
Afgørelser – Reg. nr.:

Fredningen vedrører:  

Bemærkninger:

Domme:

Taksationskommissionen: 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag:

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 



OVER FREDNINGSNÆVNET>



/'3IV 1l!:. {vVtBv
REG.NR ~~b

3!?_7?

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E
t i l

overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af
arealer ved Sondrup og Aakjær. (Ofn. 2179/73).

Indledning. Side

I. Hovedindhold af fredningsnævnets kendelse. 1-2
a. Fredningssagens baggrund og sagsrejsningen. l

b. Beskrivelse af området. 2

c. Hovedpunkterne i fredningsnævnets kendelse. 2

ll. Overfredningsnævnets behandling. 3-30

A. De ankende. 3

B. Overfredningsnævnets almindelige stillingtagen. 3-4

C. Overfredningsnævnets beslutninger i enkeltheder.4-30

l. Fredningens omfang. 4

2. De almindelige fredningsbestemmelser. 5-7
3. Beslutninger yedrørende enkelte ejendomme. 8-13

,I

,I

4 . Erstatninger. ~

2· Konklusion. .~~

6. Forrentning og fordeling på stat og amt.

l· FortegnE;!.lseover de fr~dede 170 ejendomme.

13

14

15-30



UDSKRIFT

• af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1977, den 8. juli, afsagde overfredningsnævnet føl-

gende

kendelse

i sagen nr. 2179/73 om fredning af arealer ved Sondrup og Akjær
i Odder kommune, Arhus amt. Overfredningsnævnets kendelse af-
løser fredningsnævnets kendelse af 27. december 1972 .

••!
l·

I. Kendelse afsagt den 27. december 1972 af fredningsnævnet for
Arhus amts sydlige fredningskreds.

a. Fredningssagens baggrund og rejsning.

Den 2. marts 1970 nedlagde ministeriet for kulturelle an-
liggender forbud i medfør af naturfredningslovens § 40 I!!9dgen-
nemførelse af 4 påtænkte bebyggelser i Hundslund sogn. Ministe-
riet henviste herved bl.a. til, at de ønskede bebyggelser ville
betyde et væsentligt indgreb i det naturparkområde, sam bl.a. na-
turfredningskommissionen har peget på som det betydeligste rekre-
ative område syd for Arhus.

Fredningssag blev derefter rejst af fredningsplanudvalget
for Arhus amt ved skrivelse af l. marts 1971. Den 30. juni 1971
bekendtgjorde fredningsnævnet sagens rejsning.



•

--

- 2 -

b. Området.

De af påstanden omfattede arealer strækker sig som en godt
5 km lang og 2-3 km bred bræmme langs nordsiden af Horsens fjord.

Fredningsplanudvalget fremhævede bl.a., at de landskabeli-
ge skønhedsværdier i området er meget betydelige, navnlig på
grund af beliggenheden ved Horsens fjord, det stærkt kuperede ter-
ræn og den meget varierende fauna. Også den rekreative værdi er
meget betydelig.

Om de videnskabelige og undervisningsmæssige interesser
udtalte fredningsplanudvalget, at de geologiske interesser omfat-
ter hele fredningsområdet, og at bakkerne omkring Sondrup er sær-
lig betydningsfulde. Af arkæologisk og historisk interesse frem-
hæves Akjærdalen og Uldrup bakker som betydningsfulde områder. De
botaniske interesseområder strækker sig over en ca. l km bred
bræmme langs Horsens fjord. Som særdeles betydningsfuldt område
fremhæves engene omkring udløbet af Akjær å. Som zoologisk in-
teresseområde fremhæves Uldrup bakker og Akjærdalen som væsentligt:
Af entomologisk interesse fremhæves Uldrup bakker og det nedre lØb
af Akjærdalen.

De af nærværende sag omfattede arealer i Arhus amt har
sammenhæng med den af overfredningsnævnet ved kendelse af 29. a-
pril 1974 gennemførte fredning af arealer ved Søvind og Brigsted
i Vejle amt, omfattende ialt ca. 600 ha, der udgøres af en l-l~ km
bred og ca. 4 km lang bræmme langs Horsens fjord. De 2 frednin-
ger udgør en landskabelig helhed.

c. Hovedpunkterne i fredningsnævnets kendelse af 27. december 1972.

Kendelsen omfattede 178 ejendomme med ca. 1.665 ha, og
der tilkendtes erstatninger på ialt 1.253.300 kr.

De almindelige fredningsbestemmelser gik i det væsentlige
ud på at bevare det fredede område i dets nuværende tilstand. Om
offentlig adgang besluttedes det, at der - udover den allerede be-
stående adgang - skulle gives almenheden adgang til umotoriseret
færdsel ad særligt angivne veje og stier.
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II.Overfredningsnævnets behandling.

A~ De ankende.

Fredningsnævnets kendelse blev indanket af 44 ejere, hvor-
af 13 repræsenteredes af De samvirkende danske Landboforeninger.
De ankende ejere nedlagde især påstand om forhøjelse af erstat-
ningerne.

Fredningsplanudvalget ankede med påstand om offentlig er-
hvervelse af et ca. 1,8 ha stort parkerings- og opholdsareal af
matr.nr. 4 b, Skablund (lb.nr. 57).

B. Overfredningsnævnets almindelige stillingtagen.

Den 3. og 4. juli 1974 afholdt overfredningsnævnet besig-
tigelse og møde med ejere og myndigheder.

Overfredningsnævnet har herefter med 7 stemmer mod en be-
sluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med nogle ændrin-
ger.

Fredningens afgrænsning ifØlge fredningsnævnets kendelse
er i det væsentlige fundet naturlig og velbegrundet mod vest, syd
og øst. Mod nord er det besluttet at udtage nogle arealer ~ i-
alt ca. 145 ha - der dels forekommer mindre karakteristiske og
dels ligger tæt ved landsbyerne Trustrup, Torup og Svinballe.

Fredningsbestemmelserne har stort set kunnet tiltrædes,
og de har derefter fået den under C nævnte udformning. Bestemmel-
sen om landbrugsbyggeri er - i delvis overensstemmelse med Land-
boforeningernes påstand - udformet med hensyntagen til tilsvaren-
de bestemmelser i andre lignende fredninger.

Det er besluttet med enkelte ændringer at tiltræde bestem-
melserne om en vis offentlig adgang - udover hvad der følger af
naturfredningslovens almindelige regler, idet det ved gennemførel-
sen af en fredning som den her omhandlede må anses for rimeligt
at varetage hensynet til almenhedens færdsel til fods.

Mindretallet anser fredningens omfang for alt for stort
og har derfor ønsket fredningens nordgrænse trukket ved offent-
lig bivej nr. 8 og 13, således at hovedparten af landbrugsejen-
dommene - som findes ikke at adskille sig væsentligt fra mange
andre østjydske landskaber - blev fritaget for fredning og såle-
des alene undergivet de almindelige reguleringslove, navnlig love-
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ne om by- og landzoner og om råstoffer. Endvidere anses fredning
af Akjær gods for urimelig og bestemmelsen om censur med land-
br~gsbyggeri for urimelig byrdefuld, ligesom servituttens forbud
mod visse driftsformer (eksempelvis nye frugtplantager, pelsdyr-
avl og sandgravning) kan føre til en uheldig fastlåsning til be-
stemte produktionsformer.

2 medlemmer af flertallet udtaler:

Afgrænsningen af en fredning må i reglen bero på et skøn
og sker ofte ved et kompromis mellem de synspunkter, der under sa-
gen gøres gældende af overfredningsnævnets medlemmer, som deref-
ter respekterer det opnåede resultat.

Da et medlem har udtalt sig mod det inden for flertallet
opnåede kompromis og har betegnet fredningen af Akjær gods som
urimelig, uagtet godset omfatter meget smukke områder, finder vi
anledning til at bemærke, at vi havde foretrukket, at fredningen
var blevet mindre indskrænket i forhold til fredningsnævnets ken-
delse, end tilfældet'er blevet, og ligeledes at fredningen i høje-

, -
,re grad havde sikret almenheuens traditionelle adgang til uskade-
lig færdsel til fods ad eksisterende veje.

c. Overfredningsnævnets beslutninger j enkeltheder.

l. Fredningens geografiske omfang, jfr. det kendelsen vedhæftede
kort .

I forhold til det af fredningsnævnet besluttede er fred-
ningsgrænsen trukket noget tilbage ved de 3 landsbyer Trustrup,
Torup og Svinballe. Endvidere er arealer nordøst for Hestehave
skov samt de nordlige arealer af Akjær gods udtaget af fredningen.
Herved er 8 ejendomme helt og 11 ejendomme delvis udgået af fred-
ningen - arealer på ialt ca. 145 ha. De herefter fredede arealer
fremgår af ejerfortegnelsen afsnit 8, nedenfor side 15-30.

Den omstændighed, at overfredningsnævnet har besluttet at
udtage arealer, der ligger inden for skovbyggelinien i henhold
til naturfredningslovens § 47, skal ikke medføre, at denne bygge-
linie ikke fortsat skal håndhæves.
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2. De almindelige fredningsbestemmelser.

1-1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende til-
stand.

§ 2. Terrænændringer.

På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller ter-
rænformerne, herunder mergel-, grus- og lergravning, opfyldning
eller planering, ikke tilladt.

Uanset foranstående er fredningen ikke til hinder for

a. gravning til ejendommenes eget brug,

b. regulering af Akjær å i henhold til projekt godkendt af fred-
ningsnævnet,

c. restaurering af tilgroede eller opfyldte damme og mosehuller
og etablering af kunstige damme og sØer under forudsætning af
fredningsnævnets godkendelse.

§ 3. Byggeri m.v.

a) Bygninger til bestående landbrug og frugtplantager.

Nye beboelsesbygninger må ikke opføres og tilbygning til
eksisterende beboelsesbygninger ikke foretages uden fredningsnæv-
nets godkendelse.

Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende drifts-
bygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger,
hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger
udvisende placering og udseende er godkendt af nævnet.

Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn
til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygninger-
nes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der
må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågæl-
dende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fred-
ningssag.

b) Eksisterende helårs- og sommerhuse.

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt op-
førte,helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud ind-
hentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag,

)
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såfremt bygningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirk-
ning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug
og frugtplantager, som overgår til anden anvendelse, henhØrer un-
der denne bestemmelse.

c) Bebyggelse iøvrigt, anlæg og benyttelse.

Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af byg-
ninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygnin-
ger finde sted med fredningsnævnets godkendelse.

Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved
kysten uden forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.

Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses-
og campingvogne, boder, skure, master, tårne el.lign. Teltning
må ikke finde sted.

Arealerne må ikke benyttes til losse- eller oplagspladser,
motorbaner, både- eller lufthavn el.lign.

Etablering af pelsdyr- og fjerkræfarme er ikke tilladt.

Uanset foranstående kan master til lokal el-forsyning til-
lades af fredningsnævnet. Endvidere tillades camping og teltning
af ejernes privatbesØgende i nærheden af de respektive ejendommes
bygninger.

d) Forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller an-
det må ikke finde sted.

§ 4. Arealernes drift.

Arealer, som ikke hidtil har været udlagt som skov eller
plantage, må ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet, indtages
til sådan anvendelse.

Fredningen skal ikke være til hinder for,

a. at de eksisterende skovarealer drives efter sædvanlige forst-
mæssige principper,

b. at de eksisterende frugtplantager fortsat drives som sådanne.

Afdrivning af gran- og frugtplantager kan frit finde sted.
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§ 5. Hegn.

Med undtagelse af driftsmæssigt nødvendige hegn må hegn
ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnets godkendelse.

Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted.

§ 6. Veje.

Vejanlæg og vejreguleringer bortset fra anlæg af mindre
private veje, som følger det naturlige terræn, kan kun ske efter
fredningsnævnets godkendelse.

§ 7. Landskabspleje.

Fredningsmyndighederne har ret til på udyrkede arealer
uden udgift for ejerne og efter forudgående forhandling med ved-
kommende ejer at fjerue selvsåede buske og træer samt til at fo-
retage anden form for pleje med henblik på at bevare den oprinde-
lige tilstand.

§ 8. Offentlig adgang.

Udover den adgang, der måtte bestå i henhold til andet
grundlag end nærværende kendelse, gives der offentligheden adgang
til umotoriseret færdsel ad de stier, veje og arealer, som ved
særlig signatur er angivet på det kendelsen vedhæftede kort.

§ 9. Anlæg i forbindelse med fredningen.

a. De nyudlagte stier indrettes og vedligeholdes ved fred-
ningsplanudvalgets foranstaltning og for dettes regning.

b. Kendelsen skal ikke være til hinder for, at der senere,
i det omfang der måtte være behov derfor, tilvejebringes yderli-
gere parkeringsmulighed på det fredede område og etableres de til
områdets rekreative udnyttelse fornødne indretninger, herunder to-
iletbygninger m.v., efter aftale med fredningsnævnet.

~. Der kan af fredningsnævnet udfærdiges et ordensreglp'ment
for det fredede område.

Påtaleberettiget er fredningsnæ~et efter indhentet udta-
lelse fra fredningsplanudvalget.



- 8 -

_. 3. Beslutninger vedrørende enkelte ejendo~me.

De nedennævnte særtilladelser har alene relation til de
ovenfor under punkt 2 anførte fredningsbestemmelser. Særtilladel-
serne er ikke bindende for andre myndigheders administration af
lovgivningen iøvrigt.

Lb.nr. l, godsejer frk. Ebba Busky-Neergaard.

(Matr.nr. 7, Svinballe by, l ~, l ~, l c, l d, l ~, l l,
l~, Akjær hovedgård, 12 ~, Alstrup by).

.1 L
L
\' syd
!

ca.
bent

Udover den adgang, som består på andet grundlag, åbnes der
adgang til umotoriseret færdsel ad følgende forbindelser (som er
vist på kendelseskortet med særlig signatur):

Den nord-sydgående vej til Horsens fjord på strækningen
for offentlig bivej nr. 13, dog således at denne forbindelse
400 m fra Horsens fjord som sti føres nord og vest om et å-

areal i bevoksningen vest for vejen.

2. Med samme udgangspunkt - ca. 400 m fra Horsens fjord -
skabes mod øst forbindelse til den iøvrigt øst-vestgående sti-
forbindelse til offentlig bivej nr. 15.

3. Gennem Uldrup bakker i en afstand af godt ~ km fra fjor-
den en øst-vestgående stiforbindelse, som mod øst har forbindelse
med den under l)"nævnte vej og mod vest med stiforbindelse i
Sondrup plantage (lb.nr. 70).

e• Lb.nr. 9, K. Aagaard Christensen .

(Matr.nr. 6 a, Alstrup, 12 ~, Alstrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelse af en
medhjælperbolig umiddelbart nord for Alstrup by under frednings-
nævnets censur med hensyn til placering og ydre fremtræden.

Lb.nr. 26, Signe Lykke Andersen.

(Matr.nr. 12 ~, Amstrup by).

Lb.nr. 27, Sv. A. Lundgaard Jensen m.fl.

(Matr.nr. 13 ~, 14 ~, 17 ~, 18 [, 23 a, Amstrup by).

Lb.nr. 28, E. Berg Jensen.

(Matr.nr. 13 l, 18 ~, Amstrup by).
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På de 3 nævnte ejendomme gives der offentligheden adgang
til umotoriseret færdsel ad den foran under lb.nr. l, pkt. 2,
nævnte øst-vestgående sti-på matr.nr. 12 a, 23 a og 18 ~, jfr.
kortet.

Lb.nr. 42, Viggo Steinicke.

(matr.nr. l ~, l i, l E, Skablund) .

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelse af en
garage under fredningsnævnets censur med hensyn til placering og
ydre fremtræden.

Lb.nr. 43, gårdejer Asger Jacobsen.>

(Matr.nr. l b, l ~, 2 i, Skablund) .

l. Fredningen skal ikke være til hinder for etableringen af
et 3-4 m højt læhegn (røn) som tiltrådt af fredningsplanudvalget.

2. Fredningen skal ikke være til hinder for, at den eksiste-
rende bygning udvides - bort fra vejen - med ca. 100 m2 under
fredningsnævnets censur.

Lb.nr. 45, Jens Carlo Jensen.

(Matr.nr. l d, l &, l ~, l k, 2 ~, 2 ~, 2 k, 3 ~, 5 a,
5 Q, 5 c, alle Skablund by, 5 ~, 5 g, begge Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelse af
drivhuse, indretning af fiskedamme og sø samt indretning af et
"kaffehus" i eksisterende bygning - alt under fredningsnævnets
censur.

Lb.nr. 47, Arne Jensen.

(Matr.nr. l f, l m, 2 ~, 2 K, 3 ~, 5 ~, alle Skablund by,
3 &, 25 a, Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på matr.
nr. 3 ~, Skablund, indrettes en mindre sø under fredningsnævnets
censur.

Lb.nr. 48, Ove Schrøder.

(Matr.nr. l l, l ~, begge Skablund by, 4 f, 5 Q, 5 f, 15 b,
alle Trustrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelse på matr.
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nr. 5 b af et enfamiliehus under fredningsnævnets censur med hen-
syn til placering og ydre fremtræden.

Lb.nr. 50, Villy D. Knudsen.

(Matr.nr. l~, l~, Skablund by).

Fredningen skal ikke være ti~ hinder for opførelsen af
en tilbygning på 50-60 m2 under fredningsnævnets censur med hen-
syn til placering og ydre fremtræden.

Lb.nr. 55, Knud Jørgensen.

(Matr.nr. l v, 2 &, 2 h, 6 b, 6 c, alle Skablund by).

Fredn~ngen skal ikke være til hinder for en forlængelse
af det eksisterende læhegn som tiltrådt af fredningsplanudvalget.

Lb.nr. 56, Kaare HØj.

(Matr.nr. 3 Q, 4 ~, 7 ~, 7 ~, 8 ~, 8 b, 8 ~, alle Skab-
lund by, 5 i, 7 r, 7 x, 18 b, 18 ~, alle Sondrup by).

Offentligheden har adgang til gående og cyklende (umoto-
riseret) færdsel ad vejen over 4 ~ og 8 b, Skablund, jfr. kortet.

Lb.nr. 57, Arne Høj Mortensen.

(Matr.nr. 4 Q, 4 ~, 4 d, alle Skablund by).

l. De ulovligt opførte sommerhuse på 4 Q, 4 c og 4 d vil væ-
re at fjerne.

2. Offentligheden har adgang til gående og cyklende (umoto-
riseret) færdsel ad vejen langs 4 Q, jfr. kortet.

3. Til staten v/miljøministeriei: er af 4 b, Skablund, afstå-
et et areal på ca. 1,8 ha.

Lb.nr. 58 c, jfr. 64 a og b, Odder kommune.

(Matr.nr. 4 ~, 4 n, begge Skablund by, 4 i, 4 o, 4 Q, al-
le Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der til
grusning af veje hentes grus fra den eksistere~de erav, hvori-
mod en erhvervsmæssig udnyttelse af grusgraven ikke er tilladt.
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Lb.nr. 67, Folke H. Pedersen.

(Matr.nr. l a, Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for beplantning med
gran af et lavt areal af l a, Sondrup, som tiltrådt af frednings-
planudvalget .

Lb.nr. 70, A/S Sondrup plantage.

(Matr.nr. l ~, l f, l h, 4 5..,4 k, 6 h, 7 m, 7 o, 7 ~,
8 c, 9..§:, 9 12., 9 5..,13 b, 13 5..,14 S!-, 14~, 14 f, 14 &,17, alle
Sondrup) .

På grundlag af nærmere aftale mellem ejeren og frednings-
planudvalget oprettes parkeringsplads:

a) i det nordvestlige hjørne af 7 ~, Sondrup by, ca. 1.200 2m ,
b) på den langs bivej nr. 8 udlagte oplagsplads på 9 a, Sondrup

by,i en størrelse af ca. 2.000 m2. Dog kan ejeren fortsat
oplagre træ på pladsen og herved i kortere perioder disponere
over indtil 1/3 af arealet.

c) Fredningsplanudvalget kan afmærke stisystemer i Gandrup plan-
tage ad eksisterende skovveje og -spor eventuelt suppleret med
forbindelser til parkeringspladser og naboejendommen Akjær
gods, jfr. lb.nr. l.

Lb.nr. 97, FDF, Horsens II kreds.

(Matr.nr. 5 ~, 6 ~, 7 y, alle Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for foretagelse af
en tilbygning - under fredningsnævnets censur med hensyn til pla-
cering og ydre fremtræden.

Lb.nr. 100, FDF, Odder kreds.

(Matr.nr. 5~, Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for foretagelse af
en tilbygning og etablering af et svømmebassin - under fred-
ningsnævnets censur med hensyn til placering og ydre fremtræden.

Lb.nr. 107, Holger Pedersen og Aage Pedersen.

(Matr.nr. 11 a, Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for plantning af
solbær bus ke .
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Lb.nr. 113, fru Gitte Pedersen.

(Matr.nr. 7 ac, Sondrup).

Et eksisterende sommerhus vil være at føre tilbage til
redskabshus, således som i sin tid tilladt af kommunen.

Lb.nr. 120, Tage Emdal.

(Matr.nr. lo f, Sondrup by, 6 Q, Trustrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for, at en skråning
ved skoven beplantes. Det tilføjes, at beplantning med løvtræer
må foretrækkes.

Lb.nr. 123, Tage M. LUtken .

(Matr.nr. 12 &, Sondrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for ombygning af et
hønsehus til helårsbeboelse i overensstemmelse med projekt god-
kendt af fredningsnævnet den 16. juli 1968 - dog under frednings-
nævnets censur vedrørende nærmere udformning af bygningens ydre
og under forudsætning af, at der foretages slørende beplantning
omkring bygningen.

Lb.nr. 146, Knud E. Andersen.

(Matr.nr. l~, 6 ~, Svinballe by).

l. Fredningen skal ikke være til hinder for etablering af
fiskedamme på matr.nr. 6 ~ under fredningsnævnets censur.

2. Fredningen skal ikke være til hinder for,
tages beplantning i vestenden af l ~, Svinballe.
at beplantning med løvtræer må foretrækkes.

at der fore-
Det tilføjes,

Lb.nr. 148, Albert Chr. Kristensen.

(Matr.nr. 8 a, '8 .Q, Svinballe by).

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der i skel-
let mellem 8 a og 8 b plantes et læbælte.

Lb.nr. 151, Orla Sandell.

(Matr.nr. 15, Svinballe by).

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelsen af
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en carport ved stuehusets nordlige gavl under fredningsnævnets
censur.

Lb.nr. 157 b, D.U.I. Falkevennen.

(Matr.nr. 3 x, Torup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for opførelsen af
en spejderhytte på matr.nr. 3 x, Torup, under fredningsnævnets
censur med hensyn til ydre fremtræden og nærmere placering.

Lb.nr. 168, Ole Christiansen.

(Matr.nr. 4 ~, 4 h, Trustrup by).

En til sommerhuset indrettet bebyggelse tillades bibe-
holdt på vilkår, at den ændres til redskabshus som tidligere til-
ladt af kommunen.

Lb.nr. 179, Carl J. Corfitzen.

(Matr.nr. 16~, Trustrup by).

Fredningen skal ikke være til hinder for, at det eksiste-
rende sommerhus erstattes med andet hus under fredningsnævnets
censur med hensyn til ydre fremtræden og ændret placering.

e-
4. Erstatninger.

a. Overfredningsnævnet har - i væsentlig overensstemmelse
med fredningsnævnet - afgivet tilbud til de 138 ejere, som efter
fredningens begrænsning er berettiget til erstatning. 124 af
disse ejere har accepteret de modtagne tilbud.

b. For de resterende 14 erstatningsberettigede ejeres ved-
kommende har taksationskommissionen ved kendelse af 18. juni 1975
fastsat erstatningerne som nedenfor anført, idet kommissionen -
i lighed med overfredningsnævnet - har erstattet med ca. 5-800 kr.
pr. ha inden for byggelinier og ca. 1.300 kr. uden for byggelini-
er. Taksationskommissionen har på dette grundlag fastsat er-
statningerne vedrørende følgende ejendomme: lb.nr. 3, 13, 23, 59,
99, 101, 102, 112, 136, 140, 157, 158, 164 og 174.

Det er besluttet at lade statskassen afholde 9/10 af
de med fredningen forbundne udgifter.
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5. Konklusion.

T h i b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednings-
kreds den 27. december 1972 afsagte kendelse stadfæstes som ænd~
ret ifølge det foran anfØrte og med de erstatninger, som fremgår
af nedenstående fortegnelse.

• Det fredede område på ialt ca. 1.520 ha er vist på det
~

nærværende kendelse ledsagende kort.

6. Forrentning.

Erstatningerne på ialt 1.304.100 kr., som er udbetalt,
er forrentede med 8 % p.a. fra datoen for fredningsnævnets ken-
delse den 27. december 1972 til udbetalingsdagen.

9/10 af udgifterne er - som foran anført - afholdt af
staten og den resterende l/lo af Arhus amtsfond.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse som adkomst
for staten v/miljøministeriet vedrørende det erhvervede areal
af matr.nr. 4 Q, Skablund, som nu er selvstændigt matrikuleret
som matr.nr. 4 r.

e
e
•
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7. Fortegnelse over de 170 fredede ejendomme:
(De i kolonne 2 anvendte forkortelser svarer til følgende:

AK = Åkjær hovedgård, Falling sogn.
Ål = Ålstrup by,

Am = Amstrup by
"

"
"
"

Tr = Trustrup by, Hundslund sogn.
So = Sondrup by,
K = Kærsgårde by,
Sv = Svinballe by,
To = Torup by,
Sk = Skablund by,

Lb.nr. Matr.nr.

"
"
"
"
"

Fredet areal
(ha)

"
"
"
"
"

Navn og adresse Erstatning

l. 7 SV, l a, l b,
l c, l d-; l e-;
l i, l k ÅK,-
12-c ÅL-:

2. l l AK
l m AK

3. 2 §:: ÅL, 8 a ÅL

4,,, 3 §:: ÅL

5 og 3 c ÅL, 16 f ÅL
ll.

6. 4 a ÅL

7 . 4 b ÅL, 24 b,
18 fÆ. AM, 8 h,
8 l, -.2 d, 15 b,
22-&, 21 ~, 2"3 d
SO, 20 SV

307,54

13,20

22,58

2,46

19,83

14,01

Godsejer Ebba B.
Neergård,
Åkjær hovedgård,
8772 0rting.

300.000

Holger Jørgensen,
Vads ml.,
8772 0rting.

13.500

Kristian Kjær Simonsen
Ålstrup, 8772 Ørting .

28.100

Marius Schneider,
Ålstrup, 8772 Ørting.

30.000

Jacob ~. Chr. Larsen 4.300
Elsesminde, Ålstrup,
8772 0rting.

Åge Winther Jensen, 25.600
Birkehøj, Ålstrup,
8772 0rting.

Hejner Thorø, 10.800
Bag Diget, Sondrup-
vej 94, 8771 Hundslund.
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Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning
(ha)

8. 5 ÅL 19,08 Finn Sørensen,
Ålstrup, 8772 0rting 10.800

9. 6 ~, 12 Q,AL 22,32 Knud Angaard Chri- 28.000
stensen,
Ålstrup, 8772 0rting

lo. 7 a ÅL 3,92 Anders Jørgen Hansen, 2.400- Ålstrup, 8772 0rting

• 12. 9 ~ ÅL, 3 c AM 3,51 Søren Lykke Andersen og 3.500-og hustru Ragna M. Andersen,
16. Ålstrup, 8772 0rting

e 13. 11 a ÅL 20,33 Jens P. Jensen Ulstrup, 26.000
Lerhøj, Ålstrup,
8772 0rting.

14. l a AlYI 3,17 Helge Brandbyge, 1.900- Brandbygegård,
8772 0rting.

15 a. 19 a 21 a AM 1,96 Fru Esther Møller Jensen, 1.200- , - 8772 0rtingAmstrup,

15 b. 2 b, 3,32 Peter Toft, 1.250
e 21 c AM Tornøegade 6,

8300 Odder.
e Knud Overgaard 1.250

Jacobsen, 2.500
Granvænget 8,e· 8900 Randers.

17. 5 c AM 3,45 Ejvind B. Jensen 2.100
Lerdrupgård,
8773 Gylling.

18. 6 AM 3,62 Peter V.Andersen, 2.200
Grønnegård, Falling,
8772 0rting.

19. 7 AM 3,94 Emil Larsen, 2.400
Amstrup, 8772 0rting.

e 20. 8 AM 0,67 Ole Jørgensen, 400
Falling, 8772 0rting.
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Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning- e) (ha)

21. 9 a AM 3,15 Poul M. Kirketerp, 1.900- Amstrup, 8772 0rting.

22. 9 f AM 2,44 Hans Christensen, 1.500
Amstrup, 8772 0rting.

23. lo a AM 0,87 Jens K. Mortensen, 500- Amstrup, 8772 0rting.

• 24. 11 a, 18 ~, 13,06 Theodor Hansen, 16.200
18 dAM Amstrup, 8772 0rting.

el 25. 11 b, 17 c AM 1,19 Henry Jensen, 700
Amstrup, 8772 0rting.

26. 12 c AM. 3,25 Signe Lykke Andersen, 2.000
(tidligere Sondrupvej 4,
12 §.:.) 8771 Hundslund.

27. 13 d, 14 !?., 7,76 Sv.Aa.Lundgaard Jensen, 1.566
17 !2-, 18 f, Amstrup, 8772 0rting
23 a AM P. Nepper Christensen, 1.567

Odinsvej 11, 8230 Åbyhøj.
Rigmor Walsted, 1.567
Amstrup, 8772 0rting. 4.700

e 28. 13 i, 18 AM 21,25 Egon Berg Jensen, 26.000ael Amstrup, 8772 0rting.

- 29. 15 Mil 1,86 Harry Christensen, 300
Amstrup, 8772 0rting.

30. 16 a AM 1,86 Vagn Andersen, 1.100
Højgård, Amstrup,
8772 0rting.

31. 16 b, 30 a AM 2,67 Arne Rasmussen, 1.600
Amstrup Skov,
8772 0rting.

32. 17 a AM 0,53 Finn Forsberg, 300- 8773 Gylling.e)
33. 17 d AM 0,91 Anna Sørensen, 500Amstrup, 8772 0rting.
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-_ Lb.nr. lVIatr .nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning
(ha)

34. 20 .§:.,26 a AM 3,88 Søren C. Hansen, 2.300
Lucernevej 138,2610 Rødovre.

35. 22 aAM 5,73 Anne-Lise Dresler, 4.200
Amstrup, 8772 Ørting.

• 36. 25 aAM 1,89 P. Nepper Christensen, 733
Odinsvej 11, 8230 Åbyhøj.
Inge Kjær Nielsen 3671.100

37. 27 .§:.,28 a AM 2,61 Chresten Th. Nielsen, 1.600
Havrevænget 7,
8772 0rting.

38. 27 dAM 1,48 Kj eld Padetzski, 4507171 UldUJn.
Aage Slott, 4508771 Hundslund. 900

39. 32 a AM 0,55 Marie Mortensen, 300
Amstrup, 8772 0rting.

• 40. 33 AM 2,45 Aage Brandbyge , 1.500e, Horsensvej 133,8772 0rting.

e 41. 34 aAM 1,94 Kai Nielsen, 600
Amstrup, 8772 0rting.
Jørn Nielsen, 600
Amstrup, 8772 0rting. 1.200

42. 1.§:.,.1.3: 17,30 Viggo Steinicke, 14.600
l .:E SK Skablund,

8771 Hundslund.

43. l b SK, 11,21 Asger Jacobsen, 13.430
Skablundvej 26,
Søvind, 8700 Horsens.e~

44. l c SK, l d 28,06 Gurli og Svend Nielsen, 24.500-9 a TR &7sehøj, Trustrup,71 Hundslund.



Lb.nr. Matr.nr.
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Fredet areal
(ha)

Navn og adresse Erstatning

45. 22.300l d, l g, l h, 38,09
l k, 2 c, 2 e,
2 k, 3 e, 5 a,
5 b, 5 e alle SK,
5 ~, 5 h SO

45 a. 2 m SK

'. 46.

47.

48.

49.

51.

50.

52.

53.

54.

l e SK

l f, l!!!, 2 b,
2 f, 3 a, 5 d
alle SK-;-
3 g, 25 a SO

11, ,19.SK,
4 f, 5 b, 5 f,15-b alle TR-

l r SK

ls,ltSK

2 aSK, 6 a SK

2 l SK

2 d SI(

l u SK

0,09

0,99

39,38

20,73

1,70

1,02

19,98

0,56

2,43

0,14

Jens C. Jensen,
Skablund,
8771 Hundslund.

Torben Juhl Jensen,
Skablund, Hundslund.

o

.Anny Eltang,
Sundsvej 18 F,
8700 Horsens.

500

Arne Jensen,
Skablundgård,
8771 Hundslund.

38.500

Ove Schrøder,
Marselisborgalle 30 c,
8000 Århus C.

12.400

Kirsten Lange,
Lindealle 9,
8700 Horsens.

1.000

Villy D. Knudsen, O
Melkælderen 91 Horsens.

Hans Kolling, 25.000
Glibinggård,
8700 Horsens.

K.F.D.M. Spejderne,
v/Hilmer 0stergård,
Enebærvej 18, Horsens.

o

N.Chr. Christensen,
Horsens Folkeblad,
Søndergade 47,
8700 Horsens.

2.000

Åge Steiniche,
Skablund, 8771 Hundslund.

O
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e Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatnine
(ha)

55. l "Y-, 2 g, 2 !:!., 16,93 Knud Jørgensen, 16.670
6 Q, 6 c alle Mølhavegård , Søvind,
SK 8700 Horsens.

56. 3 Q, 4 .9:., 7 .§., 74,47 Kaare Høj, 9.500
7 Q, 8 a, 8 Q, Skablund,
8 c alle SK, 8771 Hundslund.
5 1, 7 r, 7 x,
18 Q, 18 c al-
le SO• 57. 4 Q, 4 c, 4 d, 10,7 Arne H . Mortensen, 39.200
SK Skablundvej LIO, hvoraf for

e 8771 Hundslund. arealaf-
ståe lse

32.000

58 a. 4 e SO 1,07 Niels Villiam SchjØdt, 900
Sondrup, 8771 Hundslund.

58 b. 6 ~, 21 d, 35, 0,38 Anna Christensen, 400
39 alle SO Sondrup Strand,

8771 Hundslund.

58 c, 4 e SK 0,03 Odder kommune. °6Lf a 4 n SK 0,12 °og- 64 b . 4 ~, 4 o, 4 .P.. 3,57 °alle SO

e
59. 4 [, 4 k, 4 l 1,98 Karl M. Ørneborg, 1.000• SK, 3 Q, 8 {; Sondrup,

22 .9., 23 e 8771 Hundslund.
alle SO

60 4 g SK 0,08 Jørgen Jensen, °og Sondrupvej 90,
8l. 2 k SK 8771 Hundslund.

6l. 4 !:!., Lf .2., 0,24 Carlo Plauborg Hansen, °SK 8771 Hundslund.

