bænkesæt 
og udskiftning af eksisterende bord/bænkesæt, som er meget medtagne af råd. De eksisterende bæn-
ke står i forbindelse med stierne på toppen af Sukkertoppen. Der er et stort publikumstryk på områ-
det som følge af den storslåede udsigt fra bakketoppen i flere retninger. Det betyder, at stierne mod 
toppen fra Højlundvej og et afgrænset areal på plateauet på toppen af bakken er udsat for slitage og 
er uden bevoksning. Det gælder både området ved udsigtspunktet mod Mossø og udsigtspunktet mod 
Gudenådalen. Disse arealer fremtræder vegetationsmæssigt klart afgrænsede fra skræntarealerne om-
kring toppen af bakken og har ikke ændret karakter eller udstrækning i mange år. På grund af det 
kuperede terræn omkring stianlægget forekommer der ikke færdsel af betydning på hedeskrænterne, 
og det vurderes, at der ikke er fare for, at en større del end det allerede eksisterende areal bliver taget 
i brug af publikum. De eksisterende bænke står på disse barbundede arealer i kanten af stierne mod 
hedeskrænterne. De to nye bord/bænkesæt planlægges ligeledes etableret på arealer, der allerede i 
dag er uden bevoksning. 

Horsens Kommune har videre oplyst, at Sukkertoppen er en del af habitatområde nr. 52, Salten Å, 
Salten Langsø, Mossø, søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Området omkring udsigts-
punkterne på toppen af Sukkertoppen, hvor bænkene står, er registreret som beskyttet hede efter na-
turbeskyttelseslovens § 3. Området er kortlagt til at være mosaik af habitatnaturtype tør hede og bø-
geskov på morbund ifølge Basisanalyse til Natura 2000-planen. Projektet vurderes ikke at ville på-
virke opfyldelse af målsætninger for Natura 2000-området eller at berøre de bilag IV-arter, der yng-
ler og lever i området, hvis bord/bænkesættene ikke kommer til at berøre hedearealerne ved stierne. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31. oktober 2016. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet, ansøgeren ved landskabsarkitekt Bendt Nielsen og Bo Karlshøj Riis 
(Horsens Kommune), Horsens Kommune ved Frida Franko-Dossar og Danmarks Naturfredningsfor-
ening ved Carsten Fynbo og Mogens Tuborg. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose 
betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fred-
ningens 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-
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 meddeler dispensation til projektet, der kun delvist omfatter nyopsætning af 
bord/bænkesæt, da de ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, og da de medvirker til i øget 
omfang at opfylde fredningsformålet om rekreativ udnyttelse af området.  

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-
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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. 
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 Brage Michelsen, 
2. Ole Pilgaard Andersen, 
3. Grønt Partnerskab om stier og formidling sydvest for Mossø, 
4. Bendt Nielsen, 
5. HedeDanmark A/S, 
6. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 
7. Horsens Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Friluftsrådet, Horsens, 
14. Region Midtjylland, 
15. Kulturstyrelsen.  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 13. marts 2017 

 

FN-MJØ-131-2016. Opførelse af nyt byggeri og plantning af allé 

Fredningsnævnet har den 7. november 2016 og 13. januar 2017 fra Horsens Kommune modtaget udtalelser 
om ansøgninger om at opføre to nye bygninger og plante en allé på matr.nr. 6a Vissingkloster, Sdr. Vissing, 
Vilholtvej 14, 8660 Skanderborg. Ansøgningen er indsendt af arkitektfirmaet Arne Elkjær A/S for ejeren 
Thomas Ellemann. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet delvist at meddele dispensation. Begrun-
delsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen 
mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose, der er en tilstandsfredning, der har til formål at 
sikre opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at 
forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Der må ikke opføres yderligere be-
byggelse, og beplantning må ikke ske uden for haveanlæg. Læhegn, der er nødvendige for landbrugsdriften 
kan dog plantes uden hensyn til fredningen.  

Horsens Kommune har anført, at der ønskes opført to nye bygninger hver på 75 m2 med et etageareal på 125 
m2. Bygningerne er beliggende i en afstand af ca. 6 meter fra det eksisterende hovedhus og inden for den 
eksisterende ladebygning, således at der dannes et gårdareal. Herudover ønskes plantet en allé fra Vilholtvej 
til ejendommen. 