62. Lf 1 SK, 7 !:!., 0,27 Theodor C.Pedersen, °38 SO Sondru p Strand,

e 8771 Hundslund.
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-_ Lb.nr. Mat r .nr. Fredet areal Navn og adresse Erst atning
(ha)

63 a. 4 m SK 0,12 Jens L. Dvinge, o- Sondrup Strand,
8771 Hundslund.

63 b . l .s:. , 7 €E. S O 0,16 Ernst Weimar, o
Sondrup Strand,
8771 Hundslund.

.' 65. II .2- SK 0,12 Peder Antonius o
Jensen, Sondrup,
8771 Hundslund.

- 66. 4 9.- SK 0,12 Egon K. Jensen, o
Sondrupvej 86,
8771 Hundslund.

67. l a SO lo, III Folke H.Pedersen, 8.300- Sondrup, 8771 Hundslund.,

68. l Q, 13 f.. , 14 Q, 13,39 Morten Halgreen , 9.900
14 ~, III i , Sondrupvej 75,
14 l alle SO 8771 Hundslund.

69. l d SO 0,09 Boet efter Libori- o
us Jensen

e 7o. l ~, l r, l 0-, 103,35 A/S Sondrup Plantage 4.600_
II .s:. , 4 !s, , 6 ,b. , Hedeselskab, 4.pl.di","
7 Q!, 7 Q, 7 §.., strikt Højbylunde,
8 .s:. , 9 9., 9 .Q, 8600 Silkeborg.e 9 c, 13 !2., 13 E.. ,
14 s!. , 14 ~, 14 f,
14 g, 17 alle SO

7I. l €E. , 2 ~, 2 !!!.' 2,06 Ernst Koch Jensen, 1.200
4 ~, 5 ~, 6 Q, Sondrup Strand,
7 l, 36 alle SO 8771 Hundslund.

72. l i So 0,16 Alfred Andersen, °Sondrup, 8771 Hundslund.

73. l ~, III k SO 1,08 Ejner Pedersen, 6001
8771 Hundslund.ej

74. l l SO 1,76 Thorvald Olesen, I1.1001
Mejerivej 19,
5471 Søndersø.
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Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse
(ha)

Erstatning

1.50075. l m SO 2,44 Aage Slott,
8771 Hundslund.

76.

77.

78.

79.

80.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

l n, l o, l p,
l .st., l r alle
SO

7,14

2 .§:.,22 b SO 27,43

2 s:" 2 r SO 2,63

2f,3cSO 1,53

2 h SO 0,15

21,4fSO 20,62

2 n SO 0,24

2 o, 2 .SI. SO 2,37

3".§:.'3 i So 11,36

2 ~, 19 .§:.,19 s:" 2,27
19 e alle SO

3 e, lo e, 20 a, 3,73
377 40 a-alle SO,
5 e TR

Svend Quistorff,
Nørregade l,
8700 Horsens.

3.200

Ove og Henry Clausen,
Nørregård, Sondrup,
8771 Hundslund.

23.800

Jørn B. Jørgensen, ~.900
Sondrup, 8771 Hundslund.

Meta Marie Holst Hansen, 1.200
Mejsevej 16,
8300 Odder.

Dagny Enevold, O
Sondrup, Hundslund.

Erling Ulbæk, 21.100
Sondrup, 8771 Hundslund.

Olaf Carl Andersen, O
Sondrup, 8771 Hundslund.

Ingrid Steiniche Ras- 2.600
mussen, Hjertehuset,
Sondrup Strand,
8771 Hundslund.

SV.Åge Pedersen, 9.100
Baungården, Sondrup,
8771 Hundslund.

Mogens Zieler, 1.800
Frederiksgade 8,
1265 København K.

Jens P. Jensen, 3.300
Sondrup, 8771 Hundslund.
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re
Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning

(ha)
,

! 88. 3 f, 3 h, 3 m, 16,92 G. V. Valent in- 5.000
12 c, 12 ~, ."... - Hjorth, Nord byve j 50
12 I', 24 ~ 8260 Viby J.
alle SO

8g 4 a, 8 r 17,27 Frede og Merete La- 44.600
og So- defoged, Sondrupvej 61,
96 5 a SO 17,35 8771 Hundslund.

e 34,62

91. 4 i so 3,23 Jens Hansen, 1.900
Sondrup, 8771 Hundslund.

92. 4 n lo_.a 17,39 Svend Lindekrans, 17.500-, Sondrup, 8771 Hundslund.so

93. 4 E, 5 f, 6 d 0,12 Ruth S. Schmidt, O
alle SO- Højmarksvej 8,

8270 Højbjerg.

94. 4 s SO 1,79 Erik Jægersborg, 5.600- "Granballe", Torup,oF:';
154 l d TO 4,85 8771 Hundslund.

e 95. 4 Y." 4 x so 0,50 Svend K. Juhl, O
Sondrupve j 4o,

e 8771 Hundslund.

e 97. 5 k, 6 ~, 13,91 F.D.F.Horsens II kreds 1.000
7 X. SO v/V. Jørgensen,

Allegade 26, 8700 Horsens.

98. 5 l SO 0,43 Frank H. Andersen, O
Asgårdsvej 22,
Torsvang, Horsens.

99. 5 ID SO 0,93 Jens Jensen og Mary 600
Jensen, Tartinisvej 6,
2450 København SV.

100. 5 n SO 1,65 F.D.F.Odder kreds Oe v/Vagn Mikkelsen,
Pilevænget 8, Odder.
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-e Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse
(ha)

Erstatning

l 101. 5 ~,.5 ~ SO 6,26 Karen Bendixen,
Spangevej 25,
8700 Horsens.

5.000

102. 6 a, 6 ~, 30 b 30,60 Robert Nielsen, 23.900
alle SO "Søndergaard" , Son-

drup, 8771 Hundslund.

e 103. 7 a SO 14,28 Hans E. Friis, 14.000- Sondrup, 8771 Hunds-
lund._I

104. 7 b SO 5,90 P. Jul Nielsen, 3.500
Rosenkrantzgade 14,
8000 Århus C.

105. 7 k SO 0,10 Charles Pedersen, O
Sondrup Strandhus,
8771 Hundslund.

106. 7 t SO 1,99 Henry Nielsen, 2.100
Sondrup, 8771 Hundslund.

107 11 a SO 12,15 Holger og Aage Pedersen, 19.000e, og Trustrupvej lo,
162b 5 b TO 4,62 8771 Hundslund.

e
108. 7 v SO 5,03 Erling Enevold Høj, 3.000e, Sondrup, 8771 Hundslund.

109. 7 ~, 7 ad; SO 3,13 Erling Høj, O
Sondrup, Hundslund.

110. 7 æ SO 0,19 N.H.Hermansen, O
Sondrup, Hundslund.

111. 7 2., 7 ab SO 0,42 Svend Pedersen, O
Sondrup, Hundslund.

112. 7 aa SO 0,75 Ursula Stenov, 500
Frederiksgade 67,
8000 Århus C.
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r
} e"

~ Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning~. (ha)~.
;. 113. 7 ae SO 1,81 Gitte Pedersen, 1.100
~ Fr. Baj ersgade

114. 8 a so 0,39 Lasse Madsen, O
Sondrup, 8771 Hundslund.

115. 8 b, 10 c SO 0,34 Søren Nielsen, O
Sondrup, 8771 Hundslund.

116. 8 e SO 0,24 Hans Lund, O- 8731 Tvingstrup.

117. 8 g, 8 .2. SO 4,17 B. W. Aarup, 5.000
Hasseltoften 5,
8361 Hasselager.

118. 8 k SO 4,12 B. Fogh Rasmussen, 2.500
Gyve lbakk en , Sondrup,
8771 Hundslund.

119. 8 s SO 0,54 Thomas C. Christensen, O- Carl Johansgade 5,
København 0.

e 120. lo f SO, 6 b TR 4,93 Tage Emdal, Trustrup, 3.900
8771 Hundslund.e

121 12 a SO, l b SV 4,25 Hans E. Hansen, 3.400e Sondrup, 8771 Hundslund.

122. 12 b SO 1,98 Magnus Jensen, )
Kongelundsvej 266, )
2770 Kastrup. )

12 d SO Birtha Jensen, )
Rådyrvej 8, Vejle. )

24 d SO Asta Jensen, ~
400

Rådyrvej 8, Vejle. )
23 a SV Viggo Jensen, lStadionalle 25, Vejle

'e 123. 12 g SO 2,19 Tage M. Lutken, 1.800
Sondrup, 8771 Hundslund.

----------------
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~• • Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning

(ha)

124. 13 a SO 1,56 J. F. Engberg, 1.200
Levysgade 6, Horsens.

k, 125. 13 e SO 0,13 Boe A.Krag og O
~ - Karen Marie Krag,

Brøndum, Skive.

126. 14 ~, 16 c SO 3,49 Carl J. Kronholm, 2.400
Sondrup Mark,
8771 Hundslund.

e 127. 18 a SO 1,67 Niels Martin Jensen, 1.000- Sondrup, 8771 Hundslund.

128. 18 g, 18 i SO 0,96 Max Jensen, 600E. Bo j sensgade 29,
8700 Horsens.

129. 18 h SO 0,21 Fru Margrethe Lystrup, O
Ansvej 31, Silkeborg.

130. 19 b SO, 6 b, 6 ~, 7,62 Chr. Lorenzen, 6.100
23 b, alle SV Rågevænget l,

8270 Højbjerg.

e 131. 19 d, 24 ~, 0,94 E. Glindemann Nielsen, 800
e 24 b, 24 ~, Sondrup, 8771 Hundslund.

~ alle SO

e 132. 22 c SO 0,35 Leif Mathiasen, O- Brokgravene, Sondrup,
8771 Hundslund.

133. 23 a SO 10,08 Holm Koch Jensen, 9.700- Sondrup Strand,
8771 Hundslund.

134. 23 b, 23 c SO 0,1 E. Dalsgaard Justesen, °Sønderbrogade 7,
8700 Horsens.

• 135. 27 a SO, 19 a, 5,69 Folmer Pedersen, 4.700
19 b, 19 ~, Svinballe , Hundslund.
alle SV
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~ - 27. -
f
"
r -_ Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse ErstatningII
;1 (ha)

136. 27 b SO 0,26 Frk. Sigrid C. Tho- 500
r masen, Ny Banegårds-f gade 53,, 8000 Arhus C.~
l'

lLlo. l c SV 11,15 Halvor Madsen, 6.700
Marselisvej 7 ,
8000 Arhus C.

e 14l. 2 a SV 2,55 Ejner P. Nielsen, 2.800
Svinballe ,
8771 Hundslund.

e 142. 2 b, 9 sv, 2,80 Frede Frandsen Damgård , 2.000
'( c TO Svinballe ,

8771 Hunds lund.

lL.3. J g, 4 ~, L. E., 5,89 Knud Kjær, 5.000
lo ~, 12 E., Svinballevej 7 ,
alle SV 8771 Hundslund.

144. 4 e SV 5,19 Jørgen Fr. Sørensen, 3.400
Halkjærve j l::>,
8772 Ørting ..

145. 5 , 13, lfl, 22, 26,57 Ernst Hersland , 28.000
e alle SV Bygholm Parkvej 71,

8700 Horsens.
~ e

146. l Q, 6 a 24,13 Knud E. Andersen, 23.500e SV - Nedergård, Svinballe ,
8771 Hundslund.

148. 8 a, 8 b 2,67 Albert Chr.Kristensen, 2.100
SV Svinballe ,

8771 Hundslund.
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el Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning
(ha)

l5I. 15,SV 6,39 Orla SandelI, 8.300
Brokgraven ,
Sondrup,
8771 Hunds lund.

152. 16, 17 , 18, 10,96 Harry Pedersen, 11.500
alle S V Kramersminde,

8771 Hundslund.

e 155. 2 f TO 2,06 Signe Jacobsen, 1.200
Torup, 8771 Hundslund.

- 156. 2 .!2., 7 d TO 5,05 Henry Rasmussen, 4.500
Torup, 87'71 Hundslund.

1~7 a . 3 a '1'0 1,04 Harald Lindhardt Jensen, 500
Torup, 8771 Hundslund.

157 b. 3 x TO 3,4LI D.U.I., Falkevennen, o
8300 Odder.

1~8. 3 b 'f O 3,36 Rigmor Olsson, 3.000
Torup, 8771. Hundslund.

160. 3 v TO 0,33 Erik Ruegaard Hansen, o
e> Torup, 8771 Hundslund.

e 161. 4 a 1'0 2,79 Egon Nielsen, 3.100- Torup, 8771 Hunds lund.r; el
162. 5 a TO 3,73 Henrik Wern, 3.100

Torupvej 45,
8771 Hundslund.
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- Lb.nr. Matr.nr. Fredet areal Navn og adresse Erstatning
t (ha)

163. 7 ~, 7 b TO 5,44 J.O.Iversen og Kaj 4.400
Skjoldholm, Jydsk Læ-
dervare-Industri,
8354 Hou.

164. 7 e TO 0,73 Svend Kelsen, 500- Nr. Studsbjerg,
Katsigvej,
9900 Frederikshavn.

'e
165 l ~, l E" 24,64 Jørgen Bro Pedersen, 25.000
og Trustrup,
166a l g TR 8771 Hundslund.

166b. l b TR 1,90 Søren Peter Hansen, 1.500
Trustrup, 8771 Hundslund.

167. 2 a TR 0,43 Anders Ko bæk, 600- Trustrup, 8771 Hundslund.

168. 4 c, 4 h TR 1,22 Ole Christiansen, 700
Jarlsmindevej , stautrup,
8260 Viby J.

l? 169. 4 d TR 0,12 Niels M. Hansen, O~ ,e Trustrup, 8771- Hundslund.

e 170. 4 ~ TR 0,91 Niels Jørgen Nørr, 500Klintevej 12, Bloustrød,
3450 Allerød.

171. 5 ~,. 8 c TR 0,78 Laura Aagaard Søren--· 15.600
sen, Trustrup ,
8771 Hundslund.

172. 9 c TR 8,43 Miljøministeriet O- v/fredningsplanudvalget
for Århus Amt.

173. 7 ~, 3 Y '1'0 16.13 Bent J. Sørensen, 32.500
ti Trustrup, 8771

Hundslund.



- 30 -

-- Lb.nr. Matr.nr. fredet areal Navn og adresse Erstatning
(ha)

174. 8 a TR 16,55 Erling Aagaard Sø- 13.500
rensen , Trustrup,
8771 Hundslund.

175. lo a 'l'R 5,28 Frede østergaard 7.000
Hansen, Trustrup,
8771 Hundslund.

e 176. lo ~, 11 a 10,17 Villy Sørensen, 10.300
TR Trustrup,

8771 Hundslund.

- 1'(8. 15 .9., 16 a 8,93 Hans Refsgaard Han- 7.100
TR sen, Trustrup,

S'771 Hundslund.

179. 16 c TR 1,11 Carl J . Corfi tzen, o
Stenballe Strandvej ,
8700 Horsens.

laIt 1519,14 lalt 1.304.100 kr.

Ud~ftens rigtighed

V~hALr.
J. Fisker.

bekræfte s. I

ic
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UDSKRIFT
af

Kendelsesprotokol
for

Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds.

År 1972, den 27. december afsagde Fred-
ningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds i

F.S. 41/1971 Vedrørende fredning af area-
ler ved Sondrup og Åkjær, Od·~
~er xommune, Århus ~mt, nem-
lig dele af Torup, Trus-t:"up,
Skablund, Sondrup, Svinballe,
og Kærsgårde byer~ Hundslund
sOEn, og .~kjærHovedgård, Ål-
s-crup,Halkjær, Amst:.:'upog
Falling byer, Falling sogn;

følgende

KENDELSE



2.
r. Fredningssage~.

Ved skrivelse af l. marts 1971 har Fred-
ningsplanudvalget for Århus amt i henhold til §§ lo og
11 i lov om naturfredning af 18. juni 1969 rejst fred-
ningssag vedrørende arealer af Torup, Trustrup, Skab-
lund, Sondrup, Svinballe og Kærsgårde byer, Hundslund
sogn, og Akjær Hovedg8rd, Ålstru~, Halkjær~ Amstrup og
Falling byer, Falling sogn, Odder komm~~e, Århus amt.

Arealerne, der 0~skes fredet, strækker
sig som en 2-3 km bred bræmme langs Horsens fjord med
kystlinien som sydlig begrænsning. Nordgrænsen udgøres
af bivejsstrækn:Lngen PlI toft- Trustrup - Torup- Svinbal-
le samt landevejen fra Kærsgård til Alstrup mark. Vest··
grænsen er sammenfaldende med amtsgrænsen mod Vejle
Amt,og østgrænsen dannes af bivejen fra Falling over Ål-
strup til Amstrup samt en linie fra Bavnebjerg til kys-
ten.

Områdets afgrænsning f~emgår i øvrigt af
det med fredningspåstanden fremsendte kort.

BGkendtgørelse om sagens rejsning er af
fredningsnævnet indrykket i Statstidende, Morgenavisen
Jyllandsposten, Aarhuus Stiftstidende og Horsens Folke-

.,

blad den 30. juni 1971 og Demokraten den l. juli 1971.
Bekendtgørelse om mode den 20. august 1971

har samtidig været indrykket i nævnte blade, hvorhos
de enkelte lodsejere har været i.ndkaldt ved anbefalede
breve, afsendt den 29. juni 1971.

Herudover har der væ~et afholdt møder og
besigtigelser med lodsejere den 27. augus-t, 3. september,

--l-



lo. september, 17. september, 24. september, l. okto-
ber og 12. november 1971.

De respektive panthavere har været tilvars-
let, men har ikke fremsat begæring om en eventuel fred-
ningserstatning bortset fra, at en privat panthaver ved-
rørende matr. nr. l e, Torup, (lodsejerfortegnelsen nr.
153) og vedrørende matr. nr. 4 g, Trustrup (lodsejerfor-
tegnelsen nr. 170) har påsttet sig tilkendt andel i fred-

, ningserstatning.
Fredningsplanudvalget har som begrlmdelse

for fredning bl.a. anført følgende: "•.•• En stor del af
området udgøres af plantager og kratskove, hvoraf en del
er fredskovpligtige. Den øvrige del af området består af
arealer, der drives som almindelig landbrugsjord og om-

•

kring Skablund som frugtplantager.
Bebyggelsen i området er ret spredt. Der

findes mange små landbrugsejendomme og spredte helårsbe-
boelser. En dellandbrugsjorder er i den senere tid sam-
menlagte eller bortforpagtede, og bygningerne beboes for
en stor del af byfolk, hvilket har bevirket, at ejendom-
mene og deres omgivelser har en relativ høj standard.

De landskabelige skønhedsværdier er nlegGt
betydelige, na~.lig på grund af beliggenheden ved Horsens
fjord, det stærkt kuperede terræn og den meget varierede
fauna.

4
\ I

Mod vest findes store, meget bakkede area-
ler, der endnu drives som almindelig landbrugsjord. Om-
kring Skablund danner de mange frugtplantager en smuk
overgang til de skovklædte arealer.



----------------

4.
Skablund og Sondrup plantager er rene nåle-

træsplantager, medens bevoksningen omkring Langbjerg og
Olufborg samt Uldrup bakker er af en mere blandet karak-
ter, dog med nåletræer som dominerende træsort. Area-
lets østligste del udgøres af Hestehaveskov, der er løv-
skov, samt de store engstrækninger omkring Åkær å og ager-
jorden nærmes~ disse.

Omkring Mølle~~kkenc og Akær å's udløb samt ved
Sondrup mose er kysten lav og sumpet, medens der ved Son-
drup strand og stranden syd for Uldrup bakker fir-des op
til lo m høje kystklinter.

Der er således tale om et område, der rummer
meget varierede og særprægede landskabsbilleder, og hvis
landskabsæstetiske og rekreative værdi er meget betydelig."

Fredningsplanudvalget har videre anført, at de
videnskabelige og dermed også de undervisningsmæssige
interesser i området ligeledes er betydelige.

De geologiske interesse~ omfatter hele frAdnings-
området. Bakkerne omkring Sondrup ~ævnes som særlig be-
tydningsfulde.

Af arkæologisk og historisk interesse fremhæves
Åkærdalen og Uldrup bakker som betydningsfulde område~.

De botaniske inter.esseområder strækker sig over

"
en ca. l km bred bræmme langs Horsens fjord. Som særdeles
betydningsfuldt område fremhæves engene omkring udløbet
af Åkær å.

Som zoologisk interesseområde fremhæves Uldrup
bakker og Åkærdalen som væsentlig. Af entomologisk in-
teresse fremhæves Uldrup hakker og det nedre løb af



5.
Åkærdalen.

I de~~e forbindelse er yderligere anført, at
der af Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fred-
ningskreds ved kendelse afsagt den 22. april 1971 er
dekreteret fredning af arealer ved Søvind, Brigsted,
Ørbæk og Toftum byer i Søvind sogn, tidligere Skander-
borg amt, nu Vejle amt. Disse arealer ligger vest for
de i nærværende sag omfatteu9 områder og udgør til
sammen en helhed. Nævnte fredningssag har været behand-
let af Overfredningsnæ\~et ~en 26. april 1972,og Over-
fredningsnævnet har den 13. juni 1972 besluttet at god-
kende den af Fredningsnævnet for Århus amts vestlige
fredningskreds dekreterede fredning på alle væsentlige
punkter. Der er herved sket en fredning af arealer på
knap 600 ha.
II. Fredningspåstanden er sålYdend~:
Frf~ngens omfang:

Fredningen omfatter ialt ca. 1706 ha, hvoraf ca.
1212 ha er underkastet allerede gældende fredningsbe-
stemmelser angående byggelinier ved sø, å, fortidsminde,
skov og landevej (100 m fra fortidsminder, 150 m :::'rasø
og landevej samt 300 m fra skov over 20 ha, samt skove
i offentlig. eje) eller er fredskov. Endvidere om::atteT'
fredningen umatrikulerede arealer under offentlige veje.

F!:.§;dn_g~$§.nsillc"'.hold.
Ge!L~el~e bestemmels~.
De fredede arealer skal bevares i deres nuvæ-

rende tilstand, dog med de nedennævnte og under særbe-
stemmelser anførte undtagelser.



6.
Bebyggelse.

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges •
Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder el-
ler andre indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at
der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres
nybygninger eller foretages om-eller tilbygninger på ek-
sisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller
større om-eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden
tegninger og planer for byggeriet er godkendt af fred-

.
...!

ningsnævnet.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri

samt om-og tilbygninger:
l. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved

ændres i væsentlig omfang og i uheldig retning~ og der sam-
tidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller
ydre udformning, der funktionelt kan modsvare det af lods-

•
ejeren ønskede, eller

2. Såfremt det ønskede ikke tjener rimelige land-
brugsøkonomiske formål.

Til byggeri til nyoprettede landbrug skal ind-
hentes fredningsnævnets og freaningsplanudvalgets til-
ladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener
rimelige landbrugsøkonomiske formål.

Om-og tilbygninger af de eksisterende lovligt
opførte helårs-og sommerhuse, hvorved bygningen i væ-
sentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter
forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet og ~red-
ningsplanudvalget.

FredningsmYndighederne skal være berettiget til



•

7.
at meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt de
skønner, at bygningen herved får en mere uheldig ind-
virkning på landskabet. Landbrugsejendomme, som over-
går til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes
beboelse henhører under denne bestemmelse.

Lovligheden af eksisterende fritidshuse, der
ikke er tilladt opført af fredningsnævnet, ønskes un-
dersøgt.
Terrænændringer.

På de fredede arealer er ændringer i terrænet
eller terræn:form8rne, heru~der gravning af sand og grus
samt opfyldning og pl~nering, ikke tilladt. Dog kan
udnyttelse af de nævnte forekomster ske til privat
forbrug inden for samme ejendom.
Oplagsplad5er m.v.

De fredede arealer må ikke anvendes til oplags-
losse-eller campingpladser, (bortset fra eksisterende
campingplads på matr. nr. 4 i, Sondrup by), og der må
ikke indrettes "bilkirkegårr'l3"eller henstilles udran-
gerede biler eller maskiner eller dele heraf. Forure-
ning af naturen ved henlæggelse af affald eller andet
må ikke finde sted.

Parkeringspladser må kun anlægges efter til-
ladelse fra fredningsnævnet og :fredningsplanudvalget.
Camping.

,

Camping og teltning af privat besøgende hos
lodsejerne må kun finde sted inden for 25 m fra byg-
ninger og kun i egentlige haver, som er omgivet af en
beplantning, der skjuler campingvogn eller telt, set
fra det omgivende landskab.
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Luftledninger.

Fremføring af luftled~inger kan kun ske med
fredningsnævnets og fredningsplanudvalgets tilladelse.
Arealernes drift.

Arealerne må anvendes som hidtil, således

,
at almindelig landbrugs drift , bortset fra anlæg af jule-
trækulturer og nedennævnte specielle driftsformer, på
de eksisterende landbrugsareRIer, såvel som frugtplan-
tage-og skovdrift på henholdsvis de eksisterende frugt-
plantage-og skovarealer kan fortsætte.

Ny tilplantninger eller-såninger med skovtræer
er ikke tilladt. Endvidere er det ikke tilladt at fore-
tage plantning eller såning med skovtræer eller buske
inden for arealer, der er dækket af naturlig (selvsået)
trævækst af skovlignende karakter.
Pelsfarme, fjerkræ~arme. dambrug.

Oprettelse af mink-eller andre pelsdyrfarme
eller fjerkræfarme er ligesom anlæg af dambrug ikke

• tilladt •
Landskabspleje.

FredningsmYndighederne har ret til uden udgift
for ejerne og efter forudgåendp meddelelse at fjerne
selvsåede busk8 og træer, samt til at fore~age anden
form for pleje af udyrkede arealer, f.eks. med henblik
på at bevare lYngarealer som sådanne.
Hegn.

Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn, må
hegn ikke opsættes, plantes eller såes uden frednings-
nævnets og fredningsplanudvalgets godkendelse.

Udskiftning af eksisterende, levende hegn kan



9.
finde sted.
Stø,i.

På de fredede arealer må ikke indrettes
motorbaner eller andre indretninger, der medfører
unødvendig motorlarm eller anden unødig støj. Kraf-
tig gengivelse af musik, brug af højttaleranlæg o.lign.
må ikke finde sted i fri luft.
Veje.

•

Vejanlæg og -reguleringer bortset fra anlæg
af mindre, private veje, som følger det naturlige ter-
ræn, kan kun ske efter fredningsnævnets og fredningsplBn-
udvalgets godkendelse.
Motorkørsel.

Motorkørsel samt kørsel med hjælpemotor må
kun finde sted på offentlige veje (samt på de i for-
bindelse med fredningen anviste veje og parkerings-
pladser). Herudover kun af lodsejere og personer med
ærinde på ejendommene .
Badebroer o.l.

Der må ikke opføres broer eller andre ind-
retninger ved kysten uden forud indhentet tilladelse
fra fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.
Akær å.

,
~,

I

Må ikke udrettes eller reguleres.
Særbestemmelser.
Sti-samt parkerings-og opholdsarealer.

Der ønskes ret for almenheden til at gå,
cykle og ride på et stisystem som angivet på.oilagte
kort.
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Dette stisystem består af:
l. Eksisterende kirkestier fra Sondrup til Torup,

der bevares som offentlige.

,

2. Sti syd for Skablund skov fra offentlig bivej nr.
11 mod vest til forbindelse med den i Søvindfred-
ningen foreslået udlagte sti-til Brigsted og Hal-
drup.

3. Nuværende private vej fra Damledet til offentlig
bivej nr. ll.

4. Nuværende private vej fra Åkær mod syd langs øst-
siden af Hestehave skov og videre mod syd forbi
Uldrup gård til Horsens fjord ved Kanalhus.

5. Nuværende private markvej fra sommerhusområdet ved
Amstrup mod vest til ovennævnte under pkt. 4 nævnte
vej.

6. Det skal anføres, at existerende stier i Sondrup
Plantage efter aftale med fredningsplanudvalget
allerede er åbnede for offentlig umotoriseret færd-
sel.

,
Stisystemet vil i øvrigt kunne udvides og ind-

gå som led i et fremtidigt større net for naturparkom-
rådet som helhed. Således vjl den øst-vest forløbende
stiforbindelse gennem Søvindområdet kunne fortsættes vi-
dere mod vest-nordvest over til Haldrup med tilslutning
til stiforbindelsen ~å den nedlagte jernbanelinie fra
Haldrup til Horsens.
Mod øst vil der kunne skabes videre stiforbindelser mod
Gylling Næs.

I forbindelse med ovennævnte stisystem udlæg-
ges følgende parkeringspladser med arealer på følgende

~
\ matr. nre.

A. Ca. 1500 m2 i det sydøstlige hjørne af matr. nr.
4 a Skablund by.



ll.
B. Ca. 1000 rn2på matr. nr. 7 s, Sondrup by med ret

til kørsel hertil fra offentlig bivej nr. ll.
C. Ca. 1000 m2 på matr. nr. 9 a, Sondrup by med ret

til kørsel hertil fra offentlig bivej nr. 8.
Påtaleretten

Vedrørende ovennævnte bestemmelser ønskes
tillagt Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fred-
ningskreds og Fredningsplanudvalget for Århus amt hver
for sig.

Fredningsplanudvalgets påstand er afsluttet
med en gennemgang af de enkelte lodsejeres ejendomme
med vedføjelse af de særlige forhold, der gælder for
hver enkelt ejendom. Herom henvises til det nedenfor
anførte.

•

III Særlige bemærkninger til påstanden.
På mødet den 20. august 1971 og under de ef-

terfølgende besigtigelser af de respektive ejendomme
er der af forskellige lodsejere eller deres repræsentan-
ter rejst indsigelser mod fl'edningen og fredningspåstan-
dens omfang, navnlig med hensYn til bestemmelser om of-
fentlig adgang til veje og stier samt forbud mod grus-
gravning, beplantning m.v.

...,

IV Nævnets bemærkninger til påstanden.
Nævnet er med fredningsplanudvalget enig i,

at det omhandlede område er fredningsværdigt på grund
af dets beliggenhed ved Horsens fjord, over hvilken
der fra arealerne findes meget smukke udsigter. Yder-
ligere er området et naturligt supplement til den al-
lerede fastlagte fredning af foran omtalte arealer ved
Søvind-Brigsted m.m.



12.
Da de i naturfredningslovens § l nævnte be-

tingelser findes at være opfyldt 1 har nævnet truffet
bestemmelse om fredning som nedenfor anført med de
nedenfor Q~der de enkelte ejendomme foretagne be-
grænsninger.

Fredningens omfang.
Det på vedhæftede kort viste område omfatten-

de de i lodsejerfortegnelsen nævnte ejendomme fredes
i overensstemmelse med de nedenstående bestemmelser, idet, veje og stiarealer åbnes for offentligheden i det på
kortet angivne omfang.

Fredningens indhold.
Generelle bestemmelser.
l. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende

tilstand med de under de enkelte ejendomme anførte
undtagelser. På de fredede arealer er ændringer i
terrænet eller terrænformerne herunder mergel-grus-

•
og lergravning, opfyldning eller planering ikke til-
ladt, dog tillades gravning til ejendommenes eget
brug.
Restaurering af tilgroede eller opfyldte damme og mo-
sehuller og etablering af kunstige damme og søer kan
dog ske under forudsætning af fredningsnævnets og
fredningsplanudvalgets godkendelse.

I~

På det fredede område må camping og teltning af pri-
vat besøgende hos lodsejerne kun finde sted inden
for 25 m fra bygninger og kun i egentlige haver, som
er omgivet af en beplantning, der skjuler campingvogn
eller telt set fra det omgivende landskab, medmindre
fredningsnævnet og fredniEgsplanudvalget meddeler sær-



13.

I.e'

'"',

lig tilladelse hertil.

Parkeringspladser må kun anlægges efter tilladelse
fra fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

De fredede arealer må ikke anvendes til
oplags-losse-eller campingpladser (bortset fra
den eksisterende campingplads på matr. nr. 4 i,
Sondrup by) og der må ikke indrettes "bilkirkegårde"
eller henstilles udrangerede biler eller maskiner el-
ler dele heraf.

Forurening af naturen ved henlæggelse af af-
fald eller andet må ikke finde sted.

Kendelsen skal dog ikke være til hinder for,
at der senere, i det omfang der måtte være behov
derfor, tilvejebringes yderligere camping-og parke-
ringsmulighed på det fredede område og etableres de
til områdets rekreative udnyttelse fornødne indret-
ninger, herunder toiletbygninger m.v. efter særlig
aftale med fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

Regulering eller udretning af Åkjær å må ik-
ke finde sted uden fredningsnævnets tilladelse.

Der må ikke opføres broer eller andre ind-
retninger ved kysten uden forud indhentet tilladel-
se fra fredningsnævnet og fredningsplanudvalget.

Vejanlæg og vejreguleringer bortset fra anlæg
af mindre, private veje, som følger det naturlige
terræn, kan kun ske efter fredningsnævnets og fred-
ningsplanudvalgets godkendelse.

På de fredede arealer må ikke indrettes mo-
torbaner eller andre indretninger, der medfører unød-

l.,

,
.,

,
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,

vendig motorlarm eller anden unødig støj.
Motorkørsel, herunder kørsel med hjælpemo-

tor, må kun finde sted på offentlige veje samt på
de i forbindelse med fredningen anviste veje og
parkeringspladser. Lodsejere og personer med ærinde
til de respektive ejendomme har dog ret til sådan kør-
sel til ejendommene.

Kraftig gengivelse af musik, brug af højttaler-
anlæg eller lignende må ikke finde sted i fri luft.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at
de eksisterende skov-og fredskovspligtige arealer
drives efter sædvanlige forstmæssige principper.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at
de eksisterende frugtplantager fortsat drives som
sådanne med deraf følgende fældning og genplantning
af frugttræer. Med undtagelse af nødvendige kreatur-
hegn må hegn ikke opsættes, plantes eller såes uden

, fredningsnævnets eller fredningsplanudvalgets god-
kendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn
kan finde sted.

På arealer, som ikke hidtil har været udlagt
som skov,må der ikke uden tilladelse fra frednings-
nævn og fredningsplanudvalg ske nytilplantninger
eller tilsåning med skovtræer herunder juletræskul-
turer.

~
I

2. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges.
Der må således ikke opføres bygninger, sku-

re, boder eller andre indretninger uden frednings-
nævnets tilladelse.

Fremføring af luftledninger kan kun ske med fred-
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,

ningsnævnets og fredningsplanudvalgets tilladelse.
Fredningen skal dog ikke være til hinder for,

at der i tilknytning til allerede bestående landbrug
opføres nybygninger eller foretages om-eller tilbygning
på eksisterende bygninger på betingelse af, at arbejdet
ikke påbegyndes, forinden tegninger og planer for bygge-
riet er godkendt af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet k~n nægte tilladelse til ny-
byggeri samt foretagelse af om-og tilbygning, såfremt det
eksisterende helhedsindtryk herved ændres væsentligt og i
uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulig-
hed.

Endvidere kan fredningsnævnet nægte tilladelse
til sådant byggeri, såfremt det ønskede ikke tjener rime-
lige laudbrugsøkonomiske formål.

,
Til byggeri til nyoprettede landbrug skal ind-

hentes fredningsnævnets og fredningsplanudvalgets tilladel-
se, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke skønnes at tje-
ne rimelige landbrugsøkonomiske formål.

Om-og tQbygninger vedrørende eksisterende, lov-
ligt opførte, helårs-og sommerhuse må kun finde sted efter
forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet og fred-
ningsplanudvalget, der kan meddele afslag, såfremt byg-
ningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning
på landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden
anvendelse samt landbrugsejendommes beboelsesbygninger
henhører under denne bestemmolse.

Oprettelse af minkfarme eller andre former for
pelsdyrsfarme eller fjerkræfarme er ikke tilladt.
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3. LandskabsplGje.

Fredningsmyndighederne har ret til uden ud-
gift for ejerne og efter forudgående meddelelse at fjer-
ne selvsåede buske og træer samt til at foretage anden
form for pleje af udyrkede arealer med henblik på at
bevare deres oprindelige tilstand.
4. De fredede arealer må i øvrigt benyttes som hidtil,
dog med de under de enkelte ejendomme beskrevne undta-
gelser., 5. Offentlig adgang.

Udover den adgang til stier og veje, der måtte
bestå i henhold til andet grundlag end nærværende kendel-
se, gives der offentligheden adgang til umotoriseret færd-
sel ad de stier, veje og arealer, som ved særlig signa-

•

tur er angivet på det kendelsen vedhæftede kort.
De nyudlagte stier, men ikke eksisterende veje,

indrettes ved fredningsplanudvalgets foranstaltning og
uden bekostning for ejerne, 1igesom vedligeholdelsen på-
hviler fredningsplanudvalget.

Der kan af fredningsnævnet udfærdiges et or-
densreglement for det fredede område, hvori det bl.a.
kan bestemmes, at kørsel med cykler ikke må ske på de
i henhold til kendelsen åbnede stier, og at udendørs me-
kanisk musikgengivelse er forbudt indenfor det fredede
område. Påtaleberettiget er fredningsnævnet efter indhentet
udtalelse fra fredningsplanudvalget.

De enkelte ejendomme og fredningsnævnets af-
gørelse vedrørende disse:



lodsejer Matr.nr.
ejerlav

17.
Areal
ialt
i ha

Areal indenfor gældende Areal uden-
Strand- Skovbyg- Lande- for gl. fr.
bygge- gelinie vejsbyg-grænse
linie eller gelinie

fredskov
(f)

Særlige bemærkninger

1. Frk.
Ebba B. Neer-
gård, Åkjær
Hovedgård
8772 0rting

•
•

I
Lodsejer
lb. nr.

0,00
27,32

0,00
0,00
0,00
0,('0
0,00
0,00
0,00

Af matr. nr. l a ÅK er ca. 56 ha fre-
det ved frivillig deklaration af 15.
maj 1952, tinglyst 21. juli 1952. Ved
nævnte deklaration pålægges pligt til
at bevare det fredede i hidtidig til-
stand, og der pålægges forbud mod be-
byggelse, udstykning m.m.

0,00
68,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11

llÅK1m ÅK

2a ÅL
8a ÅL

27,32 68,59
Fredningsnævnets bemærkninger: De på det vedhæftede
kort med særligt fremhævet signatur over ejendommen
indtegnede veje og stier åbnes for gående og cyk-
lende umotoriseret færdsel. Erstatningen i anledning
af fredningen fastsættes til ialt 265.000 kr. Ved
fastsættelsen er der ikke tilkendt erstatning for den
på ejendommen værende fredskov, matr. nr. l e,ÅK,og
ej heller for det i forvejen fredede areal af matr.
nr. l a, ÅK, Ifølge Undervisningsministeriets skri-
velse af 28.6.1918 og 20.10.1964 er Aakjær hovedbyg-
ning underkastet fredning efter klasse A. Ifølge
skrivelse af 27.3.1950 fra det særlige bygningssyn
er de 4 bygninger omkring gårdspladsen fredet i klas-
se B.

18.
Areal i ha

(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

Matr. nr.

2. Holger
Jørgensen,
Vads ml.
8772 0rting

13,20
(5,20) 79.400 kr. ialt her- Ejeren har trods henstilling

af 21.000 kr. for arealherom ikke fremskaffet nærmere
udenfor byggelinie, oplysninger om eventuelle grus-
13.000 kr. for areal forekomsters kvalitet og kvan-indenfor byggelinie og titet.
30.000 kr. for tabt Erstatningen fastsættes til
grusgravning samt ialt 13.500 kr.
15.400 kr. for bygnin-
ger.

3. Kristian
Kjær Simonsen
Ålstrup
8772 Ørting

22,58
(1,79) Ejeren har trods henstilling

herom ikke fremskaffet nær-
mere oplysninger om eventuelle
grusforekomsters kvalitet og
kvan titet.
Erstatningen fastsættes til
ialt 28.100 kr.

93.845 kr. ialt heraf
59.370 kr. for areal
udenfor byggelinie,
4.475 kr. for areal in-
denfor byggelinie og
30.000 kr. for tabt
grusgravning fra etab-
leret grusgrav.
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Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-

for byggelinien)
Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

4. Marius 3a AL
Schneider
Alstrup,
8772 0rting

24,48
(0,70)
1,8 fredskov

85.090 kr. ialt, her- Ejeren har trods henstilling
af 68.340 kr. for herom ikke fremskaffet nær-
areal udenfor bygge- mere oplysninger om eventuelle
linie, 1.750 kr. for grusforekomsters kvalitet og
areal indenfor bygge- kvantitet.
linie og 15.000 kr. forPå 3a er en bevoksning kaldet
tabt grusgravning. Skovbakken ifølge Landbrugs-

ministeriets skrivelse af
10/1-1956 fredskov.
Erstatningen fastsættes til
ialt 30.000 kr.

5. Jacob P. 3c AL 2,46 18.185 kr. ialt her- Erstatningen fastsættes til
Chr.Larsen 16f AL (0,54) af 5.610 kr. for areal ialt ~ kr.• Elsesminde , udenfor byggelinie , ?J.C'~ o
Alstrup, 1.875 kr. for areal
8772 Ørting. indenfor byggelinie og

10.700 kr. for hindret
bebyggelsesmuligheder .

• II. saw.me 8b ÅL 1,23
(0,21)

--- -------------- ---- -

a 20.

\

Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha Ejerens påstand
(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkning€r
og afgørelse.

•
6. Åge Winther
Jensen, Birke-
høj, Ålstrup,
8772 Ørting

4a ÅL 19,83
(0,28)

86.350 kr. ialt,
heraf 55.650 kr. for
areal udenfor bygge-
linie, 700 kr. for
areal indenfor bygge-
linie og 30.000 kr.
for tabt grusgrav-
ning.

Ejeren har trods henstillinG
herom ikke fremskaffet nær~ere
oplysninger om eventuelle grus-
forekomsters kvalitet og kvanti-
tet.
Erstatningen fastsættes til
ialt 25.600 kr.



Lodsejer
2l.

Areal indenfor gældende
Strand- Skovbye- Lande-
bygge- gelinie vejsbyg-
linie el.fred- gelinie

skov (f)

Areal ud-
enfor gl.fr.
grænse.

Areal
ialt

Matr.nr.
ejerlav Fredningsnævnets bemærknin-

ger og afgcr01se.

7. He~Il6r 4b ÅL 1,32 0,00 0,47 0,00 0,85Thorø, Bae 24b AM 0,23 0,03 0,00 0,00 0,20Diget, Son- 18g AM 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00drupvej 94, 8h SQfun- 1,90 0,00 1,90 0,00 0,00Hundslund. 81 Salder 2,59 0,00 2,59 0,00 0,002d SO~21a 1,06 0,00 1,06 0,00 0,00
l5b SO: - 2,37 0,00 2,37 0,00 0,00
22g sal 0,81 0,00 0,81 0,00 0,00

2laSOJ 2,72 0,00 2,72 0,00 0,00
23d so 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00
20 SV 0,62 0,00 0,62 0,00 0,00• 14,01 0,42 12,54 0,00 1,05

•
Ejerens påstand: Påstår erstatning samt gør gældende, at han
har en aktuel tilladelse til at opføre en svinestalt på
matr. ~r. 21 a, SO,men nu vil ansøge om en større stald - ca.
1000 m . Endvidere ønsker han på matr. nr. 23 d, SO at bygge
to garaeer og at indrette balkon ovenpå disse, samt at op-
føre et svømmebad i haven.

I Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr.
22.

Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Matr. nr. ~,81,2d,15b,22g,
er inddraget under 21 ~, SO,
iflg. tingbogsattest. Matr. nr.
22 g er købt af lodsejer 132.
Det iflg. lodsejerfortegnelsen
anførte matr. nr. 21 e, SO, er
inddraget under lodsejer 132's
ejendom matr. nr. 22 c SO.
Ejeren har ikke indsendt noget
projekt om svinestald, garager
m.m. til nævnet.
Erstatningen fastsættes til
10.800 kr.
Nævnet vil senere, når ansøgning
herom fremkommer tage stilling
til de ansøgte projekter.

Fredningsnævnets bemærY~inger
og afgørelse.

19,08
(0,59)

Erstatningen fastsættes til
24.400 kr.e. Finn Søren- 5 ÅL

sen, Alstrup,
Ørting.

56.945 kr. ialt
heraf 55.470 kr. for
areal udenfor bygge-
linie, 1.475 kr. for
areal indenfor bygge-
linie.

9. Knud An-
gaard Christen-
sen, Alstrup
8772 Ørting

6a ÅL
12bÅL

22,32
(1,54)

----------------------------------------------------------------------------------------------
80.490 kr. ialt Fredningsplanudvalget har ikke
heraf 56.640 kr. for udtalt sig imod en medhjælper-
areal udenfor bygge· bolig, såfremt denne placeres
linie, 4.850 kr. for nord for Ålstrup by.
areal indenfor bygge- Fredningsnævnet har ikke mod~
linie og for hindret taget noget projekt om med-
bebyggelse 19.000 kr. hjælperbolig, men vil være sin-
Ønsker at opføre en med-det at godkende en sådan under
hjælperbolig. forudsætning af, at dens ud-

for~~ing og plb~ering kan gOd-
kendes.
Erstatningen fastsættes til
28.000 kr.-------------------------------------------------------------------------------------------------

lo. Anders 7a ÅL
Jørgen Hansen,
Alstrup,Ør±ing.

3,92
(1,84)

Erstatningen fastsættes til
2400 kr.



Lodsejer
lb. nr. Me.tr.nr. Areal i he Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byggdinic::)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

12. Søren Lyk- 9a ÅL
ke Andersen og
hustru Ragna
Margrethe Ander-
sen, Ålstrup,
Ørting.

16. samme 3c HA

• 13. Jens P. lla ÅL
Jensen Ul-
struPt Ler-
høj, Alstrup
Ørting.

• 14. Helge la HA
Brandbyge,
Brandbygegård,
Ørting.

Lodsejer
lb. nr.

filatr.nr.

3,00
(0,46) 13.870 kr. ialt. her- Erstatningen fastsættes til

af 7.620 kr. for e.real 2.100 kr.
udenfor byggelinie,
1.525 kr. for areal
indenfor byggelinie
og for hindret be-
byggelse 5.100 kr.

0,51

20,33
(0,61) lalt 90.685 kr. heraf

59.160 kr. for areal
udenfor byggelinie,
1.525 kr. for areal
indenfor byggelinie
og 30.000 kr. for
bygninger.

Erstatningen fastsættes til
26.000 kr.

Erstatningen fastsættes til
1900 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

3,17
(0,12)

Påstår erstatning.

15 8. 19a AM 3,19
Karl MølAler 21a AM (2,60) Påst&r er~tatnin6 Erstatningen fastsættes til,~nsen, ffi-:- 1900 kr.§!~~EL_~~!.!~g~ _
15b. Produkt- 2b HA 2,11
handler Peter (0,34)
Toft, Tornøe-
gade 6, Odder,
og a3surandør
Knud Overgaerd
Jacobsen, O.
Hornbæk, Randers.
17. Ejvinu B.
Jensen, Ler-
drupgård,
8'773 Gylling

5c HA

Areal i ha
(heraf inden-
for byggclinine)

24.
Ejerens p2StWld.

Erstatningen fastsættes til
1300 kr.

Erstatningen fastsættes til
2.100 kr.