De eksisterende bygninger og de ansøgte bygninger er illustreret på følgende vis: 

 

Horsens Kommune har videre oplyst, at bygningerne placeres inden for Natura2000-område nr. 52 (habitat-
område H48 og fuglebeskyttelsesområde F35), Foruden de mange naturtyper, som området er udpeget for, 
udgør også lys skivevandkalv, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder en del af udpeg-
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ningsgrundlaget. Ifølge Statens artsovervågning for perioden 2004-2011 lever damflagermus ved Klosterka-
nalen. Damflagermusen er sjælden og sårbar. Om sommeren slår den sig ned og yngler nær sine jagtområ-
der, som f. eks. Mossø og Klosterkanalen. Den opholder sig om dagen i huse og i mindre grad i hulheder i 
træer. Arten overvintrer nærmest udelukkende i kalkgruber forskellige steder i Jylland. De nye bygninger 
opføres på et areal, som i dag udgør en del af ejendommens haveanlæg/gårdsplads. Det fremgår af luftfotos, 
at der ikke står nogen gamle træer på arealet, hvor der bygges. Potentielle opholdssteder for damflagermus 
vil dermed ikke blive berørt af projektet. Ingen af de øvrige arter på udpegningsgrundlaget vurderes at kun-
ne anvende arealet som yngle- eller rastested. Projektet kan derfor ikke skade arter og naturtyper, som ud-
gør udpegningsgrundlaget for Natura2000-området.  

Horsens Kommune har anbefalet en dispensation til byggeriet, men ikke en dispensation til alléen, der vil 
være en så væsentlig ændring af landskabet, at det vil være i strid med fredningens formål. 

Der er i ansøgningsmaterialet indgået tegningsmateriale over de ansøgte bygninger og et gammelt fotografi, 
der viser, at der på ejendommen tidligere var et gårdmiljø med tre bygninger. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Thomas Ellemann ved Peter Kristensen og arkitekt Steffen Møller, Horsens Kommune ved 
Helle Kousholt og Lene Egemose, Danmarks Naturfredningsforening ved Poul Erik Nielsen og Mogens Tuborg 
og Friluftsrådet ved Jan Karnø og Lars Krogh. Det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet havde for-
fald, men har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sit kendskab til fredningen og den konkrete ejen-
dom fra andre sager.  

Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der ønskes gennemført en genetablering af et oprindeligt gårdmiljø med 
tre længer. Den eksisterende lade på 244 m2 nedrives og erstattes af de ansøgte bygninger. Det bebyggede 
areal bliver derfor mindre end nu. Bygningerne opføres med røde mursten, der ikke skal pudses som hoved-
bygningen.  

Det blev ved besigtigelsen videre oplyst, at ejeren er indstillet på at indgå i en dialog om den nærmere ud-
formning af en allé. Det er efter hans opfattelse normalt i området med alléer. Horsens Kommune anførte, 
at der efter kommunens opfattelse vil være tale om et fremmed element i landskabet og i øvrigt, at en allé 
ikke vil føre ned til, men forbi bygningerne. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet oplyste at 
være imod dispensation til en allé.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose betyder, 
at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvoref-
ter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

En dispensation til de to bygninger vil samlet medføre en mindre og mere harmonisk bygningsmasse på 
ejendommen end den nuværende i overensstemmelse med det gårdmiljø, der historisk set har været på 
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ejendommen. På den baggrund og efter oplysningerne om bygningernes udseende meddeler fredningsnæv-
net dispensation til opførelsen af disse. 

Fredningsnævnet er enig med Horsens Kommune i kommunens vurdering af den uheldige landskabelige 
påvirkning ved plantning af en ny allé på et sted, hvor der ikke i forvejen er en allé. På den baggrund og da 
fredningsnævnet ikke finder, at der er andre alléer i fredningen, der grundet lighedsbetragtninger kan give 
en berettiget forventning om dispensation, meddeler fredningsnævnet ikke dispensation til at plante en allé. 

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. Kla-
gefristen 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 
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. 
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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 Brage Michelsen, 

2. Ole Pilgaard Andersen, 

3. Thomas Ellemann, 

4. Arkitektfirmaet Arne Elkjær A/S, 

5. Miljøstyrelsen, 

6. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-12-16, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 

11. Dansk Botanisk Forening, 

12. Friluftsrådet, Horsens, 

13. Region Midtjylland, 

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

Den 24. september 2018

FN-MJØ-121-2018. Opførelse af nyt byggeri 

Fredningsnævnet traf den 13. marts 2017 følgende afgørelse om bl.a. en ansøgning om at opføre to nye byg-
ninger på matr.nr. 6a Vissingkloster, Sdr. Vissing, Vilholtvej 14, 8660 Skanderborg (FN-MJØ-131-2016):

”Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen 
mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose, der er en tilstandsfredning, der har til formål at sikre 
opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at forbedre 
offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, og be-
plantning må ikke ske uden for haveanlæg. Læhegn, der er nødvendige for landbrugsdriften kan dog plantes 
uden hensyn til fredningen. 

Horsens Kommune har anført, at der ønskes opført to nye bygninger hver på 75 m2 med et etageareal på 125 m2. 
Bygningerne er beliggende i en afstand af ca. 6 meter fra det eksisterende hovedhus og inden for den eksisteren-
de ladebygning, således at der dannes et gårdareal. Herudover ønskes plantet en allé fra Vilholtvej til ejendom-
men.