18. Peter V. 6 HA
Andersen,
Grønn6gård,
Fal1ing, Ør-
~~~~~-------------------------------------------------------------------------------------------19. Emil Lar- 7 HA 3,94 Påstår erstatning. Erstatningen fastsæ~s til
sen, Amstrup, (0,21) 2400 kr.
Ørting.

Ptstår erstetnins oS
oplyser telefonisk
17/10-72, at et vi1d-
anderi er påbeg)~dt
inden fredninessp.ger
rejsninG'

3,45
(0,33)

lr.g,enantruffet.

),62
(0,21)

Påstår erstatning Erstatningen fastsættes til
2200 kr.



25.
Lodsejer
lb. nr. Matr. nr. Areo:l i ha

(heraf inden-
for bygcclinien)

Ejerens påstand. Frcdnings~ævnets bemærknir.ser
og afgørels('.

20. Ror,n- 8 HA 0,67 Ejencommcn er vec sKade Erst2tningen fastsættes t~l
lyst 29/2-1972 solgt 400 kr.
af Morten Jensen til
Ole Jørgensen. Morten
Jensens hustru har tole-
fonisk meddelt, at en
evt. erstatning tilfal-
der Ole Jørgensen.~~~:~~~~::::-;:-:~-------;~~~-------------~~:~~~-:~:~:~:~~~~------;~:~:~:~:~:~-~::~::~~::-~~~----

Amstrup, (0,31) 1900 kr.~r!!~g~ _
22. Hans 9f AM 2,44 Påstår erstatning. Erstatnint-:enf2stsættes til
Christensen, (0,36) 1500 kr.Amstrup,~ZZ~_~~!~~~~ _
23. Jens K. loa AM 0,87 Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
Morte~sen, 500 kr.
Amstrup,
8772 ørting.

skabskonsu-
lent Ole
Jørgensen,
Fa11ing,
8772 ørting.

•
•

26.

Matr. nr. Lrea1 i ha
(heraf inden-
for }Jyggelinien)

Ejerens p~stand.Lodsejerelbo nr.

\~d;-o-r----.,.ll-;:2.:-;;:A..r'1,---.,.7""::7-----~;::;-:;::-"'~".,~':""l:::------:;:~-:~=-;:-:--~--,---;--;-:-:~~-
Hansen, 18e J.M
i"..mstrup, 18d .hM
Ørting.e

la1t 132.665 kr.
heraf 30.090 kr.
for areal udenfor
byggelinie, 75 kr. for
areal indenfor bYEge-
linie og 90.000 kr.
for tabt grusgra~ninG,
samt 12.500 kr. for
bygninger.

13,06
(0,03)

25.Henry
Jensc~,
j"..mstrup,
0rting,

llb AN
17e .hM 1,19 Påstår erstatning.

FreCningsn~vnets bemærkninger
og afgarelse.

Ejeren har trods henstillinbheroD ikke fremskaffet nærmere
oplysninger om evt. grusfore-
komsters kvalitet og kvanti-
tet.
Erstatningen fastsættes til
16.200 kr.

Erst2tningen fastsættes til
700 kr.

12e AM 3,25
(tidligere (0,16)
12a)

Påstår erstatning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Saren Lyk-
ke r".ndersenog
hustru Ra[';Ila,
iflC. skade 1.
6/6-1972 fra
Signe Lykke j,ndersen,
Sondrupvej 4, Hunds-
lund, der er den er-

, statningsberetticedc
, jfr. mormere.\.

}-~

Under frednin[,ssagen er de~
nuværende 12a stort 3.1070
solgt til Erik Bernstorff ifle.
skøde 1. 6/6-1972. Dette areal
er udenfor fredningen.
Matr. nr. 12e, der er udstyk-
ket fra 12a er iflg. lodsejer-
fortegnelsen fejlagtig anfort
med 2,7 ha. lf1g. skr. af 14/11
1972 fra Søren Lykke f~dersen
tilfalder fredningserstatninrcn
den tidli[ere ejer Signe Lykke
Andersen.
Erstatningen fastsættes til
2000 kr.



27.
Lodsejer
lb. nr.

Mat!'. nr. ~r22i i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævneta bemærkninger
og afgørelse.

7,76
(1,53)

Påstår erst8tning, her-
under særlig erstatning
for stianlæg.

Erstatningen fastsættes til
4700 kr.

27. Sv.Aa. 13d AM
Lundg8ard 14b AM
Jensen. Am- 17b AM
strup,'ør- 18f AM
ting. 23a AM
Pastor P. Nepper
Christensen
(se 36)
Fru Rigmor Wal-
sted.----------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Egon 13i AN 21,25 92.625 kr. ialt, heraf Ejeren har trods henstilling
Eerg Jen- 18a AM (2,25) 57.000 kr. for areal herom ikke fremskaffet nærmere
sen, nm- udenfor byggelinier, oplysninger OD evt. grusfore-
strup, 01'- 5.625 kr. for areal komsters kvalitet og kvantitet.
ting. indenfor byggelinier Erstatningen fastsættes til

og 30.000 kr. for ialt 24.100 kr.
tabt grusgravning .

•

I 28.

Lodsejor
lb. nr.

[;jatr.nr. Areal i Da Ejerens påstan~.
(reraf i:r:åen-
for uyggelinine)

29. Hårry----
Christenscr.,
Amstrup, 15 AM
Ørting.

Frednjnisn~vncts bCD~rkninger
og e.fgcrclse.

G,5o Påstår erstatning.

31. Arne
Rasmussen,
Aostrup
Skov,~77~_~E!~~g~ -------------------------------------------
32. Finn 170. j,M 0,53
Forsberg. (0,17)
8773 Gylling.

3o. Var;n 169. tJii
l.ndersen,
lIøjgård,
Aostrup, 01'-
ting.

1,86
(0,15)

Påstår erstatning.
Ønsker tilladelse
til beplantning med
birketræer m.D.

16b ,'.1<1
308.i.M

2,67
(1,44) Påstår erstatning.

Påstår erstatning.

Erstatningen fastsættes til
300 kr.

Ejeron h2r fået til12dels€
til at opsmtte et trådhegn
O~ en på arealet værer.de dam.
Der ~an ikke wcddelcs til-
la~else til bep12ntning.
Erstetningen f2stsættes til
1100 kr.

Erst2tningen fnstsættes til
1600 kr.

Erstatninren fastsættes til
300 kr.



29.
Lods3jer
lb. nr. Matr. m'. Areal i he Ej~~enG påStfuLd.

(he::'"-finden-
for tYbge~inien)

Frednin0snævl1ets bemærkninger
og afsørel<>e.

33.Fr;;;u;------------
f,nn,," SørcnscIl17d AM
Arnstrup,
Ørting.

e,9l Erstatningen fastsættes til
500 kr.

34.
Søren C. 208 1~1
Hansen, 26a M1
Lucernevej
138,2610 Rødovre.35~-~~~=-------22~-hM----5~73---------------------------------------------------------------------
Lise Drcs1er (4,89) Tager forbehold om Erstatningen fastsettes til
% adv. E. erstatning. 3400 kr.
Sohwarz,
Kongeve jen 19
2840 Holte •

3,138
(2,19)

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
2300 kr.

•

I
30.

Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Arc:ll i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
o[ e.fgørelse.

36. N eppor 25a JJI
Christensen,
(se 27), Odins-
vej 11, Åbyhøj (2/3 pnrt)
fru Inge Kjær Nielsen,

(1/3 pert)

1,89
Cl,52)

Påstar erstatning. Erstatningen fastsættes til
1100 kr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Chresten 27a N'l
Thorvald Niel- 28a f~
sen, Arastrup,
Ørting.

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
1600 kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
38. K,jeld
Padetzski,
Uldum, og
f.age Slott,
Hundslund
(se 75)

27d tJ'! 1,48
(1,48) Erstatningen fastsættes til

900 kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
39. JI'1arie
Mortensen,
Amstrup,
Ørting.

32a AM 0,55 Erstatningen fastsættes til
300 kr.



Lodsejer
lb. nr. Matr. nr.

31.
Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for bygGelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

40. Aage
BrandbygC',
Amstrup,
ørting.

33 AM
Erstatningen fastsættes til

1500 kr.
2,45
(2,08)

-----------------------------------------------------------------------------------------------41. Bygmestre 340 AM
Kai Nielsen og
Jørn Nielsen,
iflg. skade
1. 11/1-1971,
tidligere
Johannes Brandbyge.
42. Viggo
Steinicke,
Skablund,
Hundslund.

la SK
li SK
lp SK

•

I Lodsejer
lb. nr.

I-1ntr.nr.

1,94
(1,58)

Påstår erstatning.
Ønsker at opføre en
hytte eller et skur
på grunden.

Fredningsnævnet kan ikke god-
kende opførelsen af nogen hytte
eller skur.
Erstatningen fastsættes til
1200 kr.

Fredningsplanudvalget har op-
lyst, at 1,4 ha af la SK er
friareal. Fredningsnævnet
kan ikke give tilladelse til
opførelse af de ansøgte 2
medhjælperboliger og heller

tilikke tilladelse til den øns-
kede tilplantning på matr. nr.
la. Såfremt Fredningsnævnet
kan godkende placering af ga-
rage og bygningstegninger her-
til samt kan godkende et andet
tagmateriale, vil Frednings-
nævnet være sindet at meddele
tilladelse til garagen og æn-
dring af tagdækningen. Fred-.
ningsnævnet vil næppe være s~n-
det at godkende et bliktag.
Erstatningen fastsættes til
14.600 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

Ib SK
(In SK)
(2i SK)

lb nu udstyk-
ket til
lb af 10,79 ha og
lv af 4,9 ha
(+ vejareal)

43. Asger
Jacobsen,
Solgården,
Søvind,
Horsens.
(iflg. Lmskr.
14/3-72:
ln og 2i
udg. af matr.
og inddraget
under lb.

17,31
(15,91)

Påstår erstatnIng.
Ejeren, der driver
maskinstation, har
ønsket tilladelse
til opførelse af
garage, 2 medhjælper-
boliger og tilladelse
udskiftning af tagpap
med bliktag, samt at
tilplante 3 tdr. land
med gran på matr. nr.
la.

Fredningsplanudval[~t er ind-
forstået med etablerinG af
det ønskede lwhegn, 0e
fredningsnævnet godkender
det pågældende hegn.
Erstatningen fastsætt~s til
19.500 kr. for lb og Iv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
44.Gurli
Nielsc-n og
Svend Niel-
sen, Lysehøj,
Trustrup,
Hundslund.
iflg. skøde l.
26/4-1971.

le SK
Id TR
9a TR

32.
Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byggelinine)

16,11
(2,92)

Påstår erstatning.
I forbindelse med
en handel med lods-
ejer 55 ønskes etab-
leret et hegn på 3-4
DIS hajde (læhegn røn)
Iflg. tingbogsattest er
der den 2/12. 1971 lyst
betinget skøde til Knud
Jørgensen på l v,med
frist til 1/4-1973.

28,72(24,77) Erstatningen fastsættes til25.000 kr.



Lodsejer lb.
nr.

Matr. nr.

33.
hreal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for bygeelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
ob afgørelse.

45. Jens
C. Jensen,
Skablund,
8771 Hunds-
lund.

•

I l:ou::cjer
lb. nr.

ld SK
19 SK
lh SK
lk SK
2e SK
2e SK
2k SK
3e SK
5a SK
5b SK
5e SK
5e SO
5h SO

Matr. nr.

45a. Tor- 2m SK
ben ,Juhl
Jensen, Skab--
lund, 8771
Hundslund

46. Fru le SK
;,nnyEltang,
Sundsvej l8F
Horsens

38,09
(37,99, hGraf
fredskov 1,00)

Areal i h!l
(heraf indcn-
for bygGclinien)

0,09
(0,09)

0,99
(0,99)

Erstatning 25.000 kr. Efter indhentet udtelelse hos
Ejeren har over for næv-Fredningsplanudvalget vil Fred-
net anført, at han se- ningsnævnet være sindet, såfremt
nere ønsker at opføre tegninger og indretninger i øv-
og indrette følbcnde: rigt kan godkendes, senere at
l. Drivhuse p~ matr. give tillctdelse til drivhuse,

nr. 2k,3c og evt. indretning af fiskedamme ob sø,
5a. forudsat at dette ikke inde-

2. Fiskedamme og sø bærer forurening, samt tilla-
på hhv. 5a,2e, og delse til indretning af "knffe-
5e. hus", forudsat at dette kan

3. Aftægtsbolig for ske i eks. bygning. Opførelse
"pensionistbedrift" af yderligere bygninger kan
på 5e og 5h. ikke forventes tilladt.

4. Opførelse af ned- Erstatningen fastsættes til
brudt ejendom på 22.300 kr •
2e.

5. Tilladelse til
indretning af kaf-
fehus (servering af
kaffe)

54.
Ejerens på5tand. Fredningsnævnets bemærkninger

og afgørelse.

~jendommen, der er bebygget, er
solgt af lodsejer 45 ved skøde
l. 14/3-1972.
Der ydes ingen erstatning.

Ejeren oplyste, at
de påtænkte en ud-
videlse Qf et udhus,
men hvornår kan ikke
oplyses.

Erstatningen fastsættes til
500 kr.



Lodsejer
lb. nr. Metr. nr. Areal i ha

(heraf inden-
for byggelinien

35.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger

og afgørelse.

47. l.rne
Jensen,
Skablundgård,
8771 Hundslund.

•

I
Lodsejerelbo nr.

48. Ove
Schroder,

(Dr. Margrethes-
vej 71,
Århus N,) nu:
Narselisborg-
alle 30c,
Århus e,

lf SK
1m SK
2b SK
2f SK
3a SK
5d SK
3g SO

25a SO

Matr. nr.

li SKlq SK
4f TR
5b TR
5f TR

l5b TR

39,38
(24,53)

Påstår erstatning
375.000 kr. Ejeren
ønsker at opføre et
helårshus på matr.
nr. 1 m og at etab-
lere en mindre sø p~
matr. nr. 3a.

36.
Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf indcn-
for byggelinien)
20,7)
(20,73)

Påstår erstatning.
Ejeren ønsker at op-
føre yderligere et
hus, idet han anfø-
rer, at Frednings-
planudvalget dGn
27/6-1969 har med-
delt, at ma~ ikke ville
modsætte sig den ansøgte
omdeling af matr. nr.
5b og 5f, Trustrup,
Hundslund sogn, med
henblik på bebyggelse
af matr. nr. 5b, o~
at Fredningsnævnet
den 4/7-1969 meddelte,
at man ikke har ind-
vendinger at anføre mod
den ansøgte omdelinG,
men forbeholder sig at
godkende bygningsteg-
ningEr og beliggenheds-
plan.

Fredningsplanudvalget har udtalt
sig ~od husets opførelse, men
ikke mod søen.
Fredningsnævnet har modtaget pro-
jekt til det ønskede helårshus.
Fredningsnævnet kan ikke godkende
husets opførelse, men er sindet
senere at give tilladelse til
etablering af en mindre sø på
matr. nr. 3a, forudsat at dette
ikke indebærer forurening.
Fredningsnævnet har under fred-
ningssagens forlob meddelt til-
ladelse til udvidelse af eksi-
sterende vandværksbygning på matr.
nr. 3a, Skablund •
Det i lodsejerfortegnelsen an-
førte matr. nr. In SK hedder rette-
lig 1m SKo
25a SO ejes af lodsejer 47 og ikke
af lodsejer 56.
Erstatningen fastsættes til
38.500 kr.

FrGdningsnævnets hem<erkninger
og efgorelse.

Ved en besigtigelse den 2778-72
foreviste ejeren stedot for pla-
cerinGen af det enskede hus. Næv-
net har den 3/7-1969 godkendt
en ansøgt oQdeling af metro nr.
5b og 51',Trustrup by, Hundslund
sogn, men taget forbehold om
godkendelse af bygningstegninger
og beliggenhedsplan. Der er ikke
til n~vnet frec~om~et projekt om
bebyggelse. Ejeren har overfor
nævnet oplyst, at det skylccs
en fejl hos hans rådgivere,
at udstyknin~ssagtn ikke blev
bragt i orden ind~n zoneloven,
og at Århus hmtsråd den 1/2-71
afslog omdeling under henvis-
ning til zoneloven.
Erstatningen fastsættes til
12.400 kr.



•
Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

49. Kirsten
Lange,
Llndealle 9,
8700 Horsens

Ir SK 1,70
(1,70)

50. Villy Is SK
D. F~udsen, lt SK

(Rlngrlder-
vej 64,
Sønderborg.)nu:
Melkælderen 91,
Horsens

51. Hans
.Kolling,

Glibinggård,
8700 Horsens

2a SK
6a SK

•

I Lodsejer
lb. nr.

f.1atr.n,:".

1,02
(1,02)

19.98(8:29)

37.
Ejerens påstand. F:i.~edningsnæ·metsbemllJt'l',nnge ...~

oe;o.fe;ørelE6.

Påstår ersiatnin~. Ersi;e.tI'ingenfastsættee t:-l
Ønsker at opretholde 1000 kr.
hegn.

Ønsker at opføre en
t~lbygn~ng på 50-CO
m • Frafaldel" erstat-
n~ng, hvis tilladelse
gives.

Fredningsnæv,let vil v~re sjnd~~
at gody.e~de en evcntu~l t~l-
bygning under forudsætning ar,
at bygni'lgstegninger og pla-
cering k~~ godkendes.
Der ydes herefter ingen er-
statning.

Påstår en erstatning
på ialt 100.000 kr.
og henviser herunder
til forbuddet mod
grusgravning m.v., be-
plantning, pelsdyrfarme
m.v., offentlighedens
adgang, hvilket alt vil
forringe ejendommens
værdi.

Erstatningen fastsættes til
21.800 kr.

33.
A~saJ 1 hø Ej=rens påstand.
(ber"l inCel1.-
for byggelin':'GTl)

Fredninl;SnEsvnets bemo""'kninger
og afgørelse.

52.
K.F.U.M. 21 SK
SuejderneVI Hilmer
0stergård,
Enebærvej 18,8700 Horsens
53. N. Chr. 2d SK
Christensen,
Horsens Folke-
bIad, Søndergade
47, Horsens.
54. Åge lu SK
Steiniche,
Skablund,
8771 Hundslund.

0,56(0,19
f. 0,3';")

2,43
(1,22)

0,14(0,14)

---------- --- -~----_._---------
Ing(;n antruffet.

Påstår erstatning
efter nævnets skøn.

Ers-catnine;en fastsættes til
2000 kr.

Påstår erstatning og
ønskor at opføre en
tilbygning til cen
eksisterende beboel-
se. Vil snarest ind-
sende ansøgning bi-
lagt tegning.

Der er ikke tilsendt frednings-
nævnet noget projekt om den
ønskede tilbygning.
Der ydes ingen erstatninb.



LOdsejer
lb. nr.

Matr. nr.
39.

Areal i ha
(heraf inden-
fOl byggelinien)

Ejerens påstand.

55.
Knud Jørgen-
sen, Mølhave-
gård, Sø'1ind,
Horsens.

•

I Lodsejer
lb. nr.

e 56. Kaa.re
Høj, Skab-
lund
8771 Hunds-
lund.

Matr. nr.

3b SK
4a SK
7a SK
7b SK
8a SK
8b SK
8e SK
5i SO
71' SO
7x SO

18b SO
18e SO

12,03
(10,n)

Påstår erstatning.
Ejeren har iflg. s!tøde
1. med frist kobt ca.
9 tdr. land af lodsejer
43. Ønsker at forlænge
et læhegn af røn på det
købte areal.
Mener ikke hans jord er
undergivet skovbygge-
linie.

2g SK
2h Si':
6b SK
6c SK

40.
Area~ ~ ha Ejer8ns påstand.
(heref inden-
for byggelini8n)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

Fredningsnævnet kan gOdker_de det
omtalte læhegn som påvist 1 mar-
ken. (j~r. lodsejer 43)
Efter indhentede oplysninger hos
Fredningsplanudvalget lægges de
i lodsejerfortegnelsen anførte
skovbyggelinier til grund ved
erstatningsfastsættelsen.
Erstatningen fastsættes til
10.600 kr.
I erstatningsbeløbet er ikke med-
regnet nævnte 9 tdr. land, der
er opgjort under lb. nr. 43 .

FL'edningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

74,47
(14,05
i. 60,24)

Påstår erstatning.
Protesterer principalt
mod parkeringsplads
på 4a SKo Henstiller
at toiletbygning op-
føres, såfremt pro-
te3ten ikke tages til
følge. Ønsker at om-
bygge et på matr. nr.
5i SO værende hel~rs-
hus.

Mat:'. nr. 25a SO (anført i 10ds-
ejerfortegnelsen) tilhører lods-
ejer 47.
Under fredningssagens behandling
er indkommet et projekt til om-
bygning af eksisterende bebyggel-
se rå matr. nr. 5i, SO. Frednings-
planudvalget har intet haft at
indvende mod det ansøgte og nævnet
har den 10/3-1972 meddelt godken-
delse af det ansøgte projekt.
Spørgsmålet om parkeringsplads
udskydes til eventuel senere af-
gørelse, da fredningsplanudval-
get for øjeblikket søger en anden
løsning.
Der tillægges offentligheden adgang
til gående og cyklende umotoriseret
trafik ad vejen over 4a og 8b.
Erstatningen fastsættes til 8.700 kr
for fredningsservitut, :det der
ikke tilkendes erstatning for
fredskoven. For ulemper ved offent-
lighedens benyttelse af vejen til-
kendes 800 kr., således at den
samlede erstatning udgør 9.500 kr.



Lodsejer
lb. nr. Matr. nr.

41.
Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

57. Arne
H. IlJortensen,
'st<ablund,
8771 Hundslund.

4b SK
4c SK
4d SK

•
•

•• Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.•

10,7
(10,7) Påstår erstatning

og protesterer mod
den projekterede
offentlige sti.
Ved besigtigelse
den 17.9.1971 fore-
vises et ved stran-
den opført grundmu-
ret hus, der skulle
være bygget i 1934.
Ejeren ville indsen-
de ansøgning om til-
ladelse til opførel-
se af toiletbygning
mellem huset ved stran-
den og den bagved lig-
gende skrænt. Ejeren
ønskede endvidere at
opføre en altan til kvis-
ten på gårdens stue-
hus.

Matr. nr. 4c SK har under fred-
nings2agens forløb afgivet
634 m til lodsejer 63 b.
Nævnet har ikke modtaget noget
andragende om toiletbygning
eller altan. Der vil senere
blive taget stilling til de
omtalte projekter. På matr.
nr. 4b,4c og 4d, er den 10.9.
1959 og 27.1.1965 l. dok. om
pligt til at fjerne 6 ulcvligt
opførte sommerhuse. Da der
endnu henstår nogle af husene,
skal ejeren omgående fjerne
de pågældende huse.
Der tillægges offentligheden
adgang til gående og cyklende
umotori~eret trafik ad vejen
langs matr. nr. 4b, som ind-
tegnet på hoslagte kort.
Erstatningen fastsættes til
6.400 kr. for fredningsser-
vitut. For ulemper ved offent-
lighedens benyttelse af vejen
tilkendes 800 kr., således at
den samlede erstatning udgør
7.200 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

58a.
Niels Vil-
liam Schjødt,
Sondrup,
Hundslund.

4e SO Der kan ikke tillades yderligere
bebyggelse.
Erstatningen fastsættes til 900 kr.

42.
Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byggelinien)
1,07
(1,07)

Påstår erstatning.
iflg. skr. af 1/10
1972 50.000 kr. Han
har påtænkt at udstyk-
ke en grund og ad åre
at opføre et nyt hus.



Lodsejer
lb. nr.

43.
Mat!'. nr. Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byggzlinien)

580.
Odder kommune 4e SK 0,03

(0,03)
64 a. samme 4n SK 0,12

(0,12)
64 b. samme 4d SO
(tidligere 40 SO 3,57
Hundslund kom- 4p SO (3,57)mune)•

• 59. Karl M.
Onleborg,
Sond>'.liJ,
8771 Hundslund

4f SK
4k SK
41 SK
3b SO
8d SO

22d SO
23e SO

e
e Lodsejer lb. Matr. nr.

nr.

En parkeringsplads øns-
kes udvidet.
Vedr. matr. nr. 4n,
SK ønskes fortsat be-
nyttelse af badebro og
badehuse. Vedr. matr.
nr. 4d,40,4p SO ønsker
kommunen fortsat at
have adgang til fra
grusgraven at tage
grus om vinteren og
adgang til bundfyld
til vejarbejder.

1,98
(1,98)

Påstår erstatning.
Ejeren erklærer, at 2
på ejendommen værende
sommerhuse er opført
før 1937, og at der
alene er sket en ved-
ligeholdelse af huse-
ne.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgorelse.

Fredningsnævnet godkender, at
der fra grusgraven hentes
grus til grusning af vejene.
En erhvervsmæssig udnyttelse
af grusgraven kan ikke tilla-
des.
Der ydes ingen erstatning.Badebro og badehus tillades

anvendt som hidtil.

Fredningsnævnet har ikke kunnet
få bekræftet fra anden side,
at de 2 på ejendommen værende
sommerhuse er lovligt opført,
og der tages derfor forbehold
om deres eventuelle fjernelse.
Erstatningen fastsættes til
1000 kr.

Fredningsn~vnets bemærkningsr
og afgørelse.

60. Jør- 4g SK
gen Jensen,
Sondrupvej 90,
8771 Hundslund.

81. Samme 2k SO

~c4.
Areal i ha Ejerens påst:md.

(her9.f inden-
for byggelinien. )

0,06
(0,08)

Påstår erstatning.
Ejeren oplyser, at
han vil indsende
ansøgning om til-
ladelse til at ud-
vid8 et bestående
redskabshus.

0,16
(0,16)

Påstår erstatning.
Ejeren oplyser, at
ejendom~en er udlejet til
sønnen, Erlqnd Jensen,
der 1>å ejendommen har
indrettet ~inkfarrn
og muligvis vil frem-
sende ansøgning om
udvidelse med nogle
bure.

Nævnet har ikke modtaget
noget andragende om udvidelse
af bestående redskabshus, men
vil sensre tage stilling her-
til.
Der ydes ingen erstatning.

Nævnet vil evt. senere
tage stilling til spørgs-
målet om udvidelse af den
bestående minkfarm.
Der ydes ingen erstatning.



Lodzejer
lb. nr. Matl'. nr. Areal i Ila

(heraf inJcn-
for brggelinicn)

Ejer8ns pas tand.

41l SK
12, SK

0,24
(0,21)

61.
Carlo Plau-
borg Hansen,
8771 Hunds-
lund.
62. 'rheodor
C. Pedersen,
Sondrup,
Strand,
Hundslund.

4i SK
7h SO
38 SO

•

Påstår erstatn1n~.

0,27
(0,27)

Påstår erstatning.
Ejeren oplyssr, Qt
det på matr. nr.
4i SK ved strqnden
værende redskabsilUs
er opført 1933 eller
1934.

Frcdningsnxvnets beffiærkninger
og af;o ,'else.

Der ydes ingen erstatning.

Der ydes ir~en erstatning.

------------------------------------------------------------------------------------------------

I
63a. 4m SK
Jens L.
Dvinge,
Sondrup Strand,
8771 Hundslund.

ee .LodseJer
lb. nr.

Matr. nr.

• 63b.
Ernst
i,TeioaI;Sondrup Strand,

8771 Hundslund.

0,12
(0,12)

Påstår erstatning. Under fredningssagen har nævnet
med fredningsplanudv. godkendelse
meddelt tilladelse til en garages
opførelse på betingelse af, at
det på ejendommen beliggende
redskabshus blev fjer'net.
Der ydes ingen erstatning.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

le SO
7g SO

46.
Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byggelinien)

0,16
(0,16)

Frafalder erstatning,
hvis der kan opnås
tilladelse til til-
bygning.

Med fredningsplanudvalgets god-
kendelse har fredningsnævnet un-
der fredningssagen oeddelt til-
ladelse til den ønskede tilbyg-
ning.
Lodsejer 63b har under f2ednings-
sagens forløb købt 634 D jord
til have af lodsejer 57.
Der ydes ingen erstatning.--------------------------------------------------------------------------------------------------

65. Peder 4p SK
Antonius
Jensen,
Sondrup,
8771 Hundslund.

0,12
(0,12)

Påstår erstatning.
Ejeren oplyser, at han
vil ansøge om en høj
rejsning på hUSet.

Nævnet har ikke modtaget noget
projekt anGående tilladelse til
høj rejsning på huset, mon vil
senere tage stilling til en even-
tuel ansøgning.
Der ydes ingen erstatning.



LodsejE:r Hatr. nr.
lb. nr.

47.
Areal i ha

(heraf inden-
for bygeelinien)

Ejeren::;påsta:1d. Fredningf'nævnets becærknin1?er
og afgørelse.

66. Egon 4q SK
K. Jensen,
Sondrupvej 86,
Hundslund.

•
67.Folke la SO
H. Peder&en,
Sondrup,
8771 Hundslund.

•

e
e

0,12
(0,12)

Påstår erstatning.
Ejeren vil ens øge
om tilladelse til
ombygning af et
redskabshus.

10,41
(10,41)

Påst&r erstatning.
Ejeren ønsker at
beplante et lavt
areal i det syd-
vestlige hjørne
af matr. nr. la
SO mec'.gran •

48.
Lodsejer lb. Matr. nr. AreQl i ha Ejerens påst~~d.
nr. (heraf inden-

for byggclinien)

Næ,net har ikke modtaget nogen
e.nsøening OQ Oiabygnlng af et
redskabshus, men vil senere "tage
stilling "til en evt. ansøgning.
Der ydes ingen erstatning.

Fredningsnævnet godkender be-
plantning af det lave areal i det
syd-vestlige hjørne af matr. nr.
la med grantræer, hvilket fred-
ningsplanudva1get har godkendt.
Erstatningen fastsættes til
8300 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

68. Mo rt en ----.;li"'>b:;cSrrO,...-;.X[-r--""'i"";i"''i''l-----~:::T~:;:._;:::::::::_::_;~:;_:o::':::_;;_---_n:::="7.t:_:_::7'';"__:L:_::_::_:_=~:;_:__::'_:L~--
xHalgreen, 13f SO x

Langelands- 14b SO x
~ade 129, 14c SO
Arhus C. 14i SO
(x arealer 141 SO
tilgroet fra
havet)

Protesterer mod fred-
ningen - påstår er-
statning. Ønsker at
opføre en ekstra læn-
ge til gården, Den
ved ikke hvornår.

nævnet vil tage stilling til en
evt. længe til gården, når pro-
jekt foreligger.
Erstetningen fastsættes til
9.900 kr.

69.
Liborius
Jensen
(17/10-70
not. off.
skifte bell.
ved skifte-
retten i
Odder)

ld SO
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Der ydes ingen erstatning.0,09
(0,09)



Ejer. Matr. nr.e.
49.

Areal ialt Strnnd-
hu byggel.

Skovbyg-
gelini&
el. fred-
skov.

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkningæ
og afgørelse.

10.
A/S Sondrup
Pl"mtaee
Hedeselskab
4. pI. distr.
Højbylunde 4e
8600 Silkeborg 4k
(Sondrup 6h
Plantnings A/S)7m

70

le SO
1f SO
lh SO

• 7s SO
8e SO
90. SO
9b SO
ge SO

13b SO
13e SO
14d SO
l4e SO
l4f SO
l4g SO
17 SO•

••

6,11
4,45
4,85

SO
SO
SO
SO
SO

5,15
3,40

12,76
3,77
5,34
6,91

14,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1,71

6,llf
4,45f
4,85 f
0,32
4,83f
3,40f

l2,76f
3,77f
5,34f
0,90
6,01f

l4,02f
0,63
2,29f
5,76f
2,27f

10,39f
0,88f
1,93f
1,74f
0,99f
1,2lf
6,79f

PlantGgsn er villig Fredningsnævnet kan god-
til at stille den kende det fremsatte til-
i det nord-vestlige bud om overlade Ise af
hjørne af matr. nr. arealer til offentlig par-
7s Sondrup et~ble- kering og godkender det
rede parkeringsplads herfor krævede vederlag
til rådighed for Glm.ialt 2500 kr.
off. narkering for For den pålagte fredning s-
et beiøb een gang servitut tilkendes 2.100 ~
for alle på 1500 kr. idet der ikke tilkendes
evt. at udvide el- erstatning for fredskovs-
Ier regulere pladsen arealerne på ialt 99,79
mod dækning af om- ha. .kastninger. Yderli- Den samlede erstatnlng
gere er Plantagen udgør herefter 4.600 kr.
villig til at stille
til rådighed for off.
parkering den på matr.
nr. 90.SO udlagte op-
lagsplads langs off.
bivej nr. 8 for et
beløb på 1.000 kr., dog
forbeh. plantagen sig
ret til fortsat at be-
nytte arealet som oplagsplads
for træ og herved i kortere
perioder at kunne disponere over
indtil 1/3 af pladsens areal.

Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr.
50.

Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgorelse.

2,92
5,76
2,27

10,39
1,40
3,12
1,74
0,99
1,21
6,79

e 71. Ernst 19 SO 2,06
Koeh Jensen, 2e SO (2,06)
Sondrup 2m SO
Str2.nd, 4g SO
8771 Hundslund. 50 SO

6b SO
7i SO
36 SO

Påstgr erstatning. Erstatningen fastsættes til 1200 kr.

---------------------------------------------------------------------- --------------------------72. Alfred li SO 0,16 Påstår erstatning. Der ydes ingen erstatning.
Andersen, (0,16)
Sondrup,
8771 Hundslund.---------------------------------------------------------------------- -----------------------------
73. Ejner lk SO 1,08 Påst8r erstatning. Erstatningen fastsættes til 600 kr.
Pedersen, l4k SO (1,08)
8771 Hundslund
74. Thorvald
Olesen,
1I1ejerivej 19,
5471 Søndersø.

11 SO
---------------------------------------------------------------------- ------------------------

1,76
(1,76)

Påstår erstatning og
ønsker adgang til at
udbygge et på grunden
eksisterende arbejds-
skur til helårshus.

Der er ikke til nævnet frenkommet
noget projekt, om den ønskede
udbygning der er i strid med
zonebestemmelserne og som ikke kan
accepteres af fredningsplanudvalget.
Fredningsnævnet kan ikke godkende
den nævnte udbygning.
Erstatningen fascsættes til 1100 kr.



Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

5l.
Ejerens påstand. FredJ.linGsnæ·metsbemærkninger og

og afgø;'else.

1m SO 2,44
(2,44)

75. 1'.a[;e
M. Slott,
8771 Hunds-1~~~ __
76. Svend ln SO 7,14 Under saGen har fredningsnævnet
Quistorff l~ SO (6,17) Påstår erstatning. med planudvalgets tiltrædelse
Nørregade'l lp SO Ønsker tilladelse godkendt opførelse af en garage-
8700 Horsen~.lq SO til at opføre en bygning oG et sVDmoebass~n. o

lr SO garage med 2 rum. Der till{endes en erstatn1.ng pa
--------------------------------------------------- -- -2~~QQ_~~L __
77. Ove 2a SO 27,43 Påstår erstatning, Ejeren har ikke trods opfordring
Clcusen og 22b SO (23,63) herunder særlig er- indsendt oplysning om eventuelle
Henry Clausen, statning, hvis grus- grusforekoDsters kvalitet eller
Nørregård, gravning forhindres. kvantitet.
Sondrup, Erstatningen fastsættes til
Hundslund. 23.800 kr .

Påstår erstatning. ErstatninGen fastsættes til 1500 kr

•

e
e 52.

Lodsejer
lb. nr.

Metr. nr. Aree.l i h2
(herr:i inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
og c-fgørelsc.

2,63
(1,68)

På oatr. nr. 2c øns-
ker ejeren e.t opføre
en tilbygning.
På matr. nr. 2r ons-
kes senere opfort
et eenfaoiliehus,
men ejeren har ikke
aktuelle byggepla-
ner.

Fredningsn@vnet kan ikke give
nogen tilladelse til det øns-
kede byggeri på det fore-
liggende grundlag.
Erstatningen fastsættes til
2600 kr.

78. Jørn 2c SOB. Jorgensen, 2r SO
Sondrup,
fl771 Hundslund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------79. Mete.
Marie Holst
Hansen,
Sondrup,
8771 Hunds-
lund. iflg. skøde l. 20/10-1972.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2f SO
3c SO

1,53
(1,53)

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
1200 kr.

80. Dagny
Enevold,
Sondrup,
8771 Hunds-
lund.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2h SO 0,15
(0,15)

Ingen antruffet. Der ydes ingen erstatning.



Lodsejer
U'. nr.

Matr. nr.

82. Er::--21 SO
ling Ul- 41 so
bæk,
Sondrup,
8771 Hunds-
lund.

83. Olaf 2n SO
Carl f.ndcr-
sen, Son-
drup, 8771
Hundslund.

•
84 ..I~grid 20 SO
Stelnlche 2- SORaSI:lUSSen, q
Hjertehuset,
Sondrup strand,
Hundslund.

e
-LOdSejer

lb. nr.
Matr. nr.

.'5. Sv.
ÅGe Pedor-
sen, Baun-
garden, Son-
drup, Hunds-
lund.

3a SO
3i SO

86. Mogens 2p SO
Zielcr, 19a SO
Frederiksgade1ge SO
8, 1265 190 SO
Kbhvn. K

53
Ejerens påstand.Areal i ha

(heraf inden-
for byer;elinien)

20,62 --.."..,,-.........---;---;---;-----'-=---,--;---"";'".......,.---;--;-:--;::'~;:-:---:-:--

(9,53)

Fredninesnæ'lncts benærkninger
og afgørelse.

N~vnet konstaterede kirkestiens
tilstedeværelse.
Erst2tninGen f2stsættcs til
21.100 kr.

0,24
(0,24)

Påstår erstatning. Der yces ingen erstatning.

2,37
(1,01)

Påstår erstatning,
ønsker at foretage
en udvidelse af hu-
set og vil snarest
indsende tegning.

Nævnet har ikke modtaget no-
get projekt om den ønskede ud-
videlse.
Der er på ejendommen 2q SO den
12/4-1961 l. dok. om indskr.
i ret til bebyggelse m.m.
Erstatningen fastsættes til
2600 kr.

t.real i ha
(heraf in(en-
for bYGtsclinicn)

5!..L.
:;:jerenspnstand. Frc.clnin[sn:3vnctsber.:::::rhli::1[cr

0[; afgørelse.

11,36(11,36)
påstar erstatning. Erstatnin[en fastsettes til

9.100 kr.

2,27
(2,27)

Påstår erstatning.
Ejeren ønsker at for-
syne den eksisterence ejen-
dom med en tilbygning sant
at forl8nge en eksisterende
garage med et udhus.

Fredningsplanudvalget har
intet at indvende inod
det planlagte projekt,
som nævnet, når tegnin[or
foreligger, senere vil
tage stilling til.Erstatningen fastsættes til
H~oo kr.----------------------------------------------------------------------------------------------------P~står erstatninG.87. Jons P. 3e SO 3,73

Jensen, 100 SO C3,15)
Sondrup, 20a SO
8771 Hunc.s- 37 SO
lund. 40a SO

5e TR
e

Erstatningen fastsættes til
3300 kr.



•
Lodsejer
lb. nr.

55.
Metr. nr. Areel i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
fer byg[;elinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

88. G.V.
Hjorth,
Nordbyvej
8260 Viby

16,92
(1,3

15,62
skov)

Ifolge skrivelse af 23/9
1971, fremlagt bilag 8,
ønsker ejeren til sin
tid at opfore en garage
eller carport, at pnsæt-
te yderli6ere kviste og
ovenlysvinduer samt at
opføre et mindre driv-
hus i haven. Ejeren
påstår erstatning og
særlig erstatning, SQ-
fremt Baunehøjen skal
frilægges.

3f SO
3h SO

50, 31il SO
J 12c SO

l2e SO
l2f SO
24c SO

fred-

•

ee
56.

•Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Ejerens påstand./,real i he.
(heraf inGen-
for bYGiSelinien)

89.
Jens Chr.
Pedersen,
Sondrup,
Hundslund.

4a SO
8r SO 17,27

(13,27)
Ptst5r erstatning. Eje-
ren onsker at opfore en
he1crsbolig p2 metro nr.
8r, SO, og har ansogt
Ørting-Fa11inf kemnune
herom. Den 11.7.1969
forelagde kommunen
ansoeningen for frect-
ningsp1anudvalget, der
foranledigede, at dL-
af Kulturministeriet
den 2/3-1970 i medfor
af naturfredningslovens
§ 40 nedlacd~s forbud
for l år mod bebyggelse.

90. Ch~is- 31 SO
tian Claus en, -
Sondrup,
8771 Hundslund.

0,05
(0,05)

Nævnet har ikke modtaget noget
projekt vedr. det af ejeren
anførte, men vil ved evt. an-
søgning tage stilling til det
anførte.
Der er ikke under sagen pnstnet
frilægning af Baunehoj.
Erstatningen fastsættes til
800 kr., idet der ikke er
tilkendt erstatning for
frcdskoven på 15,62 ha.

Fredningsnævnets bemærkninGer
og afgørelse.

Den ansøgte bebyggelse kan
ikke godkendes.
Der tilkendes en erstatninE,
der under hensyn til de særlige
fcrhold, der foreligger ved-
rorende denne ejendom fastsættestil 20.800 kr.

Fredningsplanudva1get har under
sagens behandling frafaldet krav
00 frednine af ejendommen,
der herefter udgår af frednings-
sagen.



•
Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.

57.
ArcaJ i h~ Ejercns p~5tan~.

(her.:lfind<-~l-
for bYGGclinien)

Fredr:ingsna::Inets bfcfurknint,c.c
og afGorelse.

-_._---._-------------------------_._--._------------------------------------------------_ ..---------
91. Jens 4i SO
Hansen,
Sondrup,
8771 Hunds-
Ilmd.

•
92. Svend 4n SO
Lindekrans,loa SO
Sondrup,
8771 Hunds-
lund.
93. Ruth S. 4r SO
Schmidt, 5f SO

(Sondrup Strand, 6d SO
8771 Hundslund.)
nu: Højoarksvej 8,

8270 Hojbjcrg.

ee
Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.•

3,23
(3,23)

17,39
(9,47)

0,12
(0,12)

Areal i he.
(heraf inden-
for byggelinien.)

Past~r erct&tning.
Ejeren vil indgive
ansøgning o~ opforelse
af kontorbygning til
det eks~sterende hus
og tillige ansøge om
en carport ved huset,
sa~t ouligvis en toi-
letbygning. Bndvidere
onskes en ydcrli[erc
beplantning af omr5cct,
der bruges til camping-
plads.

Pastår erstatning.

P3st0r erstatning.

58.
Ejerens p:'isto.nc..

4s SO P3st3r erstatning.94. Erik
Jægersborg,
11Granballe"
Torup, 8771
Hundslund.

li TO

154. Sami!le
Skode l.
14/1-1971.

Id TO

95. Svend
K. Juhl,
Sondrupvej
40, 8771
HUIldslund.

4v so
4x SO

1,79
(1,79)
5,95
(3,25)

4,85
(hcraf fred-
skov 1,54)

0,50
(0,50)

P1stfr erstatning.

Forlanger ikke er-
statning, oen onsker
adgang til på ejen-
dO~CDen at opfore en
pergola.

Nævnet hor unc' er fredninf!ssagen
e;odkendt opfo.celse 2.:fen toilet··
bygning, hvilket fredningsplan-
udvalget har tiltrådt.
Næ\~et vil senere tage stilliag til
de af ejeren i øvrigt anførte
ønsker, såfre@t de bliver aktuel-
le.
Erst2.~ningen fastsættes til 1900 kr.

Erstatningen fastsrotte~ til
17.500 kr.

Der ydes ingen erstatning.

FrE.dnings!lævnctsber.12rl,ningcr
cl;afgcrcl::;e.

p~ ffiQtr.nr. li 10 er der ~en
28/5-1969 1. del~1. OD. at yder1.
bebygGelse ikke m~ finde sted-
påtaleberettigede er frednings-
planudvalG og fredningsnævn.
Der yd(;s ingen erstatnint: fer
denne ejendoo.
Fer oatr. nr. 4s SO fastsættes
er. erstatning p~ 13cJ kr.
ErstatninGen fastsættes til
4300 kr.

NWVIlet har den 10/3 1972 oec-
delt tilladelse til den onskede
pergola, til hvilken frednings-
planudval~et intet har at ind-
vende.
Der ydes ingen crstetniuG.



•
Lodsejer
lb. nr.

59.
Matr. nr. Areal i ha Ejerens pnstand.

(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgorelse.

90. Frede 5a so
Lauefoged,
Hl. skoc.e
1. 10/12-71,
Sondrupvcj 85,
8771 Hundslund.

17,35
(17,35)

Ved besigti6elsen op
lyste den tidligere
ejer Emil Andersen,
at han var i færd oed
at sælge sin ejendom.
Advokat Gorm, der op-
trådte som advokat for
såvel sælger som kober
tog forbehold om erstat-
ning og ville indsende
redegorelse.

Nævnet har ikke oodtaget n080n
redegorelse.
No'rnet har den 12/11-1971 i
forstnelse med planudvalget
godkendt udst~kning af en par-
cel pt 1000 m , der er solgt
til fisker Harry Nielsen. Denne
udstykning er ikke berigtiget
oetrilmlært eller i tingbogen.
Erstatningen fastsættes til
13.800 kr.-------------------------------------------------------------------------------------------------

•
97. F.D.F. 5k SO
Horsens II 6e so
kreds v/ 7y SO
V. Jørgensen,
Horsens,
J.llegade 26.

ee

13,91
(2,10 +
11,81 fred-
skov)

Lodsejer
lb. nr.

M~tr. nr. Arecl i ha
(herc.finden-
for bygbclinien)

F.D.F. var repræsen-
teret ved Villy Jørgen-
sen, der oplyser, at
F.D.F. ønsker tilla-
delse til at foretage
en tilbygning til hu-
sets vestlige side.
Der vil snarest blive
indsendt ansøgning
herom.

60
Ejerens p~stand.

Nævnet har ikke modtaget nogen
2l1søgning om den onskede til-
bygning, men vil være sindet
at godkende en evt. tilbyg-
ning, hvis tegninger kan god-
kendes.
Der fastsættes en erstatning
pil, 1000 kr.

Fredningsnævnets beoærkninger
oG nfgorelse.

51 SO
98-:-
Fr<.nk.H.
l.nuerscn,
1~s/::,8.rdsvc-j
Torsvmg,
Horsens.

22,
0,43
(0,43)

P5står erst2tning. Pn ejendommen er den 21/10-1952
l. indskrænkninger vedrørende
udstykning og bebygGelse.
Der ydes inGcn erstctning.

------------------------------------------------------------------------------------------------
99. Jens 5m SO
Jencen,
Tcrtinisvej 6,
2450 Kbhvn. SV

0,93
(0,93)

Londsretssogforer
Quistorff hor oplyst,
at han repræsenterer
Jens Liborius Jensens
~nke, der onsker
tiLladelse til et hel-
~rshus p6 grunden.
Erstatning forbeholdes.

Der kon ikke meddeles tilladelse
til bebYGgelse.
Erstctnincen fastsottes til
600 kr.



•
LodsEjer
lb. nr.

61.
Matr. nr. Areal i hn Ejerens påstand.

(heraf' incen-
for bycgelinien)

Freduingsnævnets bemærkninger
oG af'Gorelsl,.

1,65
(1,65)

100.
F.D.F. Od- Sn SO
d"r kreds
vi f'oroanden
Vagn Mikkelsen,
Pilevænget 8,
8300 Odder.

Der tages forbehold
on erstatning.
Ønsker tillndelsu til
teltning pn et nær-
Dere anGivet areal.
Endvidere ønskes op-
fort en tilbygning
og en swinDing-pool.

•

ee 62.

Lodsejer lb. Hatr. nr. l,rc81 i ha Ejerens p5stand.
nr. (hernf inden-

for bYGGelinien)

FrcdningsplQnuQv~lget har ikke
villet udtale si~ inod det
onslJgtc.
Nævnet vil være sindet at godkende
sQvel tilbygning SOD swiOfling-
pool under forudsætning af, at
bYGningstcGninger og beliggen-
hedsplan kan [odkendes.
Nævnet vil senere tage stilling
til en eventuel indretteIse
af en teltplads.
Dor tilkendes ingen erstatning .

Fredningsnævnets beoærkninger
0lSafGørelse.

101.
Karen Ben-
dixen vi
iflg. fuld-
~agt plcmtrge-
ejer 'l'vilum,
Kalsbjerg- plan-
tabe, :Ielluo
9740 Jorslev J.

6,26
(6,26)

Der pnstns erstatning.
Det anføres, at der vil
freokcoDe et andracende
om tilladelse til at
opflJre 2 helårshuse,
subsidiært en leder-
bolig.
Endvidere anføres, at
n@vnet i sag j. nr.
172/62 har givet til-
ladelse til 2 boliger,
[J"n at denne tilladelse
ikke er udnyttet pd
grund nf ejerens sygdoo.

50 SO
515 SO

Nævnet har p2 n~rner' fast-
satte vilk2r den 13/3-1963
givet tilladelse til indtil
2 helarsbeboelser, Den dtnne
tilladelse er son cmfort ikke
blevet udnyttet. En skitse-
Qæssig ansøgning OD beliggen-
heden af de på.tc:ml,tebygnin-
Ger er tilsendt nævnet.
FredningsplanudvalGct har
ikke kunnet anbefale nogen
bebyggelse. Der kan ikke af
nævnet mecdelcs tilladelse
til bebyggelse af ejendoomen.
Erstatningen fastsættes efter
oostændighederne til 5000 kr.



63.
Lodsejer
lb. nr. Matr. nr. Areal i ha

(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

102. Ro-, ~SO
bert Niel- 6g SO
sen Sonder- 30b SO
gård, Sondrup,
Hundslund.

30,60
(30,21)

PAstår erstatnin[. Ejeren
oplyser, at han een g2ng
om året holder møde for
Jehovas vidner og fore-
spørger, on han kan
forts~tte hermed. Ved
skrivelse af 21/10-1972
anfører ejeren, at han
muligvis ønsker at bygge
et hus.

Den af ejeren ønskede aegang til
fortsat at kunne afholde et nr-
llgt nøde med Jehoves vidner ses
ikke at v~re i strid med den på-
lagte fredning.
Der kan ikke af nævnet gives
tilladelse til at opføre det af
ejeren omtalte hus.
Erstatningen fastsættes til
23.900 kr •• 103. Hans

E. Friis,
Sondrup,
8771 Hunds-
lund •

7a SO 14,28
(9,14)

Erstatningen fastsættes til
14.000 kr.

•

ee Lodsejer
lb.nr.

64.
Matr. nr. Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for bYfgelinien)

Predningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

104.
P. Jul Niel-
sen, Rosen-
krantzGadc 14,
Århus C.

7b SO 5,90
(5,90)

Nævnet har ikke modtaget
noget projekt o~ det
anførte maskinhus, ~en
vil senere taGe stilling
hertil.
Erstatningen fastsættes
til 3500 kr.

Påstår erstatning.
Ejeren ønsker at opfere et
maskinhus ca. lo ru fra
vestgavlen af den be-
stående bebyggelse og vil snc-
rest frensende ansøgning
herom. Ejeren er ind-
forstået med at opret-
holde en passende beplant-
ning ankring Quskin-
huset. Ejeren an-
fører, at der med det ved
lodsejerfortegnelsen med-
fulgte kort fejlagtig er
indtegnet stregsignatur,
der antyder sti tværs
23~3E~~~~~-~~Y~~---------------------------------------------------------------------------------

105. Char- 7k SO
les Peder-
sen, Son-
drup Strand-
hus, Hunds-
lund.

0,10
(0,10) Påstår erstatning Der ydes ingen erstat-

ning.



Lodsejer
lb. nr.

65. Ejerens påstand.Matr. nr. Areal i ha
(hernf inden-
for byggelinien)

106. Hen- 7t 50
ry Nielsen,
50ndrup,
Hundslund.

•
•

e
e

1,99
(0,69)

Påst6r erstatning.
Ønsker nt opføre et
halvtag 4 x 4 D, c.er
skal anvendes SOD
maskinhus. Taget
skal beklædes med
blik. Maskinhuset ag-
tes opført i Leca-
blokke og ønskes
opfcrt som tilbyg-
ning til den be-
stående bygning syd-
ligst på ejendoomen.
Endvidere ønsker
ejeren engang i
fremtiden at opfare
en tilbygning til sit
beboelseshus.

E6.

• Lods€.jer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand.

Fredningsnævnets bemærkninger
og nfgorels€..

Fredningsplar.udvnlget har intet
at indvende imod det anførte.
Nævnet har ikke nodtaget noget
projekt, nen vil senerE tage
stilling til det af ejeren an-
forte.
Erstatningen fastsættes til
2.100 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgorelse.

107.
Holger Pe- lla SO
dersen og
Aage Pedersen,
Trustrupvej lo,
8771 Hundslund.
Ifl. Lmskr. 21/7
71 er 7u udg. af
matr. og inddr.
under lla.

12,15
(5,68)

Påstår erstatning.
Ejerne ønsker at
fjerne et levende
hegn, nedrive et
eksisterende stu€.-
hus og i stedet at
opfore en ny stald.
Endvidere onsker ~jcr-
ne at plante nogle
solbZ3rbuske.

Den 8/6 1972 godkendte fred-
ningsplanudvalg og fredningsnævn
den omtalte st?ldbygninG. Næv-
net godkender fjernelsen af
det levende hegn og har intet
at indvende imod beplantning
8cd nogle solbærbuske.
Erstatningen fastsættes til
13.000 kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
108. Ib 7v SO
Glindeffiæill
Ni€.lsen,

(Hl. skø(l.,-
l. 29/3 72)
Sondrup,
8771 Hundslund.

5,03
(5,03)

Den tidl. ejer
af ejendo::men,
Tage Hoj,har for-
beholde erstatning
pR den nuværende
ejers vegne.

Den 12/11 1971 har n~\~let meddelt
godkendelse af udstykning af
7v SO (parcel 2 p5 2,8365 ha er
solgt til lodsejer 109)
Erstatningen fastsættes til
3000 kr.



Lodsejcr
lb. nr.

Matr. nr.
67.

Arcal i ha
(hEraf indcm-
for bYGGelinien)

Ejerens påstand. Frednincsnævnots bemærknin0er
0[, afgcrelse.

109. Er-
ling Hoj,
Sondrup,
8771 Hunds-
lund.

7z SO
7ad SO

• 110. N.H. 7æ SO
Hermansen,
Sondrup,
8'(71 Hundslnnd.

• 111. Svend
Pedersen,
Sondrup,
8771 Hunds-
lund.

70 SO
7ab SO

ee Lodsejer
lb. nr.

Jl:atr.nr.

112. Fru 702 SO
Ursula
Stenov,
Frederiks::ade
67, Århu3 C,

3,13
(3,13 heraf fr~d-
skov 2,84)

P&st~r erstatning. Den 12/11 1971 har nævrlet (jfr.
lodsejer 108) godkendt ~n
udstykning af 7v SO, hvorved
7ad, der er fredskov, overdra-
ges til lodsejer 109 under
forudsætning af, at der ikke
sker bebyggelse af parcellen,
og at denne sar,~enlægges med
matr. nr. 7z SO.
Der ydes ingen erstatning •
Næ\~~t har ikke modtaget noget
projekt om carport, men vil evt.
senere tage stilling hertil.
Der ydes ingen erstatning.
Der ydes ingen erstatning .

Frtdningsnævnetc bemærkninger
og 2fgorelse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
113. (N.O. 7ac SO
Pedersen)
Fru Gitta
Pedersen,
Fr. BajersG2dc
26, 8700 Horsens.

0,19
(0,19)

Påstår erstatning.
0nsker evt. at
opføre en carport
til huset.

0,42
(0,42)

Påstår erstatning.

68.
.'\.reali ha

(heraf indEm-
for bye;gelinien)

EjerGns påstanc..

P5st&r erstatninc.0,75
(0,75)

1,81
(1,81)

PastJr erstatning.
Fru Gitte Pedersen
oplyste, at hendes æGte-
fælle N.O. Peuersen er
afgnet ved doden, og at
hun sidder i uskiftet bo.
Endvidere oplyste hun,
at hendes m&lld havde
kcbt grunden i 1963 og
at det p~ grunden værende
træhus Er opfort i 1966.
Fredningsnævnets foroand
bemærkede hertil, at cer
efter de forelircendo
oplysninger af Hundslunc
kommune er givet tilladelse
til opfcrelse af et red-
skabshus, men at det fore-
liggende hus fremtræder som
et sommerhus.

Fru Gittc Pedersen h8r ind-
givet En ansocning til nævnet
OD bibeholdelse af det på
grunden stående hus som som-
nerhus.
Fredningsplanudvalget har ved
skrivelse af 20/9 1965 med-
delt tilladelse til opforelse
af eenfamiliehus. Frednin[s-
nævnet har den 24/2 1966 lige-
ledes meddelt tilladelse til
et eenfaoiliehus.
Till~delsen er ikke udnyttet.
I forst~else med planudvalget
vil nævnet ikke kræve soo~er-
huset fjernet, men det må fors
tilbage til et redskabshus.
Erstatningen for frednings-
servitut besteQmes til 1100 kr



•
Lcd1Jejer
lb. nr.

69.
Matr. nr. Areal i ha. Ejerens pestand.

(heraf inden-
for bycgelinien)

Fredningsnæ\~ets bemærknineer
og E'.fgorclse.

114.
Lasse Mad- 8a SO
sen,
Sondrup,
8771 Hunds-lund.

•
115. Søren 8b SO
Nielsen, loe SO
Sondrup,
8771 Hundslund

Lodsejer
lb. nr.

Mutr. nr.

~ 116. Hans 8e SO
Lund,
8731 Tvingstrup.

0,39
(0,39)

P2står erstatninG. Der ydes inben erstatning.

0,34
(0,34)

70.Areal i ha
4nraf inden-
for bYGgelinien)

Ejerens påstand.

0,24
(0,24) påst&r erst&tninG'

Ejeren ønsker at
bygge et helårshus
på grunden og vil
snarest indsende an-
sagning herom.
Ved skrivelse af 21/10
1972 anfører ejeren,
at Odder kommunE har
nægtet bygGetilladelse.

_I

Fredningsnævnets bemærkninger
oG afzarelse.

pa ejendommen findes 2 son~cr-
husb, som ejeren er villiG til
at nedrive, hvis tilladelse
gives til helårshus. Ejendommen
er købt ved skøde l. 379 1970.
Nævnet vil senere, sRfremt der
fre~~ommer ansosninG herom, tag~
under overvejelse, at tillade, at
der opføres et nyt hus på vilkår,
at do to eksisterende huse fjer-nes.
Der ydes ingen erstatning.



71.
Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. nreal i ha
(heref inden-
for bYGGclinien)

Ejerens p:Cstand. Frednincsnævnets beQærknin~er
og af[;orelse.

117. B. jA' • Sg SO-'"-"4-; 17
~arup, 8p SO (4,17)
Hasseltoften 5,
8361 Has3-313.ger.

Påst1r erstatninz oe
protesterer mod, at
ejendommen skulle
være under skovbYGgo-
linie.
Ønsker at ombytte det
p~ ejendoa~on eksiste-
rende so~erhus med et fri-
tidshus.

Ejeren indsendte cen 4/7-1969
til planudvalget ansogninG om
tilladelse til at opføre et
helårshus på grunden.
Ved Kulturoinisteri-3ts skri-
velse af 2/3 1970 nedlagdes
i.h.t. naturfrednin~slovens
§ 40 bycgeforbud for l 2r.
Efter nævnets opfattelse er
hele ejendommen under skov-
byggelinie.
Nævnet vil sonere, når an-
sogning og bygningste[ningor
foreligger tage stilling til
en eventuel godkendelse af
en oQbytning af det pt
erunden værende hus Qod et
fritidshus.
Erstatningen fastsættes efter
omstændighederne til 5000 kr.

•
•

•ti 72.

• Lodsejer
lb. nr.

Mo.tr. nr. ,.':.reali ha
(hero.f inc.en-
for bYGGclinien)

Ejerens p~st~d. Frednin[snævnets bem~rkningcror afgørelse.

118. B.
FoCh Rafi1US-
sen, Gyvel-
b2.kkcn, Son-
drup, HundslunC..

8k S-O---- 4,12
(4,12)

- ptstar erstatninc. Don lclll 1972 har fredninbs-
nævnet xxiErx±~~xKX~MX~~M~
MM~1~~± meddelt tilladelse
til opførelse af forsænket
carport pi n~rmere an~ivne
vilk~r. FredninGsplanudvalget
har intet haft at indvende.
ErstatninGen fastsættes til
2500 kr.------------------------------------------------------------------------------------------------

119. Tho- 8s SO
mas C. Chris-
tensen,
Carl Johans-
gade 5,
Kobenh2.vn ø.

0,54
(0,54)

Piistår crst;.tninu' Der ydes ineen erstatning.



•
73.Lodsejer

lb. nr.
Matr. nr. Areal i ha

(heraf inden-
for bycgelinien)

Ejerens p~stand. Fredningsn~vnets bem~rkninger
og afgørelse.

120.
Tage Emdal,
Trustrup pr.
8771 HundsJund

4,93
(4,93)

lof ~O
6b TR

Ifl. skr. nf 17/10 1972
påstås erstatning
35.000 kr. Ejeren for-
beholder sig at skifte
ejendoQIDens stråtaG ud
mod fast tag, at opfore
en lade og et maskinhus
i forbindelse med ejcn-
dOQIDen, ligosoo h&n øns-
ker adgang til at be-
plante en skråning ved
skoven med grantræer.

•

•ti 74.
Lo,lscjer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha
(hernf inc:en-
for bYGf.elinien)

Ejerens ptstmd.

•

Nævnet hRr intet at indvende mod
udskiftnine af tncet efter
forudgående indhentet ansøgning,
med beskrivelse af tagets
freotidige udseende. Nævnet
meddeler tilladelse til den
ønskede beplantning, men hen-
stiller, at plantningen fore-
tages ned løvtræer. Nævnet vil
senere tage stillin3 til den
af ejeren omtalte lade eg det
ligeledes omtalte maskinhus.
Erstatnineen fastsættes til
3900 kr •

FredninGsnævnets bemærkninger
og D..L'gøre1se.

4,25
(4,25)

Nævnet vil senere tage stillinE
til en eventuel tilladelse til
at bygge en hestestald.
Det omtalte helArshus kan
ikke forventes godkendt.
Erstatningen fastsættes til
3400 kr.,--------------------------------------------------------------------------------------------------

122. .Ma~nus Jensen 1/2 part 12b SO 1,98 Påstdr erstatnlng
Birtha Jensen 1/6 12d SO (0,68 +
nsta Jensen 1/6 24d so 1,30 fredskov~
Viggo Jensen 1/6 232 SV
Kongelundsvej 266,
2770 Kastrup

Pastår erstatninG.
Det oplyses, at man
har planer om Qt op-
føre en hestestald
ae et helårshus
eniang i frernticen.

121. Hans
E. Hansen,
Sondrup,
8771 Hunc.slund.

12a SO
lb SV

Erstatnin~cn fastsættes til
400 kr.
Der ydes ingen erstatning for
fredskoven.



75.
Lodsejer
lb. nr. Matr. nr. Are&l i Ha

(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand. Frednin6sn~-vnets bemærkninger
og af::;orelse.

•
Påst~r crstutning.
Forbeholder sig adeang
til at opføre helårs-
beboelse i et bestående
hønsehus. Ejeren an-
farer, at der tidliGere
af nævnet var givet
underhåndstilscgn her-
Ol!! •124~-J~F~-----13~-SO-----1~56-------------på~t&;-~;;t~t~i~;~-------Ej~;~~;-~~;k~-~~-i~dh;~i~~----

Engberg, (1,56) Ejeren ønsker ot er Godkendt af fredninos-
Levysgado 6, foretage indhegning planudvalGet og frednings-
Horsens. ned lavt trådhegn nævnet.

af en mark, for at ErstatninGen fastsættes til
der kan holdes får. 1200 kr.

123.Tage M. 12g SO
LUtken,
Sondrup,
8771 Hundslund.

2,19
(2,19) Der kan ikke gives tilladelse

til ombygning af det omtalte
honsehus til he13rsbeboelse.
ErstatninGen fastsættes til
1800 kr.

•

e
e 76.

Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. f.real i ha
(herc.finc:.en-
for bygGelinien)

Ejerens påsta~d. Fredningsnævnets bemærkninGer
O[ afgorelse.

125. Boe 13e SO
A. Krag,i part
frk. Karen
Marie Krag t part
BranduD,
Skive.

0,13(0,15) Lodsejer 124 nodte Der ydes ingen erstatning.
for ejerne og påstod
erstatning.

126. Carl 14a SO
J. Kronholn, 160 SO
Sondrup Me.rk,
8771 Hundslund.

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
2400 kr.

127. Niels
jviartinJ('n-
sen, Sondrup,§77~_~~~~~~~~~ __
128. Max Jen- 18e SO 0,96 Overlacer til næv- Erste.tninGen fastsættes til
sen, E~ Bojscns-18i SO (0,96) net at fastsætte 600 kr.
G?oe 29, 8700 erstatning.
Horsens.

18a SO 1,67
(1,67)

Påstår erst8tnin~. Erstatningen fastsættes til
1000 kr.



•
77.

Lodsejer
lb. nr. M~tr. nr. ~renl i ha

(her2f inc.an-
for bYi;celinien)

Ejerens påstand. FredninGsnævnets bemærknin6pr
og nfGorelse.

0,21
(0,21)

129. 18h SOFru Margrethe
Lystrup,
(skøde l. 2/10-71)Ansvej 31,
~§~~-~~~~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------130. Chr. 19b SO 7,62 Den tidliGere ejer Erstatningen fastsættes tilLorenzen, 6b SV (7,62) har påstået erstat- 6100 kr.
(iH. skøde 6c SV ninG.
l. 13/9-72) 23b SV
SVlnbnlle,
8771 Hundslund.

0,94
(0,94)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

•
131. E.
Glindemann
Nielsen,
Sondrup pr.
8771 Hundslund.

Påstår erst2tning.
Ejeren anforur, at han
påtænker at holde
fjerkræ i eksisterende
bygninger.

19c. SO
240. se
24b SO
24e SO

e
e 78.

Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Arenl i he
(heraf inden-
for bYf;E;clini811)

Ejerens p5.sto.nc..

Med tilslutning af planud-
valget har nævnet godkendt
fjerkræhold fra eksisterende
bygnins<:r.
Erstatningm fastsættes til
800 Kr.

~redningsnovnets be~ærY~inG<:r
og afGørelse.

i32. Leif 22c SO
Mathinsen,
Brokgro.vene,
Sondrup,
8771 Hundslund.

Pastar erstatninG.
Ønsker at udvicc udhus
med henblik på atelier.

Der har fundet et magelæg sted0,35
(0,35) ued lodsejer nr. 7. Det i lods-

ejerfortegnels~n anfortc 22C SO
af ar. 0,81 ha er inddr. under
210. SO (nr. 7), medens cet un-
der lodsejer 7 2nførte 21e SO
af ar. 0,16 ha er inddr. under
22c SO.(nr. 132).
N~vnet har den 4/2 1972 meG
planudvalgets tilslutning god-
kendt udbygning til den eksi-
sterende bebygeelse.
Der ydes inGen erstatning.

230. SO Påstår erstatning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Erstatningen fastsættes til
9.700 kr.

133. HolD
Koch Jensen,
Sondrup Strand,~77}_~~~~~~~~ ----------------- __
134. E. 23b SO 0,1 Påstnr erstatning. Der ydes ingen erstatning.
Dalsgaard 23c SO (0,1)
Justesen,
Sønderbro(;ude 7,
8700 Horsens.

10,08'
(4,80 )



• 79.
Lodsejer
lb. nr. Matr. nr. Areal i ha

(heraf inden-
for byggelinien)

Eje:'ens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

135. 27a SO
Fol~er 19a SV
Pedersen, 19b SV
Svinballe, 19c SV
8771 Hundslund.

5,69
(5,46)

PEstår erstatnin[;. Erstatningen fastsættes til
4.700 kr.

136. frk. 27b SO
Sigrid C.
Thomasen,
Ny Banegårds-
gade 53,
Arhus C.

0,26
(0,26)

Påstår erstatning.
Ejeren ønsker at
frasælge en del
af ejendommen og
vil senere søge
om en tilbygning.

Fredningsnævnet vil senere
ved evt. ansøgning tage stilling
til det ansøgte.
Der ydes ingen erstatning.

•
137. Ove
Overgård,
Kærs[;årde pr.§ZZ!_~~~~!~~~ __
138. Ejner 11 K 0,50 Ejeren har tele- Erstatningen fastsættes til
Abrahamsen, (0,50) fonisk påstået 400 kr •
A. Flensborg- erstatning
gade 12, 8700 10.000 kr.
Horsens.

2a K 2,18
(2,18)

Erstatningen fastsættes til
1700 kr.

ee
80.

Lod~ejer
lb. nr.

Natr. nr. f.real i ha
(heraf inden-
for byg[;elinien)

Ejerens påiEtand. Fredningsnævnets bemærkninger
og afgorelse.

139. la SV Dette matr. nr. falder nu uden for fred-
ningen. Nævnet har den 10/9 1971 be-
handlet udstykningssag, hvoraf frem-
går, at parcel l (nu la SV) er beliggen-
de udenfor fredningsgrænsen. Parcel
2 (nu ld SV) udgor landbrugsejd. sammen
med matr. nr. 6a SV, der tilhorer
lodsejer 146.

•
---------------------------------------------------------------------------------------------------
140. Halvor le SV
Madsen,
J'.1arselisvej7,
8000 lIrhus C

1l,15
(11,15)

PåstJr erstatning,
200.000 kr. og
særlig erstatning
for mistede mulig-
heder for grusgrav-
ning. Ejeren prote-
sterer mod anførte
skovbysgeliniEr,idct
hall ikke mener ejen-
dommens bevoksninc
kan k2r8kterisercs
som skov.

Ejeren kan ikke oplyse nærnere 0<:1kvali-
tet eller kvantitet af nævnte grus-
forekomster.
Nævnet har mec planucv21gets tiltræ-
delse den 4/2 1972 meddelt tilladelse
til en tilbYbning til det eksisterenc.e
hus.
Bjendommen skønnes Gf nævnet et være
~~derEivct skovbyGLelinie.
Erstatningen fasts~ttes til 6700 kr.



Lodsejer
lb. nr.

81.

Matr. n~. Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

141. Ejner 2a SV
P. Nielsen,
Svinballe pr.
8771 Hundslund.
142. Frede
Frandsen Dam-
gård, Svinbal-
le, 8771 Hunds-
lund.

2b SV
9 SV
7c TO

2,55
(0,96)

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
2.800 kr.

Erstatningen fastsættes til
2000 kr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------143. Knud 3h SV 25,14 Erstatningen fastsættes til
Kjær, Svin- 4a SV (24,70) 20.300 kr.
ballevej 7, 4c SV
8771 Hundslund.loa SV

12c SV

• 144. Jørgen 4e SV
Fr. Sørensen,
skøde 1.20/9-72,
Svinballe,
Hundslund.

2,80
(2,80)

Påstår erstatning.

5,19
(5,19 heraf
0,92 fredskov)

Den tidligere ejer,
Ingvard Sørensen,
har påstået erstat-
ning.

e Lodsejer Natr. nr.
e lb. nr.

145. Ernst -,--sv
Hersland, 13 SV• Svinballe- 14 SV
gård, 8771 22 SV
Hundslund.

82.
Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)
26,87 Påstår erstatning.
(13,96)

Erstatningen fastsættes til
3400 kr.

FredningsnæVTæts bem~rkninger
og afgørelse.

ErstatnIngen fastsættes til
28.000 kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------146. Knud 6a SV
E. Andersen,
Nedergaard,
Svinballe,
Hundslund.

12,9"r
(5,62) PQstår erstatning.

Forbeholder sig ad-
gang til at oprette
fio:kedamme på syd-
lige del af matr.
nr.ta.

I forst~else med planudvalget vil
DBvnet ikke modsætte sig etable-
ring af fiskedamme af landskabe-
lige grunde, men tager fcrb:::hold
mod forurening. Ansøgning skal
indsendes, forinden evt. etable-ring.
Erstatningen festsættes til14.000 kr.----------------------------------------- --på;tå~-~~;t;t~i~~:----M;t~:-~~:-6;-;~-id-SV-~;-~~-i~~d=-

Ønsker ret til be- brug. Med tilslutning fra plan-
plantning p~ vestlig udvalget tillades beplancning
ende af det hos lods- af den vestlige ende af arealet
ejer 139 købte areal, men det henstilles, at beplant-'
nu matrikuleret under ningen foret~gec med levtræer.
Id SV. Erstatningen fastsættes til

12.100 kr.

146. samme Id SV
(skade l.
28/12-71
tidl. til-
hørende lods-
ejer 139)

13,29
(10,30)



Lodsejer
lb. nr.

83.
Matr. nr. Areal i ha Ejerens påstand.

(heraf inden-
for byegelinien)

T48. Albert 8a sv
Chr. Kristen- 8b sv
sen, Svinbnl-
le, Hundslund.

2,67
(2,67)

Påstår erstatning.
Ønsker at plante
et læbælte 8f le-
vende hegn i skel-
let mellem 80. og 8b.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgarelse.

Med tilslutning fr~ planudvalget
tillades det ønskede læbælte af
levende hegn, som nærmere an-
givet i marken.
Erstatningen fastsættes til 2.100kr.-------------------------------------------------------------------------------------------

151. Orl~ 15 svSandell,
Brokgraven,
Sondrup,
8771 Hundslund.

•

e
e Lodsejer

lb. nr.
Matr. nr.

6,39 Påstår erstatning.
Påtænker at opføre
en carport ved
stuehusets nord-
lige gavl i en
nærmere angiven
udførelse.

Under forudsætning af, at nævnet
kan godkende udformningen af den
omtalte carport, vil nævnet være
sindet at godkende denne. Tegnin-
ger m~ indsendes til nævnet.
Erstatningen fastsættes til
8300 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

152. Harry
Pedersen,
Kramersminde,
8771 Hundslund.

16 SV
17 sv
18 SV

84.
Areal i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand.

Der tillades kun brydning af
mer6el til eget brug. Nævnet
finder, a~ ejendommen er under-
kastet skovbyggelinie i det
omfang, som lodsejerfortegnelsen
angiver.
Erstatningen fastsættes til
11.500 kr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
153. Fru le TO
Dora Fogdal
Christensen og
Thorkild Chris-
t,msen, "Sol-
hClj", Torup,
8771 Hundslund.

10,96
(5,55)

Påstår erstatning.
Ønsker at bryde
mergel og i givet
fald at sælge mer-
gel fra en g~w~el
mergelgrav på ejen-
dommen. Ejeren ma-
ner ikke, at h~ns
ejendom er under-
kastet skovbygge.~
linie.

2,18 Protesterer mod
fredning. Påstår
erstatning. Har
planlagt opforolse
af en beboelsesbyg-
ning øst-sydost
for de nuværende
bygninger og en
modernisering
af plejehjemmet,
men på nuværende
tidspunkt kan ikke
siges hvornår.

Efter inds::ndt ansøgning vil
nævnet i forståelse med plan-
udv~lget være sindet at god-
kende opførelsen af en privat
beboelse ca. 20 m øst for den
eksisterende bolig på det sted,
der nærmere blev anvist på
arealet ved besigtigelsen den
3. september 1971.
Erstatningen f~stsættes til
2000 kr.



85.
Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

155. Signe 2f TO 2,06 Arealet er en meget lavtlig-
Jacobsen, gende eng. Erstatningen fast-
Torup pr. ~ættes til 1200 kr.8771 Hundslund. 2~.tidligere urigt~gt anført som----------------------------------------------------------------------------------------------------156a. lal TO 0,13 Der ydes ingen erstatning.
Marie Ras-
mussen,
Torup,
8771 Hunds-
±l:ifieh·-

156b. Henry
Rasmusser"
Torup,
8771 Hunds-
lund .

2b TO
7d TO

5,05
(4,09)

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
4500 kr.

•

ee 86.
Lodsejer
lb. nr.

Matr. nr. Areal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgorelse.

157. Harald
Lindhardt
Jensen,
Torup,
8771 Hunds-
lund.
(Det i lods-ejerfortegnel-
sen anforte
matr. nr. 3y
TO ejes ifl. ting-
bogen ~f lodsejer
nr. 173)

30. TO
3x TO

1,04-
3,44-
(heraf
fredskov

0,33)

Påstår erstatning.
Ejeren oplyser, ~
at han har solgt
matr. nr. 3x TO
til Tage Haj, der
har videresolgt
dette macro nr.
til D.U.I. Hertil
bemærker landin-
spektor Bang,
fredningsplanudv.
LItder er givet
tilsagn om, at en
allerede tidligere
meddelt tilladelse til
opforelse af et bebo el-
seshus ær-dres til en
spe,jderhvtte.

Nævnet vil være sindet et
godkende opforelsen af en
spejderhytte på matr. nr.
3x TO på senere fastsatte
vilkår.
Nævnet kan ikke godkende
bebyggelse eller beplantning
af matr. nr. 3a TO.
Ersta-cningen fastsættes ~ør
matr. nr. 3a TO til 1400 kr.
Der ydes ingen erstatning
vedrarende matr. nr. 3x TO.



•
Lodsejer
lb. nr.

87.
Mdtr. nr. Areal i ha Ejerens påsta~d.

(heraf inden-
for byggelinien)

FredninGsnzvncts bemærkninger
og afgørelse.

158. Ernst 35 tO
Olsson
(Rigmor 01-sson)Torun
8771 nundsiund.

3,32
(hen'f fred-
skov 1,65)

Fru R1gmor DIsson
oplyser, et hendes
ægtefælle (ifl.
tingbogen Ernst
Olsson)er død.
Hun pås~år erstat-
ning.---------

159. Henr;---3f-TO-----~:32--------------Ej~;~~-h~;-~~1;~~:----K~;~~~~i~~~~i~~~~-~-~:~-~:~~~~~~~--
Rasmussen og at ejendommen, der Hundslund kommune sendte den 7.Viggo Rasmus- er ubebygget, er ·ul" 1969 ~ k"t f l t"lseni Torupvej ~ J 1 e" s 1 se ors ag 1 Gen-877 Hundslund. solgt til kabmand familiehus til fredningsplanudval-

Pape, Horsens, get. Ved sk~ivelse af 2.3.1970 ned-
for 25.000 kr. ved lagde Ministeriet for kulturelle
utinglyst skade. Hvis anliggcnde~ forbud gældende for
der gives tilladelse l år mod bebyggelse af ejendommen
til at opføre et hel- i.h.t. naturfredningslovens § 40.
årshus på ~runden, Den 1.3.1971 meddelte frednings-
f?rlanges lngen erstatplanudvalget ejerne og forretnings-
n1ng. I modsat fald fører Sv. Pape, at udv~lget s.d. i
påstås der tilkendt enhenhold til naturfredningslovens
erstatning OPl'. på §§ 10 og 11 har nedlagt påstRnd
25.000 kr. IfI. sltr. om fredning.
af 4/10-1972 anføres, Nævnet kan ikke tillade bebyggel-
at erstatningen må se af arealet.
reguleres efter den Erstatningen fastsættes efter om-
udvikling, der er sket stændighederne til 8000 kr.
og vil ske i prisen på
byggegrunde svarende
til dcn omhandlede.

•

•e L,:,ds<:jc:'
lb. nr.

He"Cr. nr.
88.

Aro"l j h9
(hore.': iYl::'sn-
fOl bygselinion)

Ejerens påstand. FrccJl1jr.gsnæ'!ne-:sbemærkninger
og ai'gc1relsE:.

•160.
Erik Ruege.ard
Hensen,
Torup, 8771
Hundslund.

3,- TO----- ------------------------------------
Der yde& ingen erstatning.0,78 Forlanger ikke erstatning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------161. Egon 4a TO
Nielsen,
Torup pr.
8771 Hundslund.

2,79
(c,75)

Påstår erstatnin6, og
oplyser, at han på ca.
1 tdr. land af metro nr.
4a TO har plantet nålc-
træer, birk og lærk.

Erstatningen fastsættes
til 3Joo kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------162Q. 58 TOHqnrik 1i!:)rn,
VI lrs. Lossing,
Horsens
(skade l. 10/5 1971)

3,73
(h.:::raf1(31
fredslwv)

Erstatning forbeholdes. EjenJoQfficncl' opdelt i
matr. nr. 5a TO (nærv.
lodsejer) af areal 3,73 ha
med fredskov og 5b TO
(samme lodsejere som an-
fort under nr. 107) Rf
areal 4.619 ha.
Erstatningen fastsættes
til 3100 kr.



,

Lodsejer
lb. nr.

Hatr. nr. Areal i ha
(heraf inden-
for bYl2"selinim)

89.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets beQ~rkninger

og afgørelse.

I

162b. Hol-
[er Pedersen
og ;,age Peder-
sen (se lods-
ejere 107)
Trustrupvej lo,
8771 Hundslund.
163~-J~O~-I~~;=----7~-TO---5~44--------Pas~ar-ers~ntnIng-----------Nævnet-er-af-aen-opfatt€lse~-at--
sen og Kaj Skjold- 7b TO (5,44) 25.000 ~r. areale~ ~r underkastet skov-
holm Jydsk L=- Erstatnlngskravet begrun- bygeellnle SOD anført.
der~~re-Industri des med hindr~t oulighed ErstatninGen fastsættes til
8354 Hou for grus[ravn~ng m.m, 4.400 kr.

~ v/ landsretssagfører plantningsforbud, forbud
~)~. Normand Odder. mod opfø~else af nyt, stuehus l det sydvest-

lige højeste hjørne af
det areaJ, som agtes
fredet, forbud mod op-
rettelse af pelsdyr-og
fjerkræfarm e D.V. An-
ser fredningslinien
for skovfredning for
tvivlsom.

fastsættes for
TO til 6000 kr.

5b TO 4,62 Der henvises
anført under
lla og 5b TO
ejendom)
Erstatningen
natr. nr. 5b

til beskrivelsen
162a (matr. nr.
er nu en landbrugs-

e-
90.

Lodsejer
lb. nr.

Hatr. nr. f,real i he.
(heraf inden-
for byggelinien)

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
og afsørelse.

164. Svend 7e TO
Kelsen,
Industrian-
læget,3952
Jacobshavn.

0,73
(0,73)

Erstatningen festsættes til
500 kr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
lb5: Jørgen la TR
Bro Pedersen,lc TR
Trustrup,§ZZ~_~~~~~~~~ --------------------------------------------
166a Samme 19 TR 10,95 Påst1r erst&tning. Der vil af nævnet senere, når
(ifl. skøde l. (5,52) Den nuværende ejer eventuelle bygningstegninger
17/1-72) har anført, at han foreligger blive taget stilling
parcel af lb TR på det købte areel til, om det ootelte grisehus

(se lodsejerf. 166) ønsker at inddrage kan tillades opført.
et overdrevsareal Det oprindeliGe på lodsejer-
til ager og forbe- fortegnelsen anførte areal for
holder sig ret til at op- 166 var for Ib oGle TR 12,61
fore et grisehus på ha. Hatr. nr. 19 er en parcel
dettc ~etr. nr. af natr. nr. lb.

Erst2tninGcn fastsættes til
11.500 kr.

14,79
(9,76)

Påstår erstatning. Erstatningen fastsættes til
14.400 kr.



,
Lodsejer
lb. nr. Matr. nr.

91.

Areal i ha Ejerens påstand.
(heref inden-
for byggelinien)

Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse.

166b. Sø- lb TR
ren Peter
Hansen,
Trustrup,
8771 Hunds-
lund (le udg.
af oatr. og ind-
draget under
lb)
167. 2a TR
Anders Ko-
bæk, Tru-
strup pr.
8771 Hundslund •

•

e
e Lodscjer Metr. nr.

lb. nr.

1,90
(0,95)

Påstår erstatnins.
Ønsker til12delse
til at nedrive en
del af d~ tilbaGc-
værende bYbllinGer
0[; at opfore en
til bygning til
stuehuset.

Der henvises til notat ang.
udstykning ovenfur (1660.)
Landbrugsplibten for lb er
bortfaldet.
Nævnet vil senere ved evt.
ansøGning tage stillinG til
det af ejeren anførte.
Erstatningen fastsættes til
1500 kr.
Erstatningen fastsættes til
600 kr.

Frednincsnævnets bemærkninger
05 sf[orelse.

168. OlE;
Christinn-
sen, Jnrls-
l!lindevcj,
Sto.utrup,
Viby J.

40 TR
4h TR

0,43

/.reel i ha
(heraf inden-
for byscelinien)

92.
Ejerens påstand.

1,22
(1,22)

p1st&r erstatning.
Ejeren oplyste, at
et på arealet op-
fort træhus var by~-
get i løbet af vin-
teren 1970-71. Han
havde den 13/8-70
af Odder korDune -
j. nr. 4410/6-7c -
fået till2.delse
til o.t :pfore et
redskabshus Ded
tilkendebivelse af,
at overno.tning ikke
måtte finde sted i
huset, og at der ik-
ke natte etableres

afløb.
Tilladelsen fre Odder
koomune forevistes.

Nævnet konstaterede, at det on-
talte redskabshus fremtræder SOD
et sCf.1IJerhus.
Planudvalget har oeddelt, at det
i forståelse Ded 30tsrtdct ikke
vil krcve det nyopforte hus fjer-
net under forudsætning af, at det
[;udres, sQlcdes f,tdet freDtr@-
der son et redskabshus.
Novne'bkan til trode, at den ny-
opforte bygning bevares på vil-
k~r, at den ændres til et red-
skabshus.

Erstatningen fOT frednin[sser-
vitut bestenmes til 700 kr.



f

Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.

93.
hreal i ha Ej~rens ptstand.
(heraf inden-
for byt;gelinien)

Fredninbsnævnets beoærknincer
og afgørelse.

169. Niels 4d TR
M. Hansen,
Trustrup pr.
8771 Hunds-
lund.

0,12
(0,12)

Erstatning forbeholdes. Der ydes ingen erstatning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------170. Niels 4g TR
Jørgen Norr,
Klintevej 12,
Blaustr0d,
3450 Allerød.

I

171. Valde- 5g TR
mar Aa6aard 8e TR
Sørensen,
Trustrup,
8771 Hunds-
lund.

ee Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.

0,91
(0,91)

0,78
(0,78)

l,real i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

Erstatningen fastsættes til
500 kr.

Ejeren er iflG. foreliggende
oplysninger afg&et ved døden.
Hans bo repræsenteres forment-
lig af hans søn, Erling Sørensen
-lodsejer nr. 174.
Ved kulturministeriets skrivelse
af 2/3-1970 er der nedlagt
forbud mod bebyggelse i medfør
af naturfredningslovens § 40,
antagelig i anledning af en
ansøgning af 23/8-1969 til H~ds-
lund kommune om tilladelse til
at bygge en helårsbeboelse.
Erstttningen fastsættes til
2000 kr.

94.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger

og afgørelse.

172. Mini- ge TR
steriet for
Kulturelle
l.nliggender
v/ Frednings-
planudvalget
for Århus Amt,
Århus C,
(Det i lodsejer-
fortegnelsen an-
forte matr. nr.
16 d er udg. af
matriklen og inddr.
under ge, jfr. 1m. skr.
12/3-1971)

8,43
(8,43)

Nævnet har den 10/11-1972
godkendt indretning af parke-
ringsplads ned henblik på an-
vendelse af arealet som offent-
lig opholdsareal.
Der ydes ingen erstatning.



Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.

~Bent 7a TR
J. Sørensen, 3y TO
TrustruD.
8771 Hunds-
lund.
(matr. nr. 3y TO
er i lodsejerfor-
tegnelsen fejlagtig
anført under nr. 157)
174. Erling
Sørensen,
Trustrup,
8771 Hunds-
lund.

8a TR

•
175. Frede loa TR
0stcrgaard
Hansen,
Trustrup,
8771 Hundslund.

ee Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.

J.real i ha
(heraf inden-
for byggelinien)
]6,13 (3,05)\lo,06

20,19
(18,94)

8,28

95.
Ejere.1s påstand. Fredningsnævnets bemærkninger

og afgørelse.

Påstår erstatning
80.000 kr.
Ønsker at udstykke
parcel til sommer-
husbebyegelse.
Påstår erstatning.

96.
hreal i ha Ejerens påstand.
(heraf inden-
for byggelinien)

Erstatningen fastsættes til
32.500 kr.

Der kan ikke tillades opførelse
af sommerhus.
Erstatningen fastsættes til
16.700 kr.

Erstatningen fastsættes til
10.800 kr.

Fredningsnævnets bemærkninger
oS afgorelse.

176. 10e TR
Villy Sø- lle TR
rensen,
Trustrup,
8771 Hunds-
lund.

10,72
(6,22)

Påstår erstatning,
og tog forbehold
OD erstatning for
ral og grus Ben
kunne på indevær~nde
tidspunkt ikke sige
noget nærlTlereom
grusforekomsternes
tilstedeværelse
eller oQfane.
Ejeren havde onsker
OD at bYSg€ et aftæ[ts-
hus, Dbn kunne intet
nærDere oplyse 00,
hVJrnar eller hvor
huset skulle placeres.

Ejeren har ikke senere cver for
nævnet givet oplysninger o~
eventuelle ral-og grusfcrekoDsters
kvalitet eller kvantitet.
Yderligere bebyggelse kan ikke
tillades.
Erstatningen fastsættes til
11. oco kr.



Lodsejer Matr. nr.
lb. nr.

177. Marius log TR
Pedersen,
Trustrupyej 25,
Huncs1und.
178.
Hans Refs-
gaard Han-
sen, Tru-
strup pr.
8771 Hunds-
lund.

150. TR
16a TR

e
e Lodsejer Matr. nr.

lb. nr.

97.
Lreal i ha Ejerens påstand.
(heref inden-
for byggelinien)

0,01

8,93
(8,93)

:.real i ha
(heraf inden-
for byggelinien)

Påstår erstatning.
Forbeholder sig
ret til at ud-
nytte en på
ejendoIDI;lenvæ-
rende sandgrav
også udover til
eget brug.

98.
Ejerens påstand.

Fredningsnævnets beI;lærkninger
og afgørelse.

Erstatningen fastsættes til
200 kr.

Sandgravning udover til eget
brug kan ikke tillades.
Erstatningen fastsættes til
7.100 kr.

Fredningsn~vnets bemærkninger
cg nfgorelse.

179.Carl J. 16c TR
Corfitzen,
Stenbnlle,
Strandvej,
Horsens.

1,11
1,11

Ejeren p~står erstat-
ning, såfreI;lthan ikke
kan opn~ byggetilla-
delse til i stedet
for det nuværendo SOffi-
Derhus at opfere et
helårshus af træ.
Ejeren anforer, at han
ved at fjerne det nu-
værende hus og fore-
tace en planerinb til
sænkning af grund-
niveauet vil opnå
at få et hus til at
falde bedre ind i
landskabet.

Da det nuværende hus virker
ret dooinerende i landskabet,
vil nævnet være sindet et eod-
kende en ombytninb af dette
hus mec et nyt hus under forud-
sætninG af, at dette kan pla-
ceres på en sådan måde, at
der opnås et i landskabelig
henseende bedre resultat. -
Der ydes herefter ingen er-
st2tning.



99.
Hvor der i nærværende kendelse er meddelt til-

I~

•

ladelse til byggeri m.v. er det under forbehold af
andre myndigheders eventuelle nødvendige godkendelse
f.eks. af amtsråd, byudviklingsudvalg, kommunalbe-
styrelse, vejmyndighed og lignende.