De eksisterende bygninger og de ansøgte bygninger er illustreret på følgende vis:

Horsens Kommune har videre oplyst, at bygningerne placeres inden for Natura2000-område nr. 52 (habitatom-
råde H48 og fuglebeskyttelsesområde F35), Foruden de mange naturtyper, som området er udpeget for, udgør 
også lys skivevandkalv, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder en del af udpegningsgrundla-
get. Ifølge Statens artsovervågning for perioden 2004-2011 lever damflagermus ved Klosterkanalen. Damflager-
musen er sjælden og sårbar. Om sommeren slår den sig ned og yngler nær sine jagtområder, som f. eks. Mossø 
og Klosterkanalen. Den opholder sig om dagen i huse og i mindre grad i hulheder i træer. Arten overvintrer nær-
mest udelukkende i kalkgruber forskellige steder i Jylland. De nye bygninger opføres på et areal, som i dag udgør 
en del af ejendommens haveanlæg/gårdsplads. Det fremgår af luftfotos, at der ikke står nogen gamle træer på 
arealet, hvor der bygges. Potentielle opholdssteder for damflagermus vil dermed ikke blive berørt af projektet. 
Ingen af de øvrige arter på udpegningsgrundlaget vurderes at kunne anvende arealet som yngle- eller rastested. 
Projektet kan derfor ikke skade arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura2000-området. 
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Horsens Kommune har anbefalet en dispensation til byggeriet, men ikke en dispensation til alléen, der vil være 
en så væsentlig ændring af landskabet, at det vil være i strid med fredningens formål.

Der er i ansøgningsmaterialet indgået tegningsmateriale over de ansøgte bygninger og et gammelt fotografi, der 
viser, at der på ejendommen tidligere var et gårdmiljø med tre bygninger.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Thomas Ellemann ved Peter Kristensen og arkitekt Steffen Møller, Horsens Kommune ved Hel-
le Kousholt og Lene Egemose, Danmarks Naturfredningsforening ved Poul Erik Nielsen og Mogens Tuborg og Fril-
uftsrådet ved Jan Karnø og Lars Krogh. Det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet havde forfald, men 
har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sit kendskab til fredningen og den konkrete ejendom fra andre sa-
ger. 

Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der ønskes gennemført en genetablering af et oprindeligt gårdmiljø med tre 
længer. Den eksisterende lade på 244 m2 nedrives og erstattes af de ansøgte bygninger. Det bebyggede areal bli-
ver derfor mindre end nu. Bygningerne opføres med røde mursten, der ikke skal pudses som hovedbygningen. 

Det blev ved besigtigelsen videre oplyst, at ejeren er indstillet på at indgå i en dialog om den nærmere udform-
ning af en allé. Det er efter hans opfattelse normalt i området med alléer. Horsens Kommune anførte, at der ef-
ter kommunens opfattelse vil være tale om et fremmed element i landskabet og i øvrigt, at en allé ikke vil føre 
ned til, men forbi bygningerne. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet oplyste at være imod dispen-
sation til en allé.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose betyder, at 
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fred-
ningsnævnet 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.

En dispensation til de to bygninger vil samlet medføre en mindre og mere harmonisk bygningsmasse på ejen-
dommen end den nuværende i overensstemmelse med det gårdmiljø, der historisk set har været på ejendom-
men. På den baggrund og efter oplysningerne om bygningernes udseende meddeler fredningsnævnet dispensa-
tion til opførelsen af disse.”

Fredningsnævnet har herefter den 10. august 2018 modtaget en henvendelse fra Horsens Kommune om, at 
de to udhusbygninger ikke er udført helt i overensstemmelse med de tegninger, som dannede grundlag for 
fredningsnævnets dispensation. Der er bl.a. i gavlene med syd isat et stort vindue og i stedet for almindelige 
ovenlysvinduer etableret Velux Cabrio tagaltaner.

Fredningsnævnet gennemførte på den baggrund en besigtigelse den 17. september 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere ejendommens ejer Thomas Ellemann ved Peter Kristensen, arkitekt Steffen Møller, arkitekt 
og byggeleder Peter Christensen og projektchef Carsten Iversen, Horsens Kommune ved Lene Wielandt Ege-
mose og Danmarks Naturfredningsforening ved Carsten Fynbo. Lene Wielandt Egemose redegjorde for afvi-
gelserne, der efter kommunens opfattelse ikke kan accepteres i landskabet. Carsten Fynbo oplyste, at Dan-
marks Naturfredningsforening fandt det uheldigt, at der var sket så væsentlige ændringer i forhold til det 
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oprindelige projekt, men anførte omvendt at det ikke forringer landskabsoplevelsen. Fredningsnævnet drøf-
tede sagen og tilkendegav herefter, at der med dissens meddeles lovliggørende dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Det bemærkes indledningsvis, at fredningsnævnet ved sin afgørelse skal behandle spørgsmålet om lovliggø-
relse som om, at der korrekt var søgt om en forudgående dispensation fra fredningen af Gudenådalen mel-
lem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose i relation til de faktisk opførte udhusbygninger.