Da der ikke skønnes at finde forringelse sted
af panthaveres eller servituthaveres retsstilling
gennem den skete fre~~ing~ vil erstatningerne i det
hele være at udbetale til ejerne.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitut-
stiftende på de fredede ejendomme med fortrin forud
for pantegæld og med fredningsnæ~let for Århus amts
sydlige fredningskreds som påtaleberettiget.

Erstatningsbeløbene vil i medfør af lovbekendt-
gorelse nr. 445 af l. oktober 1972 af lov om natur-
fredning § 33 være at udrede med 3/4 af statskassen
og 1/4 af Århus amtsfond.

,
•
I

J~

t Kendelsen kan i overensstemmelse med reglerne i
nævnte lovs § 24 indbringes for Overfredningsnævnet
indenfor et tidsru~ af 4 uger fra den dag, da kendel-
sen er meddelt de ankeberettigede.

I medfør af nævnte lovs § 25 vil kendelsen i
øvrigt være at forelægge Overfredningsnævnet til
endelig afgørelse.

T h i b e s t e ID m e s

I

•

De i foranstående fortegnelse anførte ejendomme
i Hundslund og Falline sogne fredes i overensstem-
melse med det foran anførte 08 således som vist på
det vedhæftede kort.



--,",r

100.

•

Påtaleretten tilkowBer Fredningsnævnet for Århus
amts sydlige fredningskreds •

I erstatning udbetales til de i fortegnelsen
nævnte ejere de foran anførte erstatningsbelob, der
ialt andraber 1.253.300 kr.

De tilkendte erstatninger forrentes fra kendeIsens
dato oG indtil beløbene kan hæves med en årlig rente,
der er l pct. højere end den af Danmarks Nationalbank
fastsatte diskonto, der er gældende på nævnte dato., Gudrun Gravesen Henry Jensen Jens Erik Jensen

(sign.) (sign. ) (sign. )
...
,{

L. Thorup
(sign.)
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATU~JRfD~lIN6S,'jt:EWIET fOR
ÅRHus AMTS SyDLIGE FRE.Di',:NGSKRfDS

REG. NR. SSCJ,b l
i•

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det amts-
valgte medlem, skovrider F. Biilm~~, og det kommunevalgte medlem(,
gårdejer F. Burup.

For fredningsplanudvalget mødte landinspektør Knuhtsen.
Til stede var fru Ladefoged.
Der fremlagde s ansøgning af 5. oktober 1978 fra redaktør Lade-

foged med bilag.
Af skrivelse af 28. november 1978, der fremlægges, fremgår det,

at fredningsplanudvalget på sit møde den 17. november d.å. har ved-
taget at udtale sig imod den ansøgte placering.

Arealet blev besigtiget.
Der er i fredningsnævnet enighed om, at den ansøgte vindmølle

med den anførte placering ikke kan godkendes. Fredningsnævnet har
herved lagt vægt på, at møllen vil blive meget dominerende i det
fredede landskab.

År 1978, den 8. december, behandlede nævnet
sag nr. 216/78 angående ansøgning om placering

af vindmølle i ,fredet areal på
matr. nr.5 a Sondrup by, Hunds-
lund sogn.

L. Thorup.
lIC.

Uc!skrift('ns r;~:;g"'_d l;8kr:::~~es.
E.; .... r r,~:uri're~r,:rj=.: ,:\'''::~S § :;,}cg § 47 kzn F:-e:''''·n~:;n:1?\'r.:~s 2"';::1-

re ~:r ir.C:::'-rir.g:?s for O·.ed~~'_~'.>:,c.:..::-:::t (ecr.x;poc.xxxx:y..xxx Amaliegade 13,
1256 '(~.........~-··n m.) ef bI. 8. c'~:~-:--:::n o;; fGrs~E.'.i;e rrljn:J':;:iec~r ~t:rtt, ~_ ..''''0.'' n

ct 5kcv~Jcren ved d.s;JC:l~c:.:;r\ fra s~o'/byg~~ilnJen •
•:Itg~~ris~en er 4 u::;·:r Ira cen dag, a:~Qre:s€'1 er me~d'":t de"

P'''''''''c"nj(l kl<:cE,!:..cietU;:;cle. fristen kan under særl'Ge omstæ:JG.g-
I. ':j r .... ", t ...,;. .."

hec'er forlæ!1ges.
En tilladelso kan ikl:e UG;1yt:CS f:::r udlcb2t af klage~rist9n. Er

k~er:'! ivwrksat, kan lilladelsen ik~e udi\yt:ss, medmindre den opret-
_) helde:; af Overfredningsncvnf:t.

Frednir.:/snævnct for Årn'Js :: :....3 ". - .~'. f,o:Jnings';recs. de;) 12. december 1978.



UDSKRifT.,
forhandlinGSProtokollen

for
NATlJRFÆOOlNGSNJEVNEJ FOR

ARHUS AMTS 8YOLlGEfREDNlti~t{EOO

År 1982 den 9. juli behandlede nævnet
Sag nr. 70/1982 Angående ansøgning om opførelse af

tilbygning til eksisterende staldbyg-
'ning på landbrugsejendommen, matr. nr.
11 af, Sondrup by, Hundslund sogn i
område, der er omf~ttet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 8. juli 1977.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skri-
velse af 14. juni 1982 fra Odder kommunes.bygningsinspektorat bi1ag~
bygnings tegning og beliggenhedsrids.

Amtsfredningskontoret har ved skrivelse ar l •.juli ·1982 er-
klæret intet'at have at indvende mod det ansøgte på vilkår, at tilbyg-
ni~gen opføres ~ed samme farvevalg som det bestående.

Sagen har telefonisk været forelagt nævnets amts- og kommune-
valgte medlemmer.

Under forudsætning af, at tilbygningen opføres med samme
farvevalg som det bestående, godkendes det ansøgte projekt af fred-
ningsnævnet.

L. Thorup. Ihs

Udskriflens rigligl,ed bekræftes.
Eller naturfreor;ingslov"' ....s § 58 og § 47 kan fredningsnæ ...nets arg.::;.
rels"r Inobringes for OverfrednJngsnævnet (adr. Amahegade 7· 12~·6
Købcnhavr. K,) eJ bf. a. an~egf::ren. amtsråoet, kommuflalbestyrelsen og
anerkendte foreninqz-r og Instltutioner samt af skovejeren ved diS-
pens3tla~ fra $!t:O\:b:~g':E::lnlen.

Klagelri~:erl er 4 u(jl?r fra den dag. 8fg9~elsen er meddelt den
pågældende klageber!;!!ig':!de.

Er, lilladE:~9 el!er d'~pensa1ion må ikke uonyttes før udløbet
/jf klagetl islen. Er k:aqc indgIvet. må Iiliacelsen eliel oispcnsallcnpn
ii<.ke uGnytles. fT'ccrr·i.,drE cen oprethorc:es at O"e·fr(-dOllngsr.ævnel.

Tilladel:;,,!" tn:tf'::'lo"r. såfr ..mt den Ikke er udnyllet inden 5 år
fra dens meddeleI5<J. .

Fredningsnævnet for Arhus amts !:ydlrga f(edlljngs~[eds, den

Lo Thorup.
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År 1982, den 13. oktober, behandlede nævnet
sag nr. 112/1982 angående dispensation fra Over-

fredningsnævnets kendelse af 8.
juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Akjær til at be-
plante ca. 2 tdr. land af matr.
nr. 4 f Sondrup by, Hundslund
sogn, med gran.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det
amtsvalgte medlem, godsejer l. Tesdorpf, og det kommunevalgte med-
lem, gårdejer Henry Jensen.

For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør Knuhtsen.
Ejenodmmen blev besigtiget. Ejeren, Johs. Jessen Hansen, var

til stede. Han forklarede, at han ønskede at tilplante arealet mel-
lem den eksisterende bevoksning og offentlig bivej nr. lo med jule-
træskultur, da jorden på grund a~ sin ringe kvalitet ikke er egnet
til dyrkning med andre afgrøder.

Såfremt han ikke kunne opnå tilladelse til at tilplante hele
tt arealet, ønskede han tilladelse til at beplante- et nærmere anvist

areal, der ligger som en trekant ind i det allerede beplantede.
På Amtsfredningskontorets vegne kunne landinspektør Knuhtsen

ikke anbefale, at der meddeltes tilladelse til at beplante hele are-
alet, da dette ville stride mod formålet med ~redningen, der navnlig
tilsigter a~ bevare, de frie u~syn. ~erimod ville han ikke u~tale sig
i~~d, 'at der' ~eddeles tilladelse til' at beplante 'det "mindre'område,'

<.' • '0 .' "o o • dE?r'iig~'er'm~if~;n skover( og' bi~ejen, på viikå~~" at b~plantningen langs
le) vejen ind til ejendommen bliver fjernet i det omfang, den kommer til

at ligge mellem den nu tilladte bepJantning og bivejen.

\ ~\f() \.V"cr, "\\t\ '
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Der var i fredningsnævnet enighed om, at der ikke kunne gives
tilladelse til at beplante arealet mellem den eksisterende bevoksning
og offentlig bivej nr. 10, men at fredn~ngsnævnet kunne tillade be-
plantning af det anviste mindre areal, der ligger som en åben enklave
i den eksisterende beplantning mellem denne og bivejen på vilkår, at

,
den beplantnipg, der findes'langsrejen ind til beboelsen, fjernes i

det omfang, den kommer til at ligge nærmere bivej lo end den nu til-
ladte beplantning.

På anførte vilkår meddeles dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977.

L. Thorup.
lIC.

U,d~kriflens rigtighed bekræftes.
c,!t,r r.a:urfreCnings1ov"''1' § 53 "-
Icl:;0T Il'db:lngcs f"~ QV;'fr~...-' og ~ 47 kan fredningsnævnets arge-
!\Gccnh,:vn K) af bi a 2n~ ~"vumgsnæVI1€t (adr. Arnallegade 7 1255
a I ' " ·,,,q'~rcn, ;Jmlsrad""t I-;omm Ib '

~e: (~.;ld!':J fcren'nqsr 0,,1 JnSHtulioner Sa~t 'f ,una. estyrelsen cg
pcr,s3do.r. fra. si;ovbyg:-ts1;nien. a sl(oveJeren ved dls-

K.2{)ef(f~tl"fl1;;[ 4 1ll"~r rra d d
p~gæ]dcnde f.;;8pebc,!.t;,9~·d~. en ag, afgørelsen er meddelt den

En t'llcodels9 f;,!E;[ dioo r ".
af klagefristen. Er k:a " i<"d',:; :,:"sa Ion ,må I~Ke udnyttes før udlobet
iKke Udnyt'''''' mori .~::; " ,d et, må Ill1ade,sen eller dispens"t· ...ncn

l.-.. ... , h...~.(li.t '._'re .c:r"'n oprC4t'r ,c~ f O c~ .v
Tillad81srm bor1f<'id-'r -" '-- ,) :'~ a verfrednlngsnævnet.

fra dens medde;elsa. - , sa.rf;m! den lki~e er udnyltet inden 5 år

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den
L. Thorop. 2 6 O KT. 1982

.. "

~." :, .
, ' .. :~.'lo • • • .~ ,'.... .:'
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STEMPELMÆRKE

KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING Af
DOMMERKONTOI\ETS KASSEKONTROLAPPAI\AT

.Ar 1984, den 15. august, behandlede nævnet
sag nr. 34/1984. angående dispensation fra skovbygge-

linien og fra Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977 til opfø-
relse af en fritliggende atelier-
bygning på matr. nr. 22 ~ og 22 ~
Sondrup By, Hundslund sogn.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skrivel-I se af ll. juni 1984 fra arkitekt Bjarne Christensen medbygnings-

tegninger. Endvidere fremlagdes skrivelse af 6. april 1984 fra
amtsfredningskontoret med diverse bilag. Yderligere fremlagdes

erklæringer fra de tilgrænsende skovejere om, at de intet har
at indvende mod projektet.

Af det fremlagte fremgår, at fredningsnævnet den 4. februr
1972 godkendte en tilbygning til det eksisterende hus. Denne til-

ladeIse er ikke blevet udnyttet.
Ejeren ønsker nu at opføre en selvstændig atelierbygning

ca. lo m nord for den eksisterende bygning. Ejeren har anført,
at han lægger afgørende vægt på den ønskede placering, dels
fordi en tilbygning til det eksisterende hus vil være øko-
nomisk uoverkommelig, dels fordi en sådan placering ikke kan
imødekomme de særlige krav, der må stilles med hensyn til
lys- og udsigtsforhold.

Amtsfredn1ngskontoret har ikke indvending mod en tilbyg-
ning, men finder det betænkeligt at godkende en fritliggende
placering, da dette senere kan medføre ønske om opdeling af

,ti' ejendommen i to selvstændige ejendomme. Amtsfredningskontoret

•

finder ikke, at den fritliggende bygning visuelt vil være mere
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fA• .æd~nde end en tilbygning.

Ejendommen har været besigtiget af det kommunevalgte
Aedlem og nævnsfo~anden. Sagen har været forelagt det amts-
valgte medlem.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende opførelse
af en fritliggende atelierbygning 1 den ansøgte udformning
og med den ansøgte placering.

Det er en betingelse for godkendelse, at bygningen frem-
træder i mørke farver, herunder at taget fremtræder i sort
eller koksgrå farve. Godkendelsen er endvidere betinget af,
at atelierbygningen fjernes, såfremt det areal, hvorpå den
ligger, ønskes frastykket den eksisterende ejendom.

De af fredningsnævnet fastsatte vilkår vil blive tinglyst
på ejendommen med fredningsnævnet som påtaleberettiget.

Fredningsnævnet har ikke taget stiling til, hvorvidt be-
byggelsen kræver tilladelse af andre myndigheder, hvorved be-
mærkes, at der ikke ses at foreligge tilladelse til byggeriet
fra de kommunale bygningsmyndigheder.

I
, i

L. Thorup. IhIl

Udskriftens rIgtighed bekræft ...
Efter naturfredningslovens § 58 og • 47 kan fredningsnævnets afg.
relser Indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade ,.. 1258
København K.) af bl. a. ansøgeren.amtsrådet, kommunal.bestyrelsenog
anerkendte foreninger og institutlo~er aamt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovbyggellnlen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. I'geralsen .r meddelt den
plgaldende klageberettigede.

En tilladelse eller dispensation ml Ikke udnytte~ fer udlebet
af klage'risten. Er klage indgivet. må tlJladelsen eller dls~enutlonen
Ikke udnyttes. medmindre den opretholdes af OverfrednlOgsnævneL

Tilladelsen bolt'alder, ,"remt den Ikke er udnyttet Inden 5 ...
trl den. meddelelse.
PrNnlng.n.vnet for Arhu. Imts aydll;41ndnlnpkredS. den 17 .AUG. 198't

L.. Thorup.
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Foranstående afgørelse bedes tinglyst på matr. nr.
22 ~ og 22 ~ Sondrup By, Hundslund sogn med prioritet forud
for pantegæld jfr. naturfredningslovens § 64.

NATURFREONIN~ÆVNEIfOl1 ,den 20. august 1984
AAHus AMTS SYIJUBE fÆDNINGSKREDS

.- ~ '; f '.'

Ihn

I Indført idagbogen for retten i
Skanderborg den
LYST

ass

Til tinglysningsafdelingen i Skanderborg

I
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REG. NR. 56~b
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFAEDNINGSNÆVNET FOR

ÅRHUS AM/S SYDLIGE FREDNIN6S1ffiEDS

"'.,.. .'
Ar 1984, den lo. oktober, behandlede nævnet,

sag nr. 182/1983 angående dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 8. juli
1977 om fredning af arealer ved
Sondrup m.m. til bibeholdelse af

.-:redskabsskur på matr. nr. 3 x
Torup by, Hundslund sogn.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det amts-
valgte medlem, godsejer l. Tesdorpf og det ko~~unevalgte medlem,
gårdejer Henry Jensen.

For amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Petersen.
Til stede var Bjarne Henriksen og Gertrud TrueIsen.
Ejendomme~ blev besigtiget.

'-

På amtsfredningskontorets vegne kunne skovtekniker Brøndum
Petersen ikke anbefale en bibeholdelse af redskabsskuret.

4t Bjarne Henriksen oplyste, at redskabsskuret blev givet til-I.. spejderorganisationen af de håndværkere, der opførte den bygning,
som i sin tid blev godkendt af Overfredningsnævnet. Håndværkerne
havde benyttet skuret, medens de opførte bygningen.

Skuret er anbragt i kanten af granbevoksningen, der omgiver
spejderhytten'og er således synlig ude fra.

Der var i fredningsnævnet enighed om, at der ikke kan med-
deles dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse til det an-
søgte, hvorfor redskabsskuret må fjernes.

L. 'llhorup. /hn
(
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•
Til fredningsregisteret
til orientering ~.~? _ fl / /~./

Den 20. november 1986 behandlede nævnet ~~ 0,<~\

Sag nr. 70/1984 angåend~ ansøgning om godkendelse af beplant-
ning på ejendommen l a Skab lund by, Hundslund,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendel-
se af 8. juli 1977.

ta' Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
lærer Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor,O. Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Viggo Steinicke, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans

Møller.

e-
endvidere mødte afdelingsingeniør Hans Smed, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod en be-

plantning'af arealet.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation

fra fredningen til en beplantning af det pågældende areal .•
Jørgen Jensen •

.-_..~. - - - _. -

"1Jdskrlftens Tlgtlghed bekræftes.
Efter nalUTffe.~ §58 og §47 kan fredn,ingsmevne~ afQ~:e_I~~~
indbrinaes for ~ingsnæynet (adr. ,tun.;.Ie';a ...~ 7, ,2. J ":JJG,l
ha'," Kj af bL a. ~, amtsrådet, kommunal;)l<;;IY't"~,,.1 og &,,~r'
kenc~e foreninger" 00 institutioner samt at skovcjeren ved. "l::.p"ns~"cn

ira s~o"tmr"..er1Mm. l ,",' 'l -nK!~a ...isnln ru 4 uger fra den dag, afgøre sen er me..C)(), Ct;,

PågældeOlce kla-;eberelflgecle. •
En tillade_ eller U1Sp8rlSahQo må ikke udnyttes lo' ." '«:0,\ 2,

ldallefnrlen. Er klagt!' iIldgfYet, må ~ladel5en eller ,dIS;:>~~_<:'."'.,, l .'C
udn1"e&, metlminOro. den optelt,oldes ni OvmfredmnQ:::n".v,;~. __

Tllia::elsen- bor'ttaIder, såfremt \:sn I:.ke er udnyttet If,u':/, :> ~r fra
dens medoelels&.

fcad~ tot ,.vP~ lllilts sydli91l frerjfSkredS, den 2. 6
.. J..... J"'.. n~

Miljøministeriet, /
J. nr. F. /!~()$I/J - /3

NOV. 1986
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NA1UR'flEDf~Ii~ljji'JttVNf:t roR
ARHUS MMI.) bYULl!:it: t-KtlJNINl.itil\rlE.Ut;

Den 29.
Sag nr.

januar 1987 behandlede nævnet
106/1986 angående oplag på ejendommen matr. nr.

21 a Sondrup by, Hundslund, der er om-
fattet af overfredningsnævnets kendelse
af 8. juli 1977.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
lærer Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejerne, Hejner og Elly Thorø, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Endvidere mødte Kjeld Blom, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har henstillet, at oplaget fjernes i vi-

dest muligt omfang.
Der var i fredningsnævnet enighed om at antage, at oplægget er

foretaget efter1971, og at det som følge heraf er foretaget i strid
med overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977.

Nævnet pålagde ejerne at fjerne alt det på ejendommen oplagte ma-
teriel og materialer - herunder det opsatte hegn - inden den l. au-
gust 1988.

Jørgen Jensen.

Udskrifrens rigtighed bekræftes.
Efrar :13:Jrfrejnmgslo{cns = ,,3 og § 47 kan fredningsnævn!)ts afc;"rclser
:ncbr,r:ges tor Ov'crtrei:.nlr'Ji. z... v Ol {E.Gr f\rnJlleja0€: 7, i2';0 t\zcC''1''
h::v'1 I~J af bi a ansøgeren, c.m~:rclCJe~. l.ollln1 .....ni.........,):....y' ...... :........-. (..[' c.'1cr"

Ker1v"l8 lorell,nger og Instl~utloner samt .1 sko\leJsrt::" vcd Q!s;J::.n::;~~lon
fra s~ov:·/:':;ellnren

t{. ::=~~r1~{en er 4 uger fra den dag, afgø~€:se:1 er rI IC:'\- ..... cen
pågælG s J .\!3geberetllgcdc.

l 'l :adeJse eller dispensatIon r:;:\ :I.kc -[ Gt
k::-O~~; l) Er klage indgivet, må t 113(1_ .. f \r.e
lO: J :.~ c.. f""• ...:dmlildre den cr,)re~h:::j;;::-

~·l ~:.-c!sen bortfalder, ~a.rt;m~ ~. o år fra
dens rnec.dc.IE:I~e

Fredningsnævnet for Arhus amts SydJIg3 fredn~SkredS' den

J."" J",," Irrfl1<~
2 FEB. 1987
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Den 29. januar 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 3/1987 angående ansøgning om tilbygning til

eksisterende hus på ejendommen matr.
nr. 7 aa Sondrup by, Hundslund, der
er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 8. juli 1977.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
tt amtsvalgte medlem, lærer viggo thing, det kommunevalgte medlem, lærer

Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.

Ejerne, Ingward Carstensen og Lis Jensen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det an-

søgte.
Hans Møller kunne tilslutte sig amtsfredningskontorets ind-

e-e
stilling.

Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse
til den ansøgte tilbygning på vilkår, at boligen opretholdes som en-
familiesbolig, og at tilbygningen opføres i tilsvarende materialer
som det eksisterende hus.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter natl.rfre"n' .. :J"''Jvc;,; ,,).:~ og § 4~ kan fret:lningsnævnc!: _a.!r;:J~~scr
mabrJi1~CS for l,.n/,;:r,re; ..nln:; ...., ;;,j, Ci: t~ .. r hm ll~_clO~ l, I.!L .... " ........0':1-
havn ~<) af b:' u. al1::C]idrCn, ",17;t:;: i.:.. ....a:. ho;rm:..nc.. .. ~\.......~1 '~,_C.I ...,;; ;.'"v;r-
kenute fort)nll1g Jr og JnstltutH:Jner samt af ~kJ"::"jc:1 to;l Ved '_ s )~.- '::_~.cn
fra s:cov~yJgolinlcn.

'<',lf.~,fls;en er 4 uger fra den dag, af~Oi€13<Jn er :J~';_,''':" c3n
pågæl.:.':.. ,~~ :<;!~gt:lberettigede.

E.d . !lGlcelse eller cl~pcn':'tlon in:' II ka
klage:" ~:,:n Er klage mdgl'el. må t 11",<::_ ,;,.. :
udo/nc::;, medMindre den cprctdc.dss ~~ ~,~

TdI2dtJ:lc~n bortfalder, $dllt:mt ':1.:;1
dens mocdeleise.

F""';""-'" ""Am" '::::d;:~~;«J"'Frl~
" "' 5 år fra

2 FEB. 1987
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,KHLl:' '1,n: :lyUlbt ..r., Ut,II'Ui:lI\r1Eu,

Den 29. januar 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 5/1987 angående ansøgning om godkendelse af beplantning

på ejendommen matr. nr. 7 a og 7 b To-
rup by, Torup, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 8. juli
1977.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
lærer Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Lars Hjortlund, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans

Møller.

e
ti

Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod en god-

kendelse af beplantningen, dog i kortest mulig tid.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele godkendelse

af den foretagne tilplantning med normanngran, dog således at beplant-
ningen og det omgrænsende hegn fjernes senest l. januar1999. Genplant-
ning vil ikke finde sted.

Jørgen Jensen.

-t ef
,',:.e

.' tlr fra

2 FEB. 1987
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OVERFREDNINGSNÆVNET AmalIegade 7 BA/bm
1256 Købenbavn K
T~lefon 01 . 13 36 38

Dato: 10.-april 19B7
Erling Aagaard Sørensen
Trustrupvej 21
8350 Hundslund

J. nr.: 2179/73-1/B6

REG.NI. S-5jb

Fredningsnævnet for Arhus Amts Sydlige Fredningskreds har den 26. november
1986 påbudt Dem at foretage forskellige foranstaltninger i anledning af, at
der er aflæsset affald i en tidligere grusgrav på Deres ejendom matr.nr. 5 g,
Trustrup By, Hundslund. Både De og Danmarks Naturfredningsforening har på-
klaget fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet.

Deres ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af B. juli 1977
om fredning af arealer i Sondrup og Akjær. Ifølge bestemmelserne må arealer-
ne ikke anvendes til losse- eller oplagsplads .

Odder Kommune konstaterede den 4. juni 1986, at en større mængde affald var
blevet kørt ud over en skrænt til den nævnte nedlagte og tilplantede grus-
grav. Affaldet omfattede bl.a. hårde hvidevarer, karrosseri, møbler, cykler,
malerbøtter, medicinflasker, bygningsaffald og roe- og kornaffald. De er-
kendte over for kommunen, at De havde kørt roe- og bygningsaffald i grusgra-
ven, .men benægtede at have anbragt det øvrige affald.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. juni 1986, hvorunder De oplyste,
at grusgravningen vistnok ophørte omkring 1960, og at der straks efter blev
påbegyndt opfyldning af graven. Efter fornyet besigtigelse den 20. november
1986 påbød fredningsnævnet Dem inden 1. juni 19B7 at fjerne alt synligt a.f-
fald og 2 meter af den øverste del af opfyldningen samt inden l. juli~1987 -
efter amtsfredningskontorets besigtigelse - at tildække den resterende op-
fyldning med mindst 0,5 meter muld eller råjord og tilplante arealet med løv-
træer. Fredningsnævnet har således fundet, at der ikke i videre udstrækning
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kunne meddeles dispensation efter naturfredningslovens § 34 til bibeholdelse
af de i strid med fredningskendelsen etablerede forhold.

De har meddelt Overfredningsnævnet, at De nu har fjernet alt synligt affald.
De har imidlertid påstået fredningsnævnets afgørelse ændret, så De fritages
for at skulle fjerne det øvrige affald bestående af jord, træ og sten. De er
indforstået med at plante løvtræer på arealet, men gør gældende, dels at en
sådan tilplantning ikke kan foretages, hvis det nævnte øvrige affald også
skal fjernes, dels at det tilbageværende affald stammer fra før fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening har påstået fredningsnævnet s afgørelse ændret
til et påbud om fjernelse af alt affald og har herved gjort gældende, at af-
faldet må anses for at være anbragt i grusgraven efter fredningssagens rejs-
ning i 1972. Foreningen har subsidiært ønsket en nærmere angivet præcisering
af fredningsnævnets påbud.

Arhus Amtskommune har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings subsi-
diære påstand og udtalt, at der ikke vil kunne gennemføres en tilfredsstil-
lende tilplantning, medmindre der pålægges muld efter at affaldet er fjernet.
Amtskommunen har fremsendt en skitse til belysning af forholdene.

De har i den anledning anført at den nævnte skitse ikke giver et klart bille-
de af forholdene, og De har protesteret mod, at skitsen anvendes som vurde-
ringsgrundlag i sagen.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Ifølge naturfredningsloven § 67 er den til enhver tid værende ejer af en ej-
endom forpligtet til at berigtige retsstridige forhold, medmindre der medde-
les en dispensation. Det er uden betydning, om det retsstridige forhold er
etableret af ejeren.

Det må lægges til grund, at der også efter fredningssagens rejsning er an-
bragt affald i den tidligere grusgrav, og at der for så vidt er etableret et
retsstridigt forhold. Det tiltrædes, at der ikke bør dispenseres fra fred-
ningsbestemmelserne til bibeholdelse af de nu eksisterende forhold.
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Det af fredningsnævnet meddelte påbud stadfæstes herefter med den ~ilføjelse,.
at der skal fjernes så meget affald, at der fremkommer en efter Arhus Amts-
råds skøn tilstrækkelig flad skråning til muliggøreIse af en tilfredsstillen-
de beplantning.

I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgør-
elsen er enstemmig.

på Overfredningsnævnets vegne~a~.
Bendt And~rsen

overtreal~Ir:;;snælJnets lormand



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 4 AUG. 1987 UDSKRIFT REG. NR.
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURffiEDNINOONÆYNET RJR
ÅRHUS AMfS,SyUt.ltJt ~S

august 1987 behandled2 rl~"tT"" 0+
........ '# ....... V

Sag nr. 108/1987

,'")....,,...,
J... '

Sve~ Gunne~sen, og sekret~~en, retsassessor O~ta 3isgaard.
?or Amtsfredni~~sko~toret mødte landi~s~ek~~r ?~. ~~u~t3e~.

Sage~s ~ilag ,ar til stede.

•
4ft

•

N~vnet genne~gik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredni~gskontoret har intet haft at indvende ~oc det

a~søgte. dog at der Lkke sker beplantning på arealet med andet end
eg eller bøg.

Der var i ~redningsn~vnet enighed om i medf~r af naturfred-
ningslovens § 3~ at meddele dispensation til den ansøgte udstykning.
Fredningsn~vnet bem~rker. at tilladelse til beplantning på arealet
ikke kan forventes. Det pålagdes ejeren inden l. november 1987 at
fjerne et skur og b~ldæk, som ulovligt at opsat på strandarealet.

Jørgen ,Jensen.
- -Udskriftens rigtighed bekræftes.

Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Over fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-
tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.
En tilladelse efter dispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-
gefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse. 18 .",. ~,Fredningsnævnet for Arhus amts SYdli9~~~~,fredning~kredS' den ~. i

/1, Y1/1~
J! ,Je Set":

i I
I

I
i
I



Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-
tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.
En tilladelse efter dispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-
gefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra I
dens meddelelse. .edni1 "~ø .,," 19!' I
Fredningsnævnet for Arhus amts s ydli '!ør::;;:;:; gskreds. den " ..... ,. I

Modtaget 1
Skov- og Naturstyrelsen

2 4 AUG. 1987

UDSKRIFT
af

.for1landllngsprotrJkollen
for

NATURfREDNlNGSNÆVNET FOR
ÅRHUSAMTSSYIlUGEfRftJNl~

REG. NR. Sf;~k

Cen. august 1987 behandlede n~vnet
Sag nr. 107/1987

ude~tup ti".1. ok,:::' ~+aroY'\rlo "'V'7V'\~-'1(T
'-" - - ........ ~ ...... _"-J ..I ......... __ • .- ..... 'JJ o ..J.-----o

•
c.:":1ts'lalgte

'Tar F:,edn "i.ngs~r-e'l~ets f:)r~an(i d,)~:1:11e~3~rGe·[1 Je:!.s e:'1,
"!ledlen. ~"Arer 'F: 770 '1'i.;' nc- de+ 'r"~~'T"'V'\CVa: ::-"7" c. ..,,,,, ...:11 c·'00 - "-~-o' .....--....).........J...:. ..... /~ -0"'\'" ~•...."...lJ-_"

r'Jr Dar:s'"
l'Iøller.

•e
•

Sagens b:lag var t:l stede.
~~vnet genne~gik sagen og foretag besigtigelse .

.~"":1tsfred'1ings~.::mtorethar intet 21aft 'lt indvende mod d'?n
3nsøgte havestue .

Der var i ?redningsn~\/~et enighed o~ at ~eddele af~lag t~l
det ansøgte byggeri, hvis ud:armning b~de ~3vd angqr g13s:acade~ og
tagbe~l~dning m~ anses =ar st~idende ~od fredningens far~~l. Næ-v.net
vil dog v~re indstillet på at godkende en ~indre tilbygntng ~ed ud-
for~ning og ~aterialevalg p~ en måde, s~ tilbygn~ngen ~ommer til at
udgøre en helhed i sa~menhxng med den eksisterende bygning.

r -uørgen Jensen.

I
I

I

I
l
l
l.
l
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I
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Modtaget)
Skov- og Naturstyrelsen

2 4 AUG. 1987 REG.NR.
UDSKRIFT

af
fofhandllngspfotokoUen

, for
NA1URfREONIN&)NÆ1JNET FOR

ÅRHUS AMIS &"YULtUEfRtiJNINGSKREDb

De~ l~. august 1937 beha~d1gee n~vnet
Sag ':1r.81/1987

~·!011er.
~agens bilag var til s~ede.

-:'f'?vr..et gennemg;_k sagen og foretJg besigt:'gelse.
Ailtsfrednings::cm-:oret::ar intet haft at indvende

ansøgte.•••
Der var i ?redningsnz~/~et eni6hed o~ at meddele jispensa-

tion fra naturfredningsloJens ~ 34 til nedri"ming af en s-:aldbygni~g
Jg udskiftning af eksisterende str~tag med ondolinetag.

JørgeYl JenseYl.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-
tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag,
gældende klageberettigede.
En tilladelse efter dispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-
gefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus aæts SYdli~ fr:dningskreds, den

j/;::1.n~

afgørelsen er meddelt den på-

l8



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 ,. AUG. 1987 UDSKRifT
af

forhandlingsprotokollen
fOl'

NATURfREDNfN6SNÆVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLt6E FRfDNiN6SKRfOb

REG.Hl S- ~ 9b

Den 13. august 1987 behandlede n~vnet
Sag nr. 89/1987 angqende ansøgning om J~~yg~ing a~ tagetage

?q eksisterende bygni~g ~~ ~3tr.

liIø<:t var Fredn ~ng S:1::B'i:lets f'Jr,:",and.dO::1::lerJ ørge:1 Je~ser:.,
det a:nts'Talgte :nedlei, l~:-er ;Tiggo T~ ~:lg. det k,J:J.::,.t~::1evalgtel.le:'lerfl,
~~rer 3ven GQ~nersen, og se:(ret~ren, retsassessor Ot~o 3isgaar~.

":J --:.r..... ~..

e
e
e

Sagens ~ilag var ~il stede.
N~vnet genne~gik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredn=-ngsl~ontoret har anbefalet det ansøgte, dog 3~le-

des at gavlpartiet ikke udføres i glas.
Der var i ?redningsn~\~et enighed o~ i :nedfør af naturfred-

ningslovens § 34 at meddele tilladelse til det ansøgte byggeri, dog
at den sydvendte kvist ikke :nå v~re bredere end halvanden gange dø-
rens bredde, og at kvistpartiet ikke udføres i glas. N~vnet har her-
ved lagt vægt på, at det a~søgte projekt vil f~ en uheldig indvirK-
ning på landskabet og derfor må anses for stridende mod fredningen s
formål.

.Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 o § 47 k .
ser indbringes for Overfredningsn;vnet ( ~n f~~d~lngsnævnets afgørel-
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren amtsrådet akr. o smarken 15, 2970
kendte foreninger og institutioner samt' afom~una~bestyrelse~ og aner-
tion fra skovbyggelinien. s oveJeren ved dIspensa-
Klagefristen er 4 uger fra den dag, f lId d kl a gøre sen er meddelt den pao-gæ ~n e ageberettigede.
En tIlladelse efter dispensation må ikk
gefristen. Er klage indgivet må till deludnyties fø~ udløbet af kla-
ikke udnyttes medmindre' a e sen e ler dIspensationen
Tilladelsen b~rtfalder sg~~e~~r~;ho~~~s af Overfredningsnævnet.
dens meddelelse.' n l e er udnyttet inden 5 år fra
F r e d n in g s næ vn e t fo r A r h u s am t s s Yd l i:r: f r ed n i~g s k r ed s, d e n 18 AUE. ~g!7

.il~r:1~ (
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Modtaget t
Skov- og Naturstyrelsen

2 ~ AUG. 1987
cnSf<RIFT

at
fortlaN1llt,y~~t\)tokollen

fQ~, ,','
NA1URfflEDNIN6SNØET FOR

ÅRHUS AMIS SYDU6E FHtDNI~

REG.NR.

!)en behandlede
Sag 136/1987~r.

Sve:" GUY'lr.ersen. ')g
.... .L' ->,...~~~c:l""''''+~re+?~r A":J.t...3.Lreu ...r. __ 1.:;s ..... 0#' J v..l \... ,.,

t:~1 t deSao-ens :)~lag ~ra:' J':'-"" S e .
<::> ., -'" .... hCS1' -::t"i O"Plse.gen og ~ore~~o~~ o -0-~~1mct aennemgl~ sa ~ ~

• l '" •• ~ o ~ ., ....e
....h "''..<0 ""nnet anbefale ae ansøg,~ •~m-l-~-"'-rcr'l:nl·n"'s~0ntcre!..L ar L'..",~ .,-u.:.rl.H ,~~ J... _ I..-L" .'0 . -'" ~

- . ~ od~~nO"sn~vne+ eniahed om at meddele a~slag pDer var l - r_ '.-.'" -- - u o .L' -I- i

~ 'd do -r~~d ~å ~nses ~0r s ....r~-. da et: 'oyO"aeri nå den Dcg~_ en ~ 2:> • ., ~anS2lgnlnge~. ~ 00 - '- _

dende ~od fredn"ingens for~å1.

--~-----'--- ._---.- Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Over fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-gældende klageberettigede.
En tilladelse efter ~ispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-
gefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fradens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts SYdli~ fredningskreds, den 18 ~_~~7

J/r:d.~



Modtaget l
Skov- og Naturstyrelsen

UDSKRIf:=f

fol1\andlln~rotokollen REG. NR. ,5~--1h
. for

NATURFREONINffiNÆVNET RJR
ARHUS AMIS tlYDLtliE FHt:UNIN6SKHED8

2 Æt AUG. 1987

Der. 2.3. august 1087 Jehandlede n~vnet
Sag nr. 1/9/1')·37 angående faretagne terr~nændri~ger

på ~atr~ nr& la m.fl. Trustru? by.
~undslund, jer er o~~at~et a~ Qver-

li 1~77.

a:-:rtsval;te
3Je~ GQD~erSen, og se~ret~ren, re~sa3sessor Otto Jisgaard.

_-.. ......:J (.) .

sted'2.
~!ævnet genneT.gi."'-sagen ag ::0:--et06besigt':'gelss.
A~ts::redningskontoret har e:ter o~st~ndighederne an~e=a19t

O.fo:i:<::er.c.elseaf (:lo -"'or0+-a'--""'o-l-o]"'r""n""~0'111 o]"'; :17er ...,~ "'~r""c""o an "'''''r'-T--- .. - --- '- v 0--'-..; ............... ........ ,...o .......L.. -- -1"'0 ~ V - _...~_ ...............-- J. .... __ u ........,e

Der ~ar i Fredningsr.~~/~et enighed om e:ter aast~nd':'ghederne
: ~edfør af naturfredningslovens ~ 34 at god~ende etablering af :iet

I";e vandh~l ?~ v~l~~r, at h~ldningen ~od syd ud=ør2S 1:5 )5 ~cd n~rd
,g øst l: ') sa:",: at god.kende de fc:,eta,;ns :e:--~o:;r..regulsri.nger. :r~"I;:;'~-:

~a~ke~dte ligeledes opfyldningen af det ga~le vandhul, ~e~ 93lagde e-
4Ifren at :uldføre Jufyldningen senest l. ~anuar 1388.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Over fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-
tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.
En tilladelse efter dispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-

~fristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
I Ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse. i . · .u,. 125'Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskr J!w;:~8 ~ .., ~

J aJn .løn c::J)n



UDSKRIFT

fomandlln~OtllkOllen REG. N R.
for

NATURfflEONIN6SNlEVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLIGE ffiEDNINGSKR.EDti

•

Den l. oktober 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 89/1987 angående ansøgning om ombygning

af eksisterende tagetage på eksi-
sterende bygning på ejendommen
matr. nr. 4 z Sondrup by, Hundslund,
der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 8. juli 1977.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Projektet er en ændring af det projekt, Fredningsnævnet behandlede
den 13. august 1987.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 at meddele dispensation til det ansøgte projekt af l.
juni 1987 med rettelse af l. september 1987.

e
ti

•
Jørgen Jensen .

~fdSkrlftenSrigtighed bekræftes.

~~eov:~~:J~~~~~:~;:~ (::~ ;~~s~~~:::~~et~;~g~:~:I~)d~~I~~"a
søgeren, amtsrådet kommunalbesty I • . •

og Instftutloner.· re sen og anerkendte forenInger
Klagefristen er 4 uger fra d d fberettigede. en ag, a gereIsen er meddelt den klage-
En lilIadeise eller dispensation må Ikke ud
udløb. Er klage indgIvet må tillad I IInyttes lør k/.gefrlsten.
udnyttes, medmindre den' opretholdee 88,"Oe ~ dispensationen Ikke
delsen bortfalder, såfremt den Ikke s a d ~ redningsnævnet. Till.-
meddelelse. er u n, ..et Inden 5 tr frI gena

fredningsnævnet for Arhus amta eydllga frednlnøakr'ds, d,"

JR~ 6 OKT. 1987



UDSKRIFT
af

forhandll"fo':fotokollen REG. Nl
NATUAfREONIN6SNÆVNET FOR

ARHU8 AMTS 8YUUl:iE FREllNINIJSKHE1K

Den l. oktober 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 107/1987 angående ansøgning om opførelse af

udestue til eksisterende bygning på
matr. nr. l a m. fL Trustrup by,
Hundslund, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 8. juli
1977 .•

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Projektet er ændret i forhold til det, Nævnet behandlede den 13.
august 1987.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 at meddele dispensation til det foreliggende projekt af