Fredningsnævnet finder fortsat, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 
eller 3. 

Fredningsnævnets formand og ministerielt udpegede medlem udtaler herefter:

Der er efter vores opfattelse ikke tale om en sådan ændret udformning af udhusbygningerne, at vi ikke ville 
have meddelt dispensation til den konkret skete udformning af bygningerne. Det er således efter en samlet 
vurdering af ejendommens tidligere og nuværende bygningsmasse vores opfattelse, at der ikke er nogen 
forskel i landskabsoplevelsen i relation til de ændringer, som er sket i forhold til det oprindelige projekt. Vi 
stemmer derfor for at meddele lovliggørende dispensation. 

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem udtaler herefter:

Det er min opfattelse, at den nuværende udformning af udhusbygningerne er udtryk for et synligt visuelt og 
dominerende element, som er fremmedartet i landskabet. Jeg stemmer derfor for, at der ikke meddeles 
lovliggørende dispensation, og at der skal ske lovliggørelse til en udformning, der stemmer overens med 
fredningsnævnets tidligere dispensation.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen meddeles der herefter lovliggørende dispensation til de udførte udhus-
bygninger. 

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 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

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

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

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

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 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 Brage Michelsen,
2. Ole Pilgaard Andersen,
3. Thomas Ellemann,
4. Carsten Iversen,
5. Miljøstyrelsen,
6. Horsens Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Horsens,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 24. september 2018

FN-MJØ-39-2018. Kældre under nyt byggeri 

Fredningsnævnet traf den 13. marts 2017 følgende afgørelse om bl.a. en ansøgning om at opføre to nye byg-
ninger på matr.nr. 6a Vissingkloster, Sdr. Vissing, Vilholtvej 14, 8660 Skanderborg (FN-MJØ-131-2016):

”Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen 
mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose, der er en tilstandsfredning, der har til formål at sikre 
opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at forbedre 
offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, og be-
plantning må ikke ske uden for haveanlæg. Læhegn, der er nødvendige for landbrugsdriften kan dog plantes 
uden hensyn til fredningen. 

Horsens Kommune har anført, at der ønskes opført to nye bygninger hver på 75 m2 med et etageareal på 125 m2. 
Bygningerne er beliggende i en afstand af ca. 6 meter fra det eksisterende hovedhus og inden for den eksisteren-
de ladebygning, således at der dannes et gårdareal. Herudover ønskes plantet en allé fra Vilholtvej til ejendom-
men.

De eksisterende bygninger og de ansøgte bygninger er illustreret på følgende vis:

Horsens Kommune har videre oplyst, at bygningerne placeres inden for Natura2000-område nr. 52 (habitatom-
råde H48 og fuglebeskyttelsesområde F35), Foruden de mange naturtyper, som området er udpeget for, udgør 
også lys skivevandkalv, bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder en del af udpegningsgrundla-
get. Ifølge Statens artsovervågning for perioden 2004-2011 lever damflagermus ved Klosterkanalen. Damflager-
musen er sjælden og sårbar. Om sommeren slår den sig ned og yngler nær sine jagtområder, som f. eks. Mossø 
og Klosterkanalen. Den opholder sig om dagen i huse og i mindre grad i hulheder i træer. Arten overvintrer nær-
mest udelukkende i kalkgruber forskellige steder i Jylland. De nye bygninger opføres på et areal, som i dag udgør 
en del af ejendommens haveanlæg/gårdsplads. Det fremgår af luftfotos, at der ikke står nogen gamle træer på 
arealet, hvor der bygges. Potentielle opholdssteder for damflagermus vil dermed ikke blive berørt af projektet. 
Ingen af de øvrige arter på udpegningsgrundlaget vurderes at kunne anvende arealet som yngle- eller rastested. 
Projektet kan derfor ikke skade arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura2000-området. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Horsens Kommune har anbefalet en dispensation til byggeriet, men ikke en dispensation til alléen, der vil være 
en så væsentlig ændring af landskabet, at det vil være i strid med fredningens formål.

Der er i ansøgningsmaterialet indgået tegningsmateriale over de ansøgte bygninger og et gammelt fotografi, der 
viser, at der på ejendommen tidligere var et gårdmiljø med tre bygninger.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Thomas Ellemann ved Peter Kristensen og arkitekt Steffen Møller, Horsens Kommune ved Hel-
le Kousholt og Lene Egemose, Danmarks Naturfredningsforening ved Poul Erik Nielsen og Mogens Tuborg og Fril-
uftsrådet ved Jan Karnø og Lars Krogh. Det kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet havde forfald, men 
har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sit kendskab til fredningen og den konkrete ejendom fra andre sa-
ger. 

Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der ønskes gennemført en genetablering af et oprindeligt gårdmiljø med tre 
længer. Den eksisterende lade på 244 m2 nedrives og erstattes af de ansøgte bygninger. Det bebyggede areal bli-
ver derfor mindre end nu. Bygningerne opføres med røde mursten, der ikke skal pudses som hovedbygningen. 

Det blev ved besigtigelsen videre oplyst, at ejeren er indstillet på at indgå i en dialog om den nærmere udform-
ning af en allé. Det er efter hans opfattelse normalt i området med alléer. Horsens Kommune anførte, at der ef-
ter kommunens opfattelse vil være tale om et fremmed element i landskabet og i øvrigt, at en allé ikke vil føre 
ned til, men forbi bygningerne. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet oplyste at være imod dispen-
sation til en allé.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose betyder, at 
projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fred-
ningsnævnet 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.

En dispensation til de to bygninger vil samlet medføre en mindre og mere harmonisk bygningsmasse på ejen-
dommen end den nuværende i overensstemmelse med det gårdmiljø, der historisk set har været på ejendom-
men. På den baggrund og efter oplysningerne om bygningernes udseende meddeler fredningsnævnet dispensa-
tion til opførelsen af disse.”

Fredningsnævnet har herefter den 1. februar 2018 modtaget en henvendelse fra Horsens Kommune om, at 
der i forbindelse med opførelsen af de to udhusbygninger var synlige bygningsarbejder i relation til to kæl-
dre, og at bygningsudtrykket havde et andet udtryk end det udtryk, kommunen efter fredningsnævnets dis-
pensation havde givet tilladelse til i relation til kældre uden fornyet forelæggelse for fredningsnævnet. 

Fredningsnævnet gennemførte på den baggrund en besigtigelse den 17. september 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere ejendommens ejer Thomas Ellemann ved Peter Kristensen, arkitekt Steffen Møller, arkitekt 
og byggeleder Peter Christensen og projektchef Carsten Iversen, Horsens Kommune ved Lene Wielandt Ege-
mose og Danmarks Naturfredningsforening ved Carsten Fynbo. Det kunne konstateres, at kældrene efter 
anvisninger fra Horsens Kommune ikke var synlige. Fredningsnævnet tilkendegav herefter, at kældrene ikke 
er problematiske i relation til fredningen, og at fredningsnævnet derfor ikke foretager yderligere i sagen.
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Fredningsnævnet skal dog endnu engang opfordre Hosens Kommune til ikke at meddele tilladelse til ændrin-
ger i et projekt, hvortil fredningsnævnet har meddelt dispensation, uden en fornyet forelæggelse for fred-
ningsnævnet.

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 
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.
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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 Brage Michelsen,
2. Ole Pilgaard Andersen,
3. Thomas Ellemann,
4. Carsten Iversen,
5. Miljøstyrelsen,
6. Horsens Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Horsens,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2019

FN-MJØ-139-2018. Hegn, belægning og udhus 

Fredningsnævnet modtog den 8. november 2018 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
etablere hegn og belægning og om at opføre et udhus på matr.nr. 6a Vissingkloster, Sdr. Vissing, Vilholtvej 
14, 8660 Skanderborg. Ansøgningen var indgivet af arkitektfirmaet Arne Elkjær A/S for ejendommens ejer 
Thomas Ellemann.

Fredningsnævnet traf den 2. januar 2019 afgørelse om ikke at meddele dispensation til det ansøgte. Afgørel-
sen blev truffet uden en særskilt besigtigelse efter ansøgningens modtagelse, idet forholdene blev omtalt på 
et møde med besigtigelse på ejendommen, som fredningsnævnet gennemførte forud for sagens modtagelse 
som led i behandlingen af en anden sag på ejendommen den 17. september 2018. 

Fredningsnævnet ophævede afgørelsen den 8. januar 2019, idet der på tidspunktet for afgørelsen den 2. 
januar 2019 ikke var sket beskikkelse af fredningsnævnets formand og ministerudpegede medlem for en ny 
4-årig periode. 

Fredningsnævnet har herefter på ny gennemført en besigtigelse og har besluttet at meddele dispensation til 
en del af den ansøgte belægning. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnet afgørelse. 

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen 
mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose, der er en tilstandsfredning, som bl.a. har til for-
mål at sikre opretholdelse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, 
og at forbedre offentlighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Der må ikke opføres yderligere 
bebyggelse, herunder skure og lignende. Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. 
Beplantning må ikke ske uden for haveanlæg. Læhegn, der er nødvendige for landbrugsdriften, kan dog plan-
tes uden hensyn til fredningen. 

Fredningsnævnet har tidligere behandlet en række sager på ejendommen, herunder bl.a. følgende:

Fredningsnævnet traf den 19. maj 2010 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til opbyg-
gede terrasseområder. Afgørelsen blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, som anførte, at de opbyg-
gede meget markante terrasser forekom fremmedartet og dominerende i det fredede landskab. 