14. april 1987 med rettelse af l. september 1987.

e
e
•

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~tte~ n~Urlre~ningSIOVen kan Fredningsnlllvneta .fg.relser Indbringes
or ve rednIngsnævnet (adr. Slotsmarken 15 2970 H.raholm) af bi a

ans.øg~ren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og anerken.t. forenlng·.r'
og institutioner.~~~~~r~i:~~~er 4 uger fra den dag, afgørelsen er medd.'t den kla,e-

~~'Ø~lIa~els:r elle~ dl~penS8t1on.mi Ikke udnyttes t.r klagetristens
udnyties r ~ge indgivet. må tilladelsen eller dispensationen ikke
delsen bor;., l:;lIndr~t den opretholdes at Overtredningsnævnet. Tilla-
meddelelse. a er, s remt den Ikke er udnyttet inden 5 år fra dens

I"rednlngsnlllvnet for Arhus amts sydllgs tr<!dnlngsl:re~s. l:en

6 OKT. 1987



Modtaget 1
~kov~og Naturstyre\sen

i 4 OKT. 1987

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NAtuRFflEDNII\I6SNJEVNEl FOR
ARHUS AMl& 8VULlt3l: fHEUNINIilil\litlJ.

REG. HR.

Den l. oktober 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 130/1987 angående tilplantning på matr. nr.

4 k og 4 l Staklunå by, Hunåslund,
der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 8. juli 1977 og
strandbeskyttelseslinien .

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejerne, Jytta og Carlo Jensen, var mødt.
For Dansk Naturfrendingsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Endvidere mødte Carsten Torsting, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har indstillet, at den etablerede beplantning
fjernes.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at der ikke foreli-
ger ganske særlige forhold, der kan begrunde den foretagne beplant-
ning, jfr. naturfredningslovens § 46, stk. 6, hvorfor Nævnet krævede
beplantningen fjernet senest l. december 1987.

e
• Jørgen Jensen .

Udskriftens rigtighed bekl'llft ..
Efter naturfredningsloven ka F d I
for Ov.rfrednlnganævnet (ad~ S~'t n ng:n8l'ln,.tl .lg.rels.r Indbrln, ••
IIn•• g.r.n, aml.rid.t k . o am., .n 1 , 2810 .... r.holm) af bl.s.
og Institutioner. ,ommunalba.lyr.' .. n og anerkenIlt. foreninger
Klagatr/sil:n er 4 ug.r I d i
'ilrelllgeae, rs en sg, al:ør,,'asn Ir med(:eU den kl~:~Il'

En IJ/laos/s. til/ar disDans II å
udløb, er kis e ,'l" • .?n .m 1:J.e u..nYI:()$ :lH kl'iretl.sl.ll.
udnyttes m.r~I,.,(; ...~~{gl, m.. tll,adil~.n e:,'.1 ':lSPlOnu:I;)"" 1 i~k
delsen bOrIi'aide~, ~~tra~~t ~~r~'7:~()ed°l ,O·'ilf··9'"ni:1'lln:? ·::ei. ~. ,
meaCleJ.'se. e er u..n~iW ,n;lfjn ~ or "f~ \,:~,~

Fredningsnævnet for A n & t "I ', \I, m I SY"'":;,' r _d"ln~:"'leø,j. ;;l/l

%;:;~ 6 OKT. 1987
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REG.NR. oSS0".OOC>
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURfREDNINSSNÆVNET FOR

ARHUS AMTS SYDLIGE fREDNINliliKHf.1Jt.

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 154/1987 angående ansøgning om skelforandring mel-

lem matr. nr. 2 c og 2 m Skablund by,
Hundslund, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 8. juli 1977.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i med-
før af naturfredningslovens § 34 til den ansøgte skelforandring.

Jørgen Jensen .

Udskriftens rigtighed bekl'll!lftes.
Efter natur1r~nlngSloven kan Frednlngsnævn.ls afg.ralser Indbringes
tor Overlrednmgsnævnet (adr. Slotsmarkan 15 2170 Henholm) af bi a
anugeren, amlsrådet, kommunalbestyrelsen åg anerkendle forenlng'e;
og institutioner.
KI.gefrislen er 4 uger fra den dag, afg.relsen er medd&/t d." klage-
berettigede. l'
En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes før kla~frlstens
udl.b. Er klage indgivel, må llll.delsen eller dispensationen Ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Qverfredningsnævnel. Tilla-
delsen bortfalder, ufremt den Ikke er udnyttet inden 5 ir fn dens
meddelelse.

fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fr~dnlngsl<reds.den 12 JAN. 1988



UDSKRiFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURffiEDNlNGSNÆVrm FOR
ARHUS AMTS SYDLIGE ffiEONING::lKKEOC

REG. NR. O S S 9 <O • O 0(5)

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 180/1987 angående ansøgning om ombygning af bolig på

matr. nr. 19 d m.fI. Sondrup by, Hundslund,
der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 8. juli 1977.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven Gunner-
sen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Claus Christensen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Endvidere mødte arkitekt Frederik Richmann.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.

Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til det ansøgte byggeri. De nødvendige
terrænreguleringer bør begrænses mest muligt.

e
e
e

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Etter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren. amtsrådet. kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og institutioner.
Klagefristen er .. uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den klag.
berettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før klagefristens
udløb. Er klage indgivet. må tilladelsen eller dispensationen Ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Tilla-
delsen bortfalder. såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 ir fr. dens
meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds. den 12 JAN. 1938

l;:;~M/~
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REG.NR.oSS9 b .000UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURfREONINæNlEVNET FOR
ÅRHUS AMTS SYOUfI FflEDNllGiKHEOb

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 1/1988 angående ansøgning om tilladelse til be-

plantning på matr. nr. 6 b Trustrup by,
Hundslund, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 8. juli 1977 •

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren var ikke indvarslet. Nævnet var i anden anledning i området og
havde først modtaget sagen den 4. ds ..
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller, der
tilsluttede sig Amtsfredningskontorets indstilling.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod beplantning på
areal A, men har ikke kunnet anbefale beplantning på areal B.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til beplant-
ning på areal A med løvfældende træer, hvorimod beplantning på areal
B ikke kan tillades, da det vil være skæmmende for det frie udsyn over
dalsænkningen.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser IndbrIng.
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2870 Hø,.holm) .t bl.a.
ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og an.rkendte tor.nlnger
og institutioner.
Klagefristen er 4 uger tra den dag, .fger.t •• n er meddelt d.n klag..
berettigede.
En tilladelse eUer dispensation må Ikke udnyttes før klagefrl.tena
udløb. Er klage Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen Ikke
udnyttes, medmindre den opretho:des nf Overlre"ningsnævnet. Till.·
delsen bortfalder, aAfreml den ikke er udnyttet Inden 5 ir tra dens
meddelelse.

'reclnJnganevnet for Arhus amts sydlige Irednlngsl<røds, clen 12 JAN. 1988
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OVERFREDNINGSNÆVNET
REG. NR.

Slotsmarken 15 JF/bop
2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

Landboforeningerne i
Arhus Amt Syd
Juridisk afdeling
Kristiansvej 13
8660 Skanderborg

Den 2. november 1988
J.nr. 2179/72-1/88

Vedr. Deres j.nr. 282/87.

Ved en afgørelse af 29. januar 1987 har Fredningsnævnet for Arhus Amts Syd-
lige Fredningskreds bestemt, at en oplagsplads med omgivende hegn på ejen-
dommen, matr.nr. 21 ~ Sondrup By, Hundslund, skal være fjernet inden for en
kortere tidsfrist, nemlig senest den l. august 1988.

Den pågældende ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. ju-
li 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Akjær i Odder Kommune. Kendel-
sen udtaler bl.a., at de fredede arealer ikke må benyttes til losse- og op-
lagsplads eller lignende. Denne bestemmelse svarer til bestemmelsen herom i
fredningspåstanden, bekendtgjort i Statstidende den 30. juni 1971, og Fred-
ningsnævnets kendelse af 27. december 1972 •

For ejeren af ejendommen, Hejner Johan Thorø, har De påklaget Fredningsnæv-
nets afgørelse, som ved en fejltagelse først tilgik Dem den 21. januar 1988.
Efter indhentelse af yderligere oplysninger har De i juli 1988 bl.a. anført,
at Deres klient, som er museumsbetjent ved "Den gamle By" i Arhus, er i færd
med at søge delpension. Han vil derfor nu få tid til at realisere sine pla-
ner om at føre ejendommens bygninger tilbage til deres oprindelige skikkelse
og vil i forbindelse hermed anvende den væsentlige del af de materialer, som
han har samlet sammen i en årrække. De har herved anført, at Deres klient
er i besiddelse af de fornødne økonomiske midler til at gennemføre den
planlagte restaurering af bygningerne.
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Med de således tilvejebragte oplysninger har Overfredningsnævnet forelagt sa-
gen for Arhus Amt og Odder Kommune, som begge efter omstændighederne har kun-
net anbefale, at der tilstås Deres klient et vist kortere åremål til at rea-
lisere sine planer. Arhus Amt har bl.a. oplyst, at Deres klient erhvervede
ejendommen i 1963 og at oplag af materialer til restaureringen ifølge Deres
klient blev påbegyndt for ca. 20 år siden. Der er nu, som det fremgår af
luftfotos, oplagret store mængder af effekter bestående af tømmer, brædder
og andre byggematerialer samt paller, pap og lignende. Det skønnes, at kun
en mindre del af materialerne kan anvendes i forbindelse med restaureringen.
På det foreliggende grundlag foreslås fristen for fuldstændig fjernelse sat
til 3 år, hvorefter alt oplæg skal være fjernet fra ejendommen.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Over fredningsnævnet kan tiltræde Fredningsnævnets afgørelse om fjernelse af
alt oplæg fra ejendommen inden for en kortere frist, men finder, at der ef-
ter det senest oplyste om Deres klients personlige forhold bør ske en vis
forlængelse af den fastsatte frist.

Herefter stadfæstes Fredningsnævnets afgørelse af 29. januar 1987, dog såle-
des at fristen for ryddeliggøreIse forlænges til l. januar 1993.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnæv-
net. Afgørelsen er enstemmig •

På Overfredningsnævnet vegne

eksp.sekr.



REG. NR. o ,:J- .s-er 6. ()(J ()

Modtaget i
dkovn og Natursfyrefser,

1 8 NOV, 1988
UDSKRifT

af.
forhandlingsprotokollen

for
NATURffiEONINGSNÆVNET fOR

,4,QHUB,\iMS 5YUU2E ;-KtDf\lI;~Gtii\Kl:JJ"

Den 15. november 1988 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 122/1988 angående ans"øgning om tilladelse til at

opføre en lade på ejendommen matr. nr. 15
Svinballe by, Hundslund, der er omfattet af
Sondrup-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Frednings-
nævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer
Viggo Thing; og det kommunevalgte medlem, lærer Sven Gunnersen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til det ansøgte byggeri.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfrednrngsloven kan FrednlngsnlillVnets afgøreiler Indbrlnll_
tor Overlredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 H.rsholm) af bl.a.
ansageren. amtsrådat, kommunalbestyrel.en og .nlrkancllt. foreninger
og institutioner. .
Klagetrist.n er 4 uger tra den dag, atgera'.. n ar meddalt d." klag..
berettigede.
En tilladelse eller dispensation må Ikka udnytt.. lør klagafrllttns
udløb. er klage IndiO" .. I, mt. t"l.ild~ISiln" eller dispensationen Ikke
udnyttes. medmindre ,j-,n u::r2tho:des at OverfreoOlnpnevn,t. THla-
delsen bortfalder, såfremt u..n ikke er udnyttet inden 5 Ar tra dans
meddelelse.

Fredningsnævnet tor Arhus amts sydlige lredningskreds. den 16 NOV. 1988

Foto venter
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATUAfREONIN&WEVNET FOR
ABHU8 AMTS SYULII:l ftiEDtil\'G)1\l1J:lJc

Den 5. januar 1989 behandlede Nævnet
Sag nr. 161/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

etablere et vandhul på ejendommen matr.
nr. 4 f Trustrup by, Hundslund, der er
omfattet af Sondrup-fredningen.

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven
Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, John Kapper, var mØdt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans Møller.
Endvidere mødte Claus Torsting, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og landskabskontoret har ud fra botaniske hensyn indstillet, at
ansøgningen ikke fremmes.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele afslag på det ansøgte,
idet Nævnet finder, at vandhullet ikke bør etableres, da det vil medfø-
re en ødelæggelse af den eksisterende værdifulde flora i overgangsrig-
kæret.

Jørgen Jensen.

Udakrlftena rigtighed b.kAlft ...
In.r naturfredningaloven kan FrednlnlllNlYfletl afg. re',. IndbrIng.
for ØverfrednlngltlllYnet (adr. Slotlmlrk.n 15, 2170 H.ranolm) af bl.L
anug.ren. Imtlrid.t, kommunalbeatyrelMn og anerkIMt. forenln,er
og In,mullon.r,
KIIg.'rl"en ., 4 ug., fra den dlll. afg.rel .. n ., meddelt de" klag.
b.r.ltlg.da.
En 1II1ad.l,a .1I.r dlsll.nllllon mi Ikka udnytt.. f.r klag.'rlsten,
udl.b. I!r klaga IndgIvet. mi tIlladelien aller dispensationen Ikke
udnyttH. medmindr. de" opretholdes al Overfrldni"llsnevnet. THI.-
dallen bOrtflld." "'remt d.n Ikk. ar udnyttet ind.n 5 ir 'ra dens
medd.I.1M.

PrednlllQll\llYftet for Arhua amll aydllge lrednlnll.k~ .. den 1 2 JAN. 1989

Miljøministerie1
Skov- og Naturstyre!sen
j.nr,F\1o')\I~-I) Bil

1./<



Den 6. april 1989 behandlede
Sag nr. 37/1989

Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til at
udføre ny tagkonstruktion på garage på
ejendommen matr. nr. 19 d m.fI. Sondrup
by, Hundslund, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977.

I
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer Sven
Gunnersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til det ansøgte byggeri.

Jørgen Jensen.,
• Udskriftens rigtighed bekræftes

Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser Indbringes
for Overlredningsnævnet (aor. Slolsmerken 15. 2970 Hersholm) af bl.a.
ansøgeren. amtsrådet, kommunaloestyrelll8n og anerkendte foreninger
og Instllulooner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgllrellen er mecldelt den klage-
berettigede.
En tilllioelae eller d.spenll8tion må Ikke udnyttes fer klagetristens
udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
ucnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Tilla-
delsen bortfalder, "fremt den Ikke er udnyttet inden 6 'r fra dens
meddelelse.

FredninglNllvnet tor Arhus amts aydlige fredning.kreds, den

JergenJenMn

Ir1~
1 3 APl? 1989

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN !.t/0æ 'PV"~/
Akt. nr. I t



OVERFREDNINGSNÆVN ET REG. NR. Slotsmarken 15 BJ/ic
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

John K. Kapper
Munkevænget 24 B
5230 Odense M •

Den 28.04.89
J.nr. 2179/73-1/89

•
I Fredningsnævnet for Arhus Amts Sydlige Fredningskreds har den 12. januar 1989

i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag på ansøgning om tilladel-
se til at anlægge et vandhul på ejendommen matr.nr. 4 i Trustrup By, Hunds-
lund. Denne afgørelse har De påklaget tilOverfredningsnævnet.

Arealet, hvor vandhullet ønskes anlagt, er omfattet af Sondrup-fredningen,
jfr. Over fredningsnævnet s kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved
Sondrup og Akjær i Odder Kommune, Arhus Amt.

Ifølge fredningsbestemmelserne må der ikke foretages terrænændringer. Frednin-
gen er dog ikke til hinder for restaurering af tilgroede eller opfyldte damme
og mosehuller og etablering af kunstige damme og søer under forudsætning af

~ Fredningsnævnets godkendelse.

Arhus Amt, By- og Landskabskontoret, har oplyst, at vandhullet placeres i en
... mindre dal omgivet af skov på et engareal, som tilsyneladende ikke afgræsses.

Arealet henligger som et overgangsrigkær med en urtevegetation bestående af
Maj Gøgeurt og anden værdifuld vegetation.

Arealet er omfattet af naturfredningslovens § 43 om vådområder. Anlæg af vand-
hullet forudsætter derfor tillige en tilladelse fra Amtet efter naturfrednings-
lovens § 43. Amtet har stillet sin behandling af sagen i bero, indtil der fo-
religger en endelig afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles dispensation fra
fredningen efter naturfredningslovens § 34.

Fu 10-1
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By- og Landskabskontoret har over for Fredningsnævnet udtalt, at man finder
det generelt positivt med anlæg af vandhuller, der kan fungere som nye leve-
steder for vildtet og den øvrige fauna, såfremt disse levesteder anlægges uden
for værdifulde naturtyper og uden for fredninger. By- og Landskabskontoret
har derfor ikke kunnet anbefale det ansøgte.

Fredningsnævnet har derefter enstemmigt efter
med den begrundelse, at anlæg af vandhullet i
en ødelæggelse af den eksisterende værdifulde

besigtigelse afslået det ansøgte,
det fredede område vil medføre
flora i overgangsrigkæret.

I Deres klageskrivelse har De bl.a. henvist til, at overgangsrigkæret er ca.
3 gange så stort som det vandhul på ca. 3-400 m2, De søger om lov til at anlæg-
ge, hvorfor det vil være muligt at bevare de nuværende værdier, samtidig med
at området tilføres de nye værdier, som et åbent vandspejl udgør for dyr og
mennesker.

De har endvidere understreget, at det hverken er en andedam eller en fiskedam,
der søges om, men at ønsket er at fremhjælpe en tidligere tilstand i området
til glæde for besøgende skovgæster, de naturligt forekommende dyrearter samt
under hensyntagen til området og dets planter.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Over fredningsnævnet er enig med Arhus Amt i, at kunstige vandhuller kan være
med til at forbedre et områdes værdi som levested for det vilde dyre- og plan-
teliv, navnlig såfremt de anlægges på steder, der ikke i forvejen rummer værdi-
fulde naturtyper.

Vandhuller bør derimod ikke anlægges, hvis anlægget vil medføre indgreb i el-
ler anden forstyrrelse af værdifulde plantesamfund, sådan som det vil være til-
fældet her, hvor anlægget vil ske i et sårbart naturområde betegnet som over-
gangsrigkær.

Overfredningsnævnet stadfæster derfor Fredningsnævnets enstemmige afgørelse af
5. januar 1989.



I

I

3

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Over fredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

MeØJ;l_~A
Bent Jac~~

viceforrKand



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

3 1 MAJ 1989

UDSKRIFT
af

forhandhngsprotokollan
for

NATU~f1iEDNINtialWNET FOR
AFHi~},t.II~tiVLJLh •..f Httllt~liQ'XI1f1Jt

REG. NR. fJ. 51:>....q,. ~t>O

Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre en læmur på ejendommen
matr. nr. 15 a Adslev by. Adslev.
der er omfattet af Sondrup-fred-
ningen.

4tI sagen. der her været behandlet skriftligt. har deltaget
Fredningsnævnets formand. dommer Jørgen Jensen. det amtsvalgte
medlem. lærer Viggo Thing. og det kommunevalgte medlem. bankfuld-

1Imægtig Aksel Mortensen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at ·meddele dispensation til
den ansøgte læmur i medfør af naturfredningslovens § 34.

Den 11. maj 1989 behandlede
Sag nr. 33/1989

Jørgen Jensen .

• UdskrIfteni rigtighed bekreft-. I.....brt
Efter naturfr1ldnlngaloven kan Fr.cInlnganllYMtl afg.rala. nu ng..
for Overlr1ldnrnglnævnet (adr. Slotamarken 15. 2I'TO He~oIm) af bl."
anugeren. amtsr*d't. kommunalllMtyrelMn Ol anerket'Matef~lnt'"
Ol institutioner. _ t d ...~ ..
Klagelristen er .. ug. fra dan dag, aftarelUn ., ø -
~:-:::~~~. eller dlsøtnUUon mt Ikke udnytt. f.r Idagefrlltena
udl.c. Er klag. Indgivet, mi tlllaøelMn .. ler dlepenaatlonen lIck8
udnytt.. medmindre den o,retholdelaf OverfrednlngaNlYftet. THI..
del"" bOrtfalder. "fremt den Ikke • uclnyttet Inøen 5 *' fra dena
meddel"". - - ~-

I"redlllngsnavnlll for Artwa amts 8Yd11te frednlngakNd .. dø 3 O HAJ 1989
.,.,.en Jenaea

t'r'11
"rly

UdskrIft sendt til:
Ansøger
Kommune
Arhus Amt
Danmarks NaturfrednIngsforenIng
Skoy- og Naturstyrelsen

•Miljøministeriet
Skov- og NaturstyreJsen
J.nr.SN 1J.'0~-ooc)1
Akt. nr. ~ '"

-Feta 'Jenter--



Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre en tilbygning på 33 mZ på
ejendommen matr. nr. 2 h Sondrup by,
Hundslund, der er omfattet af Sondrup-
fredningen og skovbyggelinien.

UOS~<RrFT
af

forhandllngsørotokollen
for

NAIUKH1fDNllil~NJf'ltlEf r-OA
AHHU~ .I\MI~ ::iYlJLl:.:t rt1cllI\II'lti:,jKlil:LJ~

Den 21. august 1989
Sag nr. 86/1989

traf

•
I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget dommere Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og det
kommunevalgte medlem, Sven Gunnersen.
8y- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation til
den ansøgte tilbygning i medfør af naturfredningslovens § 34 og §
47.

e
••

Udskriften. rigtighed bekraft •.
Efter nalurfnldnlngsloven kan FrednlnglnlBYllet. .'o.r., .... Indbrlng.
tor OverlrednrngsllllllYn.t (adr. SIolamarken 15. 2t7O H.ranolm) a' bl.L
anug.ren. amtafid.t. kommun.lbMlyr.løn Ol anertcenate 'orenlnger
og Institutioner.
KlagefrlSt.n er 4 uger fr. den dao. afI.reløn ... medclelt delt klag.
berettiged •.
En tilladel.. "ler dispenuUon mi lkk. udnytt. 'ef Idao"'lll""
udløb. Er klag. indgivet, mi lIlIad..... "ler dl.pensationen IIlke
udnyttes, medmindre den o,retltold.. at Overfreesnlng."lIYnet.THI..
d .. ..., bortfalder, "fremt den Ikke er udnyttet Inden 5 Ar 'ra den.
medd .......

fredningsnavnet 'or Amua amts tyd'''' frednlnpkredl, delt

e1iJjøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN .\ ~ \ \ \ j~-0 O O ~ ...Bf(
Akt. nr...... 1

UdskrIft sendt til:
AnSlllger
Kommune
Arnus Amt
Danmarks NaturfrednIngsforenIng
SkOV- og Naturstyrelsen

FOTOKOPI

*Retten iArhus



U d s k r 1 f
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

REG. NR.
t

Den 22. december 1989
Sag nr. 146/1989

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
opføre en tilbygning på 59 m' på ejen-
dommen matr. nr. 6 e Sondrup by, Hunds-
lund, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 27. december 1972.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, lærer
Sven Gunnersen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34 på vilkår, at
der samtidig sker nedrivning af en 95 m2 stor bygning.

e
e
•

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af b.a. ansøg~ren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus~amts sydlige fredningskreds, den 22.
december 1989. 1''17''''''1:I'/'./~~'1:Jø'rg;en Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~iljøm.inisteriet
aov- Og NatUl'Styrelsen

J.nr. SN I ~ tI (':2.-0e0 J
Akt,nr. 6/

(/ ("



U d s k r l f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

REG. NR.

Den 15. marts 1990 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 23/1990 angående ansøgning om tilladelse til at

indrette beboelse i eksisterende vogn-
port og opføre en ca. 40 m2 carport på
ejendommen matr. nr. 2 d Skablund by,
Hundslund, der er omfattet af Sondrup-
fredningen.I

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, suppleanten for det
kommunevalgte medlem, John SØrensen, og sekretæren, retsassessor
Otto Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til det ansøgte .•e
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser

~dbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
~ørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 16.
marts 1990. l'.}vI, . j',.A

I ,.~I'I!/f,~v ~ rt j
J ø g~1n ;) e n s e n •

Jørgen Jensen.

A1skrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
~turfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyl'e1sen
J.nr. SN /;.. /I~ ~~ 000 I ~
Akt. n~~



REG. NR.
U d s k r 1 f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den i5. marts 1990 traf
Sag nr. 155/1989

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
opstille en skurvogn på parkeringsplads
ved Sondrup Strand. der er omfattet af
Sondrup-fredningen og strandbeskyttel-
seslinien •

.. Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
"amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, suppleanten for det

kommunevalgte medlem, John Sørensen, og sekretæren, retsassessor
Otto Bisgaard.

IFor Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For Sondrup Jolleklub mødte Lennart Rosenquist, Hanne Buhlog
Claus Christiansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ mødte Hans
Møller.
Endvidere mødte Mogens Rasmussen, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 47 og § 34 til at opstille en skurvogn på
parkeringspladsen på vilkår, at skurvognen males i grøn umbra .

•Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970

~ørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 16.
marts 1990. t.: .14 J, '(.1/'11r #/~,

J r rle n Je n s e n •
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks

t1aturfre~ningSfOrening samt Skov- og Naturstyrelsen.
:Miljøministenet
Skov· og Naturstyrelsen
J.nr.sNI2Ij'2 -(;)00 l
Akt. nr . .:s1.

Jørgen Jensen.



REG. NR. SS00. o o
MoCffaoetJ

Skov- og NaturstyreJsen

- 9 JAN. 1990

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. december
Sag nr. 75/1990

1990 traf Nævnet afgørelse i
angående henvendelse vedrørende skydning på
ejendommen matr. nr. 4 e. der er omfattet
af Sondrup-fredningen.

•
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen. det
amtsvalgte medlem. lærer Viggo Thing. det kommunevalgte medlem,
fhv. købmand Hauge Johansen. og sekretæren. retsassessor Otto
Bisgaard .
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at etablering af
en skydebane på ejendommen ikke er i overensstemmelse med den på
ejendommen hvilende fredning og ikke kan forventes tilladt af
Fredn ingsnævnet.

Jørgen Jensen.

•
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet. kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes. medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder. såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds. den 8.
januar 1991. '1 . /

/"tt'Ltf :(;L·U~~Jøtg~n Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

eic{ .
Miljoministenet
Skov- og Naturstyrelsen

I ~ l \)I,- O o 0'8
J.nr. SN

Akt. nr. .3
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REG. NR. 5 Sg Co • 00

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. december 1990 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 132/1990 angående henvendelse fra advokat Baruah om

tinglysning af fredskovsdeklaration på e-
jendommen matr. nr. 14 m Sondrup by, Hunds-
lund, der er omfattet af Sondrup-fredningen

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
fhv. købmand Hauge Johansen, og sekretæren, retsassessor Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at Nævnet ikke
vil være indstillet på at imødekomme en ansøgning om beplantning
af ejendommen.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tillpdelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 8.
januar 1991. d-O)

:''Y!1~j~~.u."Jø g~n Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

fI) MllJe"l/'"i 1e,fI li~~iPr.SN
JAN. f99r

Akt. nr. l.(
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REG.NR. f56CJb.QO

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget I
Skov- og NaturstYrelsen

2 O JUNI 1991

Den 19. juni 1991
Sag nr. 54/1991

traf Nævnet afgørelse
angående ansøgning om tilladelse til at op-
stille en kiosk på matr. nr. 4 q Skablund
by, Hundslund, der er omfattet af SondruQ;
fredning~n og strandbeskyttelseslinie.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, fhv.
kØbmand Hauge Johansen.
Det fremgår af ansøgningen, at kiosken placeres i tilslutning
til bebyggelse op til offentlig P-plads.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation til
det ansøgte. jfr. naturf~~~~vens § 34 og § 46.

Jø/~~· "Gensen .

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner •
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 19.
juni 1991

tt Jørgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks

XiiljOmirn31~rtilEltfredningSfOren:;7ingsamt Skov- og Naturstyrelsen.
iW{ 81-:0"- og l''<Iato/styælsen

J.nl. SN I 2 li!I ~-o ø! II.
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, REG. NR. .1~a~a~b ,C0
~<ov...I~O : : Hur~.;t J(-'U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

- 1 ,I L...;....u '

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
oplægge joller på et areal ved Sondrup
Strand, der er omfattet af Sondrup-fred-
ningen og strandbeskyttelseslinie.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
fhv. købmand Hauge Johansen, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For Sondrup Jolleklub mødte Hanne Buhl, Svend Jensen og Elvin
Hansen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
Møller og Harry Hasager.
Endvidere mødte skovrider Steffen Jørgensen og Jørgen Nissen,
Randbøl Statsskovdistrikt, samt Claus Torsting, Odder kommune.
Jolleklubben ansøger om tilladelse til oplæg af 16 joller vest
for trappen til parkeringspladsen samt om tilladelse til at
oplægge en ledsagebåd på matr. nr. 4 e Skablund by, Hundslund,
idet klubben samtidig frafalder ansøgning om tilladelse til
etablering af en bådebro.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening kunne tilslutte sig dette.
Fredningsnævnet godkendte i medfør af naturfredningslovens § 46
og § 34 etablering af et stativ til oplægning af 16 joller i
overensstemmelse med det ansøgte. Nævnet har i øvrigt intet at
indvende mod, at der oplægges en ledsagebåd på matr. nr. 4 e
Skablund by, Hundslund. ,.,/.

, J7~t.vi'V'&l/JA/VIJørge Jensen.

Den 27. juni 1991
Sag nr. 12/1991

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970



1
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Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 8.
juli 1991.

Jørgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



J REG. NR.. b5CJb .00
V;oc:::rjt~ l ,U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

"1) ',"Ic'

- ~ .. v L, ....::::

Den 27. juni 1991
Sag nr. 59/1991

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
fjerne styrtbygværket ved Vads Mølle, der
er omfattet af Sondrup-fredningen.

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen
Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det
kommunevalgte medlem, fhv. købmand Hauge Johansen, og
sekretæren, dommer Otto Bisgaard.
For Miljøkontoret mødte Ole Helsted.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For ejeren mødte M. Schneider, Søren Lykke Andersen og Kristian
Simonsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
Møller og Harry Hasager.
Endvidere mødte Claus Torsting, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte, hvilket tiltrådtes
af Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsnævnet meddelte principiel tilladelse til det ansøgte i
medfør af naturfredningslovens § 34, idet Nævnet dog anmoder om
forelæggelse af detaiIPr~:~~.

J ø /~ '.;I.'ir..'WK.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgøre~ser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispen~ationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af



Overfredningsnævn.Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
Udnyttet inden 5 år fra d2ns meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 8.
juli 1991.

Jørgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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a f - a J u LI :':91
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 27. juni 1991 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 66/1991 angående ansøgning om tilladelse til at

etablere en kunstig dam på ejendommen matr.
nr. 2 a Skablund by, Hundslund, der er om-
fattet af Sondrup-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
fhv. købmand Hauge Johansen, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Sagens bilag var til stede.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte på
nærmere angivne vilkår.
Fredningsnævnet meddelte i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:
at opgravet materiale fjernes eller planeres ud på tilgrænsende

arealer i et lag, der højest må være 30 cm på
udbringningstidspunktet,

at bredhældningen ikke overstiger 1 :5,
at vanddybden ikke overstiger 2 m,
at der ikke etableres øer,
at der ikke opstilles andehuse,
at fodring i og ved dammen ikke finder sted,
at udsætning af fisk, fugle og krebs ikke finder sted, og
at der ikke må etableres~~raløb til Møllebækken.

J ø /;~ n J e n s e n •
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller~~s

\\ d



dispensationen ike udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 8.
juli 1991.

Jørgen Jensen.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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-., U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 29. august 1991
Sag nr. 88/1991

behandlede Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til bygge-
ri på ejendommen matr. nr. 21 a m.fi. Son-
drup by, Sondrup, der er omfattet af Son-
drup-fredningen.

M~det var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte
medlem, fhv. købmand Hauge Johansen og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, Heiner Thorø, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
Møller.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har anbefalet et byggeri som ansøgt, hvilket
tiltrådtes af Danmarks Naturfredningsforening og Odder kommune.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til opførelse af byggeri i
overensstemmelse med ans;~~~~:~)

Jø~g~1n Jense~.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
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Naturfredn ingsnævnet for v ',''r , '-H;,:().~
'/h,Århus Amts sydlige Fredningskreds •. ,

Den 29. august 1991
Sag nr. 89/1991

behandlede Nævnet
angående en foretaget tilplantning på ejen-
dommen matr. nr. 16 a m.fl. Trustrup by,
Hundslund, der er omfattet af Sondrup-
f r e d n i n~en •

Mødet var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte
medlem, fhv. købmand Hauge Johansen og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
MØller.
Endvidere mødte Claus Torsting, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod en
opretholdelse af beplantningen indtil udgangen af 1999.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34, således at beplantningen kan bevares
indtil 31. december 1999, hvorefter arealet skal være ryddet.

} ·l,.,,, l"~ J
i'. " l'~~7 _ .'Iv yvl-t!Jøljge;'nOensen .

I

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.



U d s k r f t JREG.Nl C)b q b ,co
af

forhandl ingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 30. september
Sag nr. 97/1991

1991 traf Fredningsnævnet afgørelse
angående ansøgning om tilladelse til op-
gravning af vandhul på matr. nr. 16 a
Amstrup by, Falling, der er omfattet af
Sondrup-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
,

Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, fhv.
købmand Hauge Johanensen.
Der forelå ansøgning af 5. september 1991.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte i henhold til naturfredningslovens § 34
tilladelse til at foretage den ansøgte opgravning.

li J ""l-.ll,y". , ,~ .. Gt""''''Jørgen-Jensen.,

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og Institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation ma ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke eY"
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 3.
oktober 1991.

ljøministeriet
0"1- og NaturstyreJsen

, . SN (;2.. \ \J I;) -ecx;J8'
~t.nr. I~

11111

:!\ U d s k r if t er se nd t t i l: a n sø g e r, ko m m u n e, am t, D anm a r k s
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Jørgen Jensen.



J REG. HR. b596.co
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 30. september
Sag I.r. 96/1991

1991 traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til op-
gravning af vandhul på matr. nr. 2 b
Amstrup by, Falling, der er omfattet af
Sondrup-fredningen.:·A".

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, fhv.
købmand Hauge Johanensen.