Fredningsnævnet traf den 5. maj 2013 (FN-MJØ-20-2013) afgørelse om ikke at meddele dispensation til en 
terrasse på 89 m2 udført i chaussésten hævet ca. 10-20 cm over terræn. Der blev meddelt dispensation til to 
mindre terrasser med en placering så lavt i terrænet som muligt og med trin op til dørene. Fredningsnævnet 
bemærkede i øvrigt, at der skulle ske fysisk lovliggørelse i relation til to opførte meget markante søjler og 
opsætning af hegn, hvorom der ikke var søgt om fredningsnævnets dispensation.  

Fredningsnævnet meddelte den 13. marts 2017 (FN-MJØ-131-2016) dispensation til opførelse af to udhuse 
på hver 75 m2 hver med et etageareal på 125 m2. Fredningsnævnet meddelte endvidere den 21. september 
2018 (FN-MJØ-121-2018) lovliggørende dispensation til nogle ikke ansøgte bygningsmæssige ændringer på 
udhusene.
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Horsens Kommune har anført, at ejendommen er noteret som en landbrugsejendom på ca. 20 ha. Ansøgnin-
gen omfatter et skur på 28 m2, som skal bruges til redskaber til privat have og til juletræsplantage. Det vil bli-
ve opført med sort bræddebeklædning i samme stil som ejendommens potteværksted og med tagpap. An-
søgningen omfatter endvidere belægning i hele gårdrummet med mørkegrå betonfliser med chaussésten 
imellem. Ansøgningen omfatter endelig et hegn mod Vilholtvej bestående af hvidmalede murede søjler med 
grå betontop i en afstand af 3,6 meter mellem søjlerne. Imellem søjlerne plantes der bøgebæk. Søjlerne og 
hækken vil få en maksimal højde på 1,8 meter.

Projektet er bl.a. illustreret på følgende vis i ansøgningsmaterialet.

Horsens Kommune har videre oplyst, at ejendommen er i Natura2000-område nr. 52 (habitatområde H48 og 
fuglebeskyttelsesområde F35). Det er kommunens vurdering, at projektet kan gennemføres uden at skade 
arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 
rastesteder for områdets bilag IV-arter. 

Det er Horsens Kommunes vurdering, at der ikke bør dispenseres til redskabsskuret. Det er for nylig opført to 
udhusbygninger hver med 125 m2 etageareal, ligesom der i forvejen er et udhus på 88 m2 på ejendommen. 
Der må derfor være plads nok på ejendommen til det ansøgte formål. Der er ingen bemærkninger til belæg-
ningen. Hegnet med søjler vil fremstå bastant og fremmedartet i landskabet, og det vil adskille sig markant 
fra, hvordan der ellers hegnes i fredningen. Det kan derfor ikke anbefales, at hegnet etableres som ansøgt.

Carsten Iversen har på vegne af ejendommens ejer den 26. februar 2019 meddelt fredningsnævnet, at der 
alene ønskes meddelt dispensation til belægningen, da det anerkendes, at der ikke er grundlag for yderligere 
et udhus, søjler og hegn. 

Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. marts 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Carsten Iversen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lillian Sørensen. Det kunne konstateres, 
at en stor del af belægningen var etableret.   

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose betyder, 
at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvoref-
ter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den konkret udførte belægning er markant og fremmedartet i en 
landskabsfredning, som bl.a. skal sikre områdets landskabelige værdier. 

Fredningsnævnet har dog forståelse for behovet for at etablere belægning ved bygningerne. På den bag-
grund og efter en konkret vurdering af bygningernes placering indbyrdes og i landskabet og dermed selve 
gårdspladsens begrænsede synlighed fra omgivelserne meddeler fredningsnævnet dispensation til den del af 
belægningen, der er på selve gårdspladsen, forstået som det tilnærmelsesvise kvadratiske areal mellem de 
tre bygninger. Den øvrige del af den ansøgte belægning nord for bygningerne, på ydersiden af udhusene og 
ved hovedbygningens terrasse meddeles der derimod ikke dispensation til, og den allerede udførte belæg-
ning disse steder skal derfor fjernes. Der kan med sædvanlige belægningssten udføres en gangpassage om-
kring udhusbygningerne og de tidligere i 2013 godkendte to mindre terrasser ved hovedbygningen. Der kan 
ikke i øvrigt etableres anlæg med belægningssten, og ejeren må henvises til f.eks. at så græs på det areal 
nord for bygningerne, hvor der allerede er lagt den ansøgte belægning, som skal fjernes.  

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Kla-
gegebyret 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 stør-
relsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

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

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

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

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 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. Ole Pilgaard Andersen,
2. Thomas Ellemann,
3. Carsten Iversen,
4. Miljøstyrelsen,
5. Horsens Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Horsens,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2019 

 

FN-MJØ-046-2019. Vandplansprojekt i Klosterkæret 

Fredningsnævnet meddelte den 18. september 2018 dispensation til et projekt med regulering af Gudenåen 
ved Døde Å ved Vissingkloster (FN-MJØ-017-2018). Projektet vedrørte arealer, som ejes af Naturstyrelsen og 
omkring 30 private grundejere. 

Fredningsnævnet har herefter den 29. april 2019 fra Horsens Kommune modtaget en ansøgning om en æn-
dring i projektet ved udførelse af et vandplansprojekt i Klosterkæret. Ændringen berører matr.nr. 7a Vissing-
kloster, Sdr. Vissing, som efter en nylig opdeling ejes af Naturstyrelsen og én privat grundejer Inge Kunz.  

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

Sagens baggrund 

De berørte arealer er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 5. marts 1971 om fredning af arealer 
ved Vissingkloster, der er en tilstandsfredning. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller terrænfor-
merne, herunder ved opfyldning eller planering. De til området hørende dele af Gudenå, Døde Å og Salten Å 
må ikke reguleres eller udrettes, uden at fredningsnævnets forud har fået adgang til at udtale sig om spørgs-
målet. Der må ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. 

Horsens Kommune har anført, at det i forbindelse med arbejdet med det projekt, som fredningsnævnet 
meddelte dispensation til den 18. september 2018, har vist sig, at kommunen ikke har kunnet opnå tilladelse 
fra Slots- og Kulturstyrelsen til at etablere udtag fra Klosterkanalen til Døde Å gennem Klosterkanalen. Det 
har derfor været nødvendigt at tilpasse projektet således, at der etableres et udtag fra Gudenåen til Døde Å 
opstrøms Riværket, så der ikke ændres på Klosterkanalens udseende. Det nye projekt ligner i princip og ud-
seende det allerede godkendte projekt. Forskellen er alene, at udtaget til Døde Å ligger opstrøms Riværket, 
hvor det i det oprindelige projekt lå nedstrøms Riværket. Der etableres et 15 meter bredt nyt vandløb fra 
Gudenåen til Døde Å ca. 100 meter opstrøms Riværket nær en grusvej. Det nye vandløb løber nu i en stor 
blød bue fra Gudenåen og ned og rammer Døde Å i matrikelskellet. På en kort del af strækningen er Døde Å 
og det nye vandløb sammenfaldende. Der etableres kanofang til den fortsatte kanosejlads i Klosterkanalen 
umiddelbart nedstrøms udtaget til det nye vandløb. Nedstrøms det punkt hvor det nye vandløb og Døde Å 
løber sammen, udvides Døde Å til en bredde på 12 meter mod i dag 9 meter. Der vil ske ekspropriation, hvis 
der ikke kan opnås en aftale med grundejeren om det ændrede projekt.   

Det oprindelige projekt og ændringerne er illustreret ved oversigtskort i ansøgningsmaterialet.   

Projektområdet er indenfor Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø 
og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, 
Mossø). Horsens Kommune anførte ved ansøgningen om det projekt, som fredningsnævnet tidligere har 
meddelt dispensation til, at det var kommunens samlede vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade 
arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, eller at indskrænke eller 
forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Inge Kunz med Bjarke Heiberg-Iürgensen og Bjørn Heiberg-Iürgensen, Naturstyrelsen ved Knud 
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Erik Hesselbjerg, Horsens Kommune ved Stine Wraae Bach og Simon Marsbøl, Danmarks Naturfredningsfor-
ening ved Carsten Fynbo og Lillian Sørensen og naboerne Gudrun Haller og Carl Erik Norinder. Frednings-
nævnets ministerudpegede medlem deltog dog ikke i besigtigelsen. Projektet blev gennemgået og drøftet. 
Det blev særligt i relation til fredningsforholdene anført, at terrænændringer sker for at fremtidssikre mod 
forhøjet vandstand, så der ikke sker erosion. Der skal yderligere etableres en mindre bro over åen ved kano-
pladsen med et kanospænd på to meter, da det er et vilkår, at den eksisterende sti også skal kunne bruges 
fremadrettet. Broens dimensioner er endnu ikke på plads, men den skal tilpasses området og være så diskret 
som muligt. Naturstyrelsen oplyste ikke at have bemærkninger til projektet. Inge Kunz oplyste at være posi-
tivt indstillet over for projektet, idet der dog er en række detailforhold, som skal drøftes med kommunen. 
Danmarks Naturfredningsforening oplyste ikke at have bemærkninger til projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningen af arealer ved Vissingkloster betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

Projektet består primært i en række terrænændringer og ændret vandforløb, som efter deres karakter og 
formål ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt. På den baggrund og på baggrund af projekts 
formål meddeler fredningsnævnet dispensation. Dispensationen omfatter også en nødvendig og diskret ud-
formet bro.   

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. Kla-
gefristen 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). 
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Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 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. Ole Pilgaard Andersen, 
2. Naturstyrelsen Søhøjlandet, 
3. Inge Kunz, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Horsens Kommune, sagsnr. 01.00.00-A00-18-18, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 27. maj 2020

FN-MJØ-045-2020. Maskinhus

Fredningsnævnet modtog den 4. april 2020 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
maskinhus på matr.nr. 3b Møldrup By, Voervadsbro, Højlundvej 12, 8660 Skanderborg. Ansøgningen er ind-
sendt at ejendommens ejere Eina og Per Tandrup.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til det ansøgte maskinhus, men 
med en anden beliggenhed tættere på ejendommens bebyggelse. Begrundelsen for afgørelsen er anført 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. marts 1984 om fredning af Gudenådalen 
mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal mose. Det er fredningens formål at sikre en oprethol-
delse af de geologiske, biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, og at forbedre offent-
lighedens mulighed for rekreativ udnyttelse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der 
ikke må opføres ny bebyggelse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på en eksisterende landbrugse-
jendom opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugse-
jendom. Det er dog bl.a. en betingelse, at den nye bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de eksiste-
rende bygninger på ejendommen, medmindre der er tale om sædvanlige læskure for kreaturer eller nødven-
dige skurvogne til skovbrugsdrift. 

Horsens Kommune har oplyst, at ejendommen er en skovejendom på ca. 50 ha beliggende i det åbne land 
ca. 600 meter nord for landsbyen Voervadsbro. Ejendommens bygninger er henholdsvis ca. 200 meter øst 
for og ca. 600 meter syd for Gudenåen og ca. 2 km syd for Mossø. Den eksisterende lade er hidtil blevet 
brugt som maskinhus, men er med tiden blevet utidssvarende og for lille. Det betyder, at flere maskiner, der 
er nødvendige for den daglige drift, i dag står udenfor. Maskinhuset ønskes opført syd-vest for den eksiste-
rende bebyggelse. Det er tæt på det sted, hvor der tidligere har ligget en bygning. Afstanden til den eksiste-
rende lade bliver på højst 25 meter, og afstanden til midten af Højlundvej bliver ca. 40 meter. I forbindelse 
med opførelsen vil nogle få høje gamle graner blive fældet, men bygningen vil stadig delvis være omgivet af 
beplantning, som også gerne suppleres yderligere efterfølgende. Maskinhuset bliver 128 m2 (8 x 16 meter) 
og 5½ meter højt. Det opføres med sider i sort eller eventuelt mørkegrønt malet træ og tag af sorte eller 
eventuelt dybgrønne stålplader. Der ønskes en bygning, der er enkel i konstruktionen, og som passer bedst 
muligt ind i den omgivende natur. 

Det er anført i ansøgningen, at maskinhuset er nødvendigt for den daglige drift af ejendommen.

Horsens Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen er i Natura 2000 område nr. 52 (Habitatområde 
H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelses-
område F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Det er kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at 
skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, eller indskrænke 
eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Horsens Kommune har som sin samlede vurdering anført, at maskinhuset med den valgte placering og det 
beskrevne udseende og materialevalg bedst muligt har taget hensyn til områdets landskabelige værdier og 
dermed ikke strider mod fredningens formål. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Eina og Per Tandrup, Horsens Kommune ved Helle Kousholt og Danmarks Naturfredningsforening 
ved Carsten Fynbo. Projektet blev gennemgået. Per Tandrup oplyste, at det større brændely, der er placeret 
det ansøgte sted, vil blive fjernet. Det var tidligere en hundegård. Helle Kousholt oplyste, at det er udgangs-
punktet ved landzonetilladelser, at et byggeri skal opføres ikke mere end 20 meter fra den øvrige bebyggel-
se. Det er dog konkret vurderet, at en afstand på 25 meter opfylder betingelsen om umiddelbar nærhed til 
bebyggelsen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation, men at placeringen skal 
ændres, således at afstanden mellem maskinhuset og den øvrige bebyggelse ikke overstiger 20 meter.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt af Pindal Mose betyder, at projektet 
kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fred-
ningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger og besigtigelsen til grund, at maskinhuset er nødvendigt 
for ejendommens drift som landbrugsdrift. Fredningsnævnet finder derimod ikke, at en afstand på 25 meter 
mellem bygningerne opfylder fredningens krav om bebyggelsens umiddelbare nærhed.

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte maskinhus, men med en placering således, at 
der er højst 20 meter til den øvrige bebyggelse.

Det er et vilkår for dispensationen, at brændelyet fjernes. 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Kla-
gegebyret 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 stør-
relsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

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

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

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

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 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. Ole Pilgaard Andersen,
2. Eina og Per Tandrup,
3. Miljøstyrelsen,
4. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-1-20,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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