Der forelå ansøgning af 5. september 1991.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte i henhold til naturfredningslovens § 34
tilladelse til at foretage den ansøgte opgravning.

~( ,
-I', 1", I'~ , t '~/~w-,

Jø'Cge:n Gen sen.
/

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendt~ foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 3.
oktober 1991.

Hjøministeriet
"ov- og Naturstyre1sen

l~\,J Q:-cj(~øf5
I \

Udskrift er sendt ti l: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Jørgen Jensen.
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Modta9stl
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 NOV. 1991
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 15. november 1991 traf Fredningsnævnet afgørelse
Sag nr. 111/1991 angående ansøgning om tilladelse til

opstilling af et 18 m2 stort udhus på e-
jendommen matr. nr. 12 b Sondrup by, Hunds-
lund, der er omfatte~ af Sondrup-fredningen
og skovbyggelinie.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, fhv.
kØbmand Hauge Johansen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte dispensation i medfør af
naturfredningslovens § 34~og § 47 til det ansøgte.

'lYv:j! lt':,VviJørgeg J~n s en Y

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 15.
november 1991.

Jørgen Jensen.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



•

•

05596.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05596.00

Dispensationer i perioden: 20-02-1992 - 19-11-1996
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v REG. NR. 2J,59 b ,00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 20. februar 1992 behandlede Fredningsnævnet
Sag nr. 13/1992 angående ansøgning om tilladelse til at op-

føre et nyt stuehus på ejendommen matr. nr.
3 b Torup by, Hundslund, der er omfattet af
Sondrup-fredningen.

Mødt var Fred·ningsnævnets formand, dom~er Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, dommer Otto
Bisgaard. Det kommunevalgte medlem havde fået forfald.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ej eren, Svend Gunnersen , var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans
Møller.
Endvidere mødte Claus Torsting, Odder kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Ejeren påviste beliggenheden og foreviste tegninger.
Landskabskontoret og Danmarks Naturfredningsforening har ikke
haft bemærkninger til det ansøgte, bortset fra at man
henstiller, at bygningen ikke placeres for hØjt.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
tilladelse til at opføre et beboelseshus i overensstemmelse med
de foreviste tegninger og på vilkår, at gulvkoten placeres i
højde med det gamle fundament.

J l1n~n:n~~n .

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
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REG.NR. 5SCJb .00
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 10. marts 1992
Sag nr. 11/1992

traf Fredningsnævnet afgørelse i
.ang~ende ansøgning om tilladelse til oprens-

ning af et tilgroet vandhul på ejendommen
matr. nr. 2 b Torup by, Hundslund, der er
omfattet af Sondrup-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, fhv.
købmand Hauge Johansen .
Landskabskontoret har meddelt, at man vil være indstillet på at
meddele tilladelse til det ansøgte efter naturfredningslovens §
43.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
tilladelse til det ansøg~~;(~~~

J øI~1n IJ e n se n .

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansø~eren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner. ':
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afg~r-elsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 10.
marts 1992

Jørgen Jensen.

Udskrift er sendt tIl: ansøger, kommune, amt, Danmarks
NaturfredningsforenIng samt Skov- og Naturstyrelsen.



U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

. ,,
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Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opstilling af telt på
parkeringspladsen ved Sondrup
Strand, Odder kommune i uge 33/1992.
Arealet er omfattet af Sondrup-fred-
ningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
byrådsmedlem Hauge Johansen.
Af ansøgningen fremgår, at Randbø statsskovdistrikt ikke har
indvendinger mod det ansøgte. Teltet skal benyttes af Hunds-
lund skole.

Den 21. april 1992 traf
Sag nr. 30/1992

,, ,
~!,F'

Landskabskontoret har anbefalet en dispensation fra fred-
ningskendelsen.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34 dis-
pensation til detÆ~nsøgte.l

:r"'jVljtttÆtfIJJ
Jø, g,.;;rYensen.

, "

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen
og anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før klage-
fristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dis-
pensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Over-
fredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus Amts sydlige Fredningskreds , den

/

, )
(

". \



REG. NR. 55 0~ ~oO

U d s k r i f t

I t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. august 1992 traf
Sag nr. 48/1992

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre en tilbygning på
ejendommen matr. nr. l c Svinballe,
Hundslund, der er omfattet af Son-
drup-fredningen.

"

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
byrådsmedlem Hauge Johansen.
Det fremgår af sagen, at bygningen i sin helhed er omgivet af
skov. Tilbygningen udgør ca. 70 m2.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
dispensation til det ansøgte.

,;

I

Jørgen Jensen.P.@~
otto Bisgaard

l '
'-'

:e
I '

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Overfredningsnævnet af bl. a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen tilOverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Overfredningsnævnet bestemmer andet.
Tiladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

I),I
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REG.NR. SS0~.oo

U d s k r i f t fVlt"'~H~"JC
St\Ov" C-J l\lutur:-tVI (f"j~,...-af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. august 1992 traf
Sag nr. 57/1992

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at etablere et overnatningsområde på
græsarealet ved P-pladsen ved
Sondrup Strand. Arealet er omfattet
af Sondrup-fredningen.

:t
~
(
1,
i-t
~
~ ti"~,
~
l;
l·
I

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
byrådsmedlem Hauge Johansen.
Ansøgeren anfører, at overnatningspladsen påregnes anvendt 2-
3 gange i løbet af sommeren.
Det fremgår af sagen, at Randbøl Statsskovdistrikt, der er
medejer af arealet, ikke har indvendinger mod det ansøgte.
Landskabskontoret har anbefalet en dispensation for en
periode på 3 år.
Fredningsnævnet
dispensation til

meddelte efter naturfredningslovens
det ansøgte for en periode på 3 år.

§ 34

Jørgem Jensen.

P·t,·· ../ .~
Ott:a Bisgaard.

, '. -

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Overfredningsnævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen tilOverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

~~ilj~r:l11listeriet
("'t J-r'\.'" er -,.- .J..

u..•~,- <- l \i f}l.UI'styrelsen
)1" S;1l l ~"I' '2-000 ~
An "r J 8



REG.Nl 55CJb ,OG

•
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 5. november 1992 behandlede Fredningsnævnet
Sag nr. 45/1992 angående opfyldning af tidligere

grusgrav på matr. nr. 18 a Amstrup
by, Falling, der er omfattet af
Sondrup-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
byrådsmedlem Hauge Johansen.
Nævnet har tidligere behandlet sagen den 20. august 1992.
Der foreligger nu skrivelse af' september 1992 fra Odder
kommune med tegninger over den påtænkte retablering.
Landskabskontoret har i skrivelse af 30. september 1992
anbefalet en retablering i overensstemmelse med tegningerne
fra Odder kommune.
Fredningsnævnet meddelte eftar naturfredningslovens § 34
tilladelse til den af Odder kommune foreslåede retablering.

Nævnet gentager sit pålæg om, at mursten, stenoplæg og grus
fjernes fra området.

Afgørelsen kan efter lov om
Overfredningsnævnet af bl.a.
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
videresender klagen tiloverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

naturbeskyttelse påklages til
adressaten for afgørelsen og

der



2
Overfredningsnævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen •

•

•



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG. N0 bC?'7 b ,00
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.3KOV-og Naturstyrelsen
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Den 8/1 1993 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 58a/1992 angående ansøgning om tilladelse til

at opføre en tilbygning til en
kostal~ på ejen~ommen matr. nr. l a
m.fl. Trustrup by, Hundslund, der er
omfattet af Sondrup-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har del taget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, byrådsmedlem Hauge Johansen.
Der foreligger ansøgning med tegninger fra ejendommmens ejer.
Det fremgår af sagen, at byggeriet opføres som tilbygning på
260 m2 til eksisterende kostald.
Århus Amt, Landskabskontoret har intet haft at indvende mod
det ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslo:rens § 50
dispensation til det ansøgte.

Jør:gen Jensen.

I~

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

,e

Udskrift er sendt til: ansoger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
Skov- og Na~e1sen
J.nr.SN \'2\\/\?- - OCO 8
Akt. nr. '2.\ f·



U D S ICR I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for irhus Amt.

Den 18/3 1993 traf
Sag nr. 20/1993

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
anlæg af juletræskultur på ejen-
dommen matr. nr. 10 a Amstrup by,
Falling, der er omfattet af
Sondrupfredningen.

•
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per Blendstrup, det
kommunevalgte medlem, byrådsmedlem E. Hauge Johansen, og
sekretæren, overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Ejeren, Torben Hansen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
suppleanten, Erik Møller.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 14. januar 1993 fra
ejeren - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Landskabskontoret har under hensyn til fredningens
formål ikke kunnet anbefale en dispensation fra fredningen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om ikke at kunne medde le
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til den
ansøgte beplantning, da det strider mod fredningens formål.

i~1It;y",
Jø:J:jgenJensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

e 2vt '
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG.NR. SS0 G.00

Den 26. april 1993
Sag nr. 31/93

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
- 3opførelse af en ca. 700 m stor

gyllebeholder på ejendommen matr.
nr. 16 Svinballe by, Hundslund, der
er omfattet af Sondrupfredningen

•
I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,' det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunev~lgte medlem, byrådsmedlem Hauge Johansen .
Der foreligger ansøgning med beliggenhedsplan af 4. marts
1993 fra Odder kommune.
Århus Amt, Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til opførelse af den ansøgte gyllebeholder.

Q'frV;1/Vø> I 141 /
/' , ! I FIIVV"(rVl

Jør;gr aensen~
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og

- forskellige myndigheder. ,
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~1iljøministeriet
_Skov- og NatUl'styrelsen

• J.nr. SN \'2\\ 11'2-. 000'6

Akt. nr. 1~
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredning.DaVDe~ for Århus Am~.

Den 16. august 1993 traf
Sag nr. 98/1993

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
indretning af en tidligere carport
på ejendommen matr. nr. 2 d Skab lund
by, Hundslund, der er omfattet af
Sondrupfredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hauge Johansen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 19. maj 1993 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte, idet det forudsættes, at bygningen geninddrages til
garagebygning, såfremt der opstår behov herfor.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

~7 \
tfN~ !t~f/Ufl1JlJør.gEin:Jensen.

'.i

Afgørelsen kan efter lov om natur beskytte Ise påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

/



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG. NR. ~55qro. 00

Den 24. februar 1994
Sag nr. 138/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
bibeholdelse af 3 stk. godsbanevogne
på ejendommen matr. nr. 18 cAmstrup
by, Falling, beliggende Ålstrupvej
60, Odder, der er omfattet af
Sondrup-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og
suppleanten for det kommunevalgte medlem, Karsten Hagen, og
sekretæren, retsassessor Grethe opstrup.
For Århus Amt, Natur og Milj ø, mødte ekspedi tionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag var til stede.
Ejeren, Knud Madsen, var mødt og oplyste, at vognene er opsat
i 1982/83. De tjener som bolig for hans får og geder. Han har
for tiden 19 dyr, men har haft 100. Landbrug er ikke hans
hoved indtægt , men han tjener herpå.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Endvidere mødte Hans Smed, Odder kommune.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har udtrykt betænkelighed ved det
ansøgte, da det vil stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte under hensyn til, at vognene har
stået på stedet siden 1982/83 og anvendes til fårehold.
Dispensationen er kun gældende til udgangen af 1999 og
meddeles på vilkår, at vognene fortsat anvendes til fårehold .

• ,r
iJ('l7~",/~ Ii . f • './ ' , vJ; ,-"VJ

Jørgen Jensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

1ilA.,;-nisteriet
;k~!6g Naturstyre1sen
.nr.SN \'l.\\ /\'J..- OOO~ ~ ~d~
kt.nr. ~Co ~~



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 14/4 1994
Sag nr. 31/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af et
foderhus/staldbygning på ejendommen
matr. nr. 12 g og l b Sondrup by,
Sondrup, der er omfattet af
Sondrupfredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 12. oktober 1993 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen kan efter lov
Naturklagenævnet af bl.a.
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

om naturbeskyttelse påklages
adressaten for afgørelsen

til
og

der

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 18. april 1994
Sag nr. 7/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
bibeholdelse af et læskur/foderhus
på ejendommen matr. nr. 7 a m.fl.
Torup by, Hundslund, der er omfattet
af Sondrup-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 24. januar 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har indstillet, at ansøgningen
imødekommes.
Fredningsnævnet meddelte ef'Cer naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen kan efter lov
Naturklagenævnet af bl.a.
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

om naturbeskyttelse påklages
adressaten for afgørelsen

til
og

der

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.
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• UDSKRIFT
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG. NR. 55'Qlo .ec

Den 1 1 AUG. 1994 traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående anmodning om stillingtagen
til helhedsplanen for Åkjær Gods, der
er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Sag nr. 55/94

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Per Blendstrup og det kommu-
nevalgte medlem, Hans Midtgaard og sekretæren, retsassessor
Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø mødte ekspeditionssekretær E.H.
Mikkelsen og Jonna Moesgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 29. juni 1994 - var til
stede.
Ejeren, Johan Koed-Jørgensen var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite mødte Erik
Borg og Hans Møller.
For Danmarks Naturfredningsforening, København mødte Hans Ni-
elsen.
Endvidere mødte teknisk direktør, Alex Gai, Odder Kommune.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø har anbefalet, at der gives de for-
nødne dispensationer, da disse er en del af helhedsplanen.
Hans Nielsen, DNF bemærkede, at fjernelse af jorddige efter
foreningens opfattelse tillige kræver en dispensation, og at
DNF ikke har kunnet anbefale de ansøgte dispensationer, da det
vil stride mod fredningens formål.
Alex Gai, Odder Kommune oplyste, at Kommunen ikke har behand-
let helhedsplanen, da man har anset den som et amtsanliggende.
Han bemærkede, at Kommunen betragter de som en naturlig del af
vej afvandingen, at der etableres en grøft langs skovvejense ""';-"1 østlige side.

IfV- o:~J';;.jrul'Stvl'eJ.sen
-,i~ /:2 II/;:::" -cC'O;?
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Fredningsnævnet skal udtale:
Ad etablering af dobbelt profil langs Åkjær Å på strækningen
fra åens begyndelse til Vads Mølle:
Fredningsnævnet kan principielt godkende det ansøgte i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50 under forudsætning af, at åens
nuværende forløb bevares, og at der udarbejdet et projekt, der
forelægges Nævnet til endelig godkendelse.
Ad etablering af grøft langs skovvejen ved Hulbæk:
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 tilladelse til, at der etableres en grøft langs skovvejens
østlige side fra den eksisterende skovgrøft vest for vejen til
Hulbæk.
Ad opdyrkning af arealerne under områderne 15 og 16 og fjer-
nelse af jorddige øst for område 15:
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50 tilladelse til det ansøgte som anført i helhedsplanen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskytteIses påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige mYndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

lrlltU0/
Jørgen Jensen
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt •
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Den 31. oktober 1994
Sag nr. 68/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af et udhus på ejendommen
matr. nr. 1 e Skablund by,
Hundslund, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 8.
juli 1977 om fredning af arealer ved
Sondrup og Åkjær.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 19. juli 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

~tJ'lJ,l!j ?WV1/1,)
Jø/~!n'l'Jensen.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fred~ingsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

J .0. /11/ 2 - CC L' r'
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forhandlingsprotokollen for
Predningsnævnet for Århus Amt.

Den 3 NOV. 1994
Sag nr. 87/94

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 30 m2 stor tilbygning
(opholdsstue) til helårsbolig på e-
jendommen, matr. nr. 7 ~ Sondrup by,
Hundslund, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 8. juli
1977 om fredning af arealer ved Son-
drup og Åkj ær.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær og det kommunevalgte med-
lem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 15. september 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.

Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

tq»vl"~
l~en Jense"

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-
turklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige mYndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefristen.

/
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

x Den 3. november 1994
Sag nr. 72/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
byggeri på ejendommen matr. nr. 5 b
Skablund by, Hundslund, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og MiljØ, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 18. maj 1994 - var til
stede.
Ansøgeren, Carsten Juhl Jensen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Erik
Borg.
Carsten Juhl Jensen oplyste, at Jordbrugskommissionen har
godkendt genoprettelse af en landbrugsejendom, og at der
alene mangler notering i matriklen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anført, at et eventuelt
nybyggeri bør udformes på en sådan måde, at det ikke får
uheldig indvirkning på landskabet.
Fredningsnævnet tilkendegav, at der er sindet at meddele
dispensation til opførelse af en beboelsesbygning som ansøgt
samt en fritliggende sydvest for beboelsesbygningen
beliggende udhusbygning uden beboelsesfaciliteter.
Ny tegning og beliggenhedsplan skal fremsendes til Nævnet til
endelig godkendelse.

lr~vI,/'/'Ui,J
Jø/~~n 5ensen.

/ :: 11;/.2-(- "CC(,

33



•
U D S IC R I F T

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt •

REG. NR. S5C1lo .06

Den 23. november 1994
Sag nr. 109/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
indretning af anneks i en tidligere
staldbygning på ejendommen matr. nr.
5 a Torup by, Hundslund, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

• I sagen, der har været behandlet Skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Hans Midtgaard.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 10. oktober 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte, men har forbeholdt sig sin stilling i henhold til
planlovens regler.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte .

•
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
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REG. NR. 5DQ(p·()()
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

;: j ' .....

22. marts 1995

Odder Kommune

Rådhusgade 3

8300 Odder

Vedr. j.nr. 72/94 • matr.nr. 5 b Skablund by, Hundslund .

Den 16. juni 1994 har kommunen for Carsten Juhl Jensen ansøgt om tilladelse til opførelse

af ny bebyggelse på ovennævnte ejendom, der er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Den 3. november 1994 afholdt Fredningsnævnet møde på ejendommen, hvor det blev

tilkendegivet, at Nævnet ville være sindet at meddele dispensation til opførelse af en

beboelsesbygning som ansøgt, og en fritliggende sydvest for beboelsesbygningen

beliggende udhusbygning uden beboelsesfaciliteter.

Den 16. december 1994 blev der fremsendt ny tegning og beliggenhedsplan, og sagen har

• påny været forelagt for Århus Aint, Natur og Miljø.

Fredningsnævnet skal herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, jf.

ovennævnte kendelse/meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i

overensstemmelse med de senest fremsendte ~egninger med beliggenhedsplan.

KJagevejledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

r:} 11/ J-C'c"C' 'ff /
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interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet. som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyuelseslovens § 66, stk. 2.

• Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt Gnr. 8-70-21-2-727-6-94), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

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

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder.

Carsten Juhl Jensen, Tudsdamsvej 17, Skablund, 8350 Hundslund .

.e



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

Modtaget l
Sf(ov- og Naturstyrefsel'i'
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15. august 1995

Odder Kommune

Rådhusgade 3

8300 Odder

Vedr. j.nr. 53/95 - matr.nr. 11 a Sondrup by, Hundslund.

I skrivelse af 23. maj 1995 har kommunen for Lars Pedersen, Trustrupvej 10, 8350

Hundslund, ansøgt om tilladelse til opførelse af ny staldbygning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af

arealer ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet skal herved for sit vedkommende i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 1, jf. fredningskendelsens § 3, a, meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at

byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan,

samt oplysningerne om farvevalg.

_, KlageveiIedning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

• Århus Amt, Natur & Miljø (8-70-21-3-727-5-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

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

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, vlErik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder.

Lars Pedersen, Trustrupvej 10, 8350 Hundslund.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00 14/12-1995

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 107/95 - matr.nr. 1 b Sondrup by, Hundslund.

I skrivelse af 31. oktober 1995 har kommunen for Ole Frandsen, der er ejer af oven-
nævnte ejendom, beliggende Sondrupvej 75, Sondrup, 8350 Hundslund, ansøgt om til-
ladelse til at nedrive det eksisterende stuehus og at genopføre et nyt med samme place-el ring.

Det nye stuehus aktes opført i mørkerøde, blødstrøgne facademursten og røde vinge-
tagsten.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Aakjær.

Under hensyn til at det nye stuehus' udformning og beliggenhed er i harmoni med de
eksisterende bygninger, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger.

Klagevej ledning

e Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.
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" Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-5-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4,8653 Them
Hans Midtgård, Søbyvej 52,8300 Odder
Ole Frandsen, østergade 7, 8732 Hovedgård
Henry Jørgensens Tegnestue, Arkitekt dpa, Horsensvej 17, 8732 Hovedgård
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00
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"....1, ' Den 29/02-96

Lars Pedersen
Trustrupvej 10
Sondrup
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 96/95, etablering og restaurering af læhegn på en
del af ejendommen matr. nr. 11 a, Sondrup by, Hundslund

Ved skrivelse af 5. september 1995 ansøgte De om tilladelse
til etablering og restaurering af læhegn - som markeret på
et fremsendt kort - på ejendommen matr. nr. 11 a, Sondrup.
Området er omfattet er Overfredningsnævnets kendelse af 8.
juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet har den 9. februar 1996 foretaget besigtigel-
se.

Under hensyn til at etablering af de trerækkede hegn findes
driftsmæssige nødvendige, at hegnet ikke findes at stride mod
frednings formål, samt at udskiftning af eksisterende levende
hegn kan finde sted, skal Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1, meddele tilladelse til
etablering af de ansøgte trerækkede hegn samt restaurering af
bestående hegn, på vilkår
at etablering og restaurering foretages med danske løvfælden-
de træer samt
at hegnene maksimalt får en højde på 3 m.

Under hensyn til at de ansøgte etrækkede hegn efter det oply-
ste ikke er driftmæssig nødvendige, samt at disse hegn findes
at hindre udsynet i det fredede område, finder Fredningsnæv-
net ikke grundlag for at meddele dispensation til etablering
af disse hegn.

Klagev~jledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Na-
turfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen.
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En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-6-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Frednin sre ister, HaraIds ade 53, 2100 København ø

anmar s atu re rnngs oremng, ørrega e , e avn K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Svend Erik Henningsen, Mågevej 9,
8641 Sorring o

Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Advokatfirmaet Bøgh Nielsen, Lichtenbergsgade 6, 8700 Horsens (j.nr. 1705608)
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 03/04-96

• l

KFUM -Spejderne i Danmark
v/Christy Grønskov
Brøndager 55
8751 Gedved

Vedr. spejderløb den 27.-28. april 1996 - overnatning på matr.nr. 4 r Skablund
by, Hundslund.

Den 12. maj 1996 fremsendte Århus Amt en fra KFUM-Spejderne modtaget ansøgning
om tilladelse til at lade 75 spejdere overnatte i telte på et nærmere angivet areal på Sta-
tens areal ved Sondrup Strand.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af
arealer ved Sondrup og Aakj ær.

Randbøl Statsskovdistrikt har i brev af 14. februar 1996 tilladt den ansøgte overnat-
ning.

Århus Amt har, da der er tale om et enkeltstående tilfælde i forbindelse med en
spejderlejr, anbefalet at der meddeles tilladelse.

Fredningsnævnet skal herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, medde-
le tilladelse til det ansøgte.

,.-.' Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-2-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgård, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Århus
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(~,I.' FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 15/04-96

Otto Ljungdahl
Trustrupvej 6
8350 Hundslund

Modtaget I
Skov" og Naturstyrelsen

, !' -,H\, '!:1~tj

Vedr. j .nr. 96/1995 - etablerin~ o~ restaurering af læhegn på en del af
ejendommen matr .nr. 11 a Sondrup by, Hundslund.

Den 9.februar 1996 afholdt fredningsnævnet for Århus Amt besigtigelse i ovennævnte
sag. I forbindelse med besigtigelsen meddelte fredningsnævnet imedfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, "tilladelse til etablering af de ansøgte trerækkede hegn samt
restaurering af bestående hegn, på vilkår

at etablering og restaurering foretages med danske løvfældende træer, samt
at hegnene maksimalt får en højde på 3 m" .

Fredningsnævnet fandt ikke grundlag for at meddele dispensation til etablering af
etrækkede hegn.

Otto Ljungdahl, der er ejer af ejendommen, hvorpå hegnene skal opsættes, har ved
skrivelse af 13. marts 1996 gjort opmærksom på, at afgørelsen har en uhensigtsmæssig
formulering angående højdedefInitionen på det ansøgte, således at højdemaksimum på 3
meter, kommer til at gælde også for de gamle hegn.

Otto Ljungdahl har derfor anmodet om en omskrivning af afgørelsender en
højdedef'mition på de bestående hegn.

Da udskiftning af eksisterende, levende hegn kan fmde sted i henhold til fredningsbe-
stemmelserne, og da der ikke i fredningsbestemmelserne er fastsat højdebegrænsninger
på de bestående hegn, har det ikke været fredningsnævnets hensigt at opstille vilkår for
højden af de gamle hegn. .

Fredningsnævnet skal derfor meddele, at højdebegrænsningen alene gælder for de an-
søgte trerækkede hegn, og ikke restaurering af de bestående hegn.

Fredningsnævnets afgørelse får herefter følgende ordlyd:

Under hensyn til, at etablering af de trerækkede hegn fmdes driftsmæssigt nødvendige,
at hegnene ikke fmdes at stride mod fredningens formål, samt at udskiftning af eksiste-
rende levende hegn kan fmde sted, skal fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til etablering af de ansøgte trerækkede hegn samt
restaurering af bestående hegn på vilkår:

e, L)'7Io-
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at etablering og restaurering foretages med danske løvfældende træer, samt



at etablering af de trærækkede hegn maksimalt får en højde på 3 m.

Under hensyn til at de ansøgte etrækkede hegn efter det oplyste ikke er driftsmæssige
nødvendig, samt at disse hegn findes at hindre udsynet i det fredede område, finder
Fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele dispensation til etablering af disse hegn.

Fredningsnævnet skal beklage den upræcise formulering i skrivelsen af 29. februar
1996.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Lars Pedersen, Trustrupvej 10, Sondrup, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-6-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings loka1komite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav , 8900 Randers
Hans Midtgaard, søbyvej 52, 8300 odder
Advokatfirmaet Bøgh Nielsen, Lichtenbergsgade 6, 8700 Horsens (j.nr. 1705608)
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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e: FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 20/05-96

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. i.nr. 30/1996 - opførelse af VOgn port o~ overdækning på matr.nr. 15
Svinballe bv, Hundslund.

I skrivelse af 4. marts 1996 har kommunen for ejeren Jørgen Teglborg ansøgt om
tilladelse til opførelse af en vognport og overdækning på ia1t78 m2 som tilbygning til
boligen på ovennævnte ejendom, Vadsmøllevej 23, Sondrop, 8300 Odder.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrop og Aakær, og i særbestemmelseme hedder det vedrørende
ovennævnte ejendom: "Fredningen skal ikke være til hinder for opførelsen af en
carport ved stuehusets nordlige gavl under Fredningsnævnets censur" .

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte på vilkår at byggeriet udføres i overensstemmelse med de
fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejlednin~

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

a Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
.. telseslovens § 66, stk. 1.

Miljø. og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen a;r."
J.nr. SN 1996 - \ ~ I 1/\2 - 00 l7 .
Akt. nr. I



Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Jørgen Teglborg, Vadsmøllevej 23, Sondrop, 8300 Odder.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-3-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjelleropvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålbøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 25, 8300 Odder
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TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 Modtaget I 01107-96

~kov ..og Naturstyrelsen

" '~"'- a9B
Iben Alvad og Jesper Kaldrup
Svinballevej 38
Sondrup
8350 Hundslund REu. NR. 55~\" 06

Vedr. j .nr. 53/1996 - matr .nr. 6 c Svinballe by, Hundslund.

Ved skrivelse af 15. maj 1996 har Århus Amt fremsendt ansøgning fra Dem om tilla-
delse til udgravning af en mindre sø samt beplantning af et 5-rækket hegn på cirka
220 m på ovennævnte ejendom beliggende Svinballevej 38, Sondrup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Aakær.

Fredningsnævnet har den 19. juni 1996 foretaget besigtigelse.

I forbindelse med besigtigelsen oplyste De, at såfremt der ikke kunne meddeles tilla-
delse til plantning af et 5-rækket hegn, var De interesseret i at få tilladelse til plantning
af et 3-rækket hegn.

Under hensyn til at plantning af såvel et 3- og et 5-rækket hegn fmdes at stride imod
fredningens formål, samt at slåning af rør i mosen ikke fmdes at gøre hegnene drifts-
mæssigt nødvendige, skal Fredningsnævnet meddele, at der ikke fmdes grundlag for at
meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

For så vidt angår ansøgningen om tilladelse til etablering af en mindre sø, finder Fred-
ningsnævnet ikke, at det ansøgte er i strid med fredningen, hvorfor Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at udformning af søen sker efter nærmere aftale med Jørgen Johansen fra Århus
Amt.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-

\C-)~c, -l1..tl/\2- - oor1
'2..



Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
• esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-3-727-4-94)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgård, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Att. Claus Thorsten, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 09/07-96

A.D.Teknik
Horsensvej 131
8300 Odder REG. NR.55~"'.oe

MoCltagetl
SKOV-og Naturstyrelsert

'] 'j JUli 1996

Vedr. j .nr. 66/1996 - tilladelse til installering af solvarme på bygningen på
matr .nr. 3 x Torup by. Hundslund. beIi~~ende Torupvej 45 A. 8350 Hundslund.

I skrivelse af 18. juni 1996 har De for ejeren af ovennævnte ejendom, "FALKEVEN-
NEN ODDER, Støtteforening for DUl-Leg og Virke i Odder", ansøgt om tilladelse til
montering af solfangere på taget af bygningen på ovennævnte ejendom.

Solfangeme består af 3 stk. elementer, som bliver placeret på langs af taget med en
længde på 7 m, bredde 1,20 m og højde 0,15 m over taget.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Aakjær i Odder kommune.

Nævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til monte-
ring af solfangere på taget som foran beskrevet.

Klagevejlednin~

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

e
AD \~5~to- \'L\l ) \'2..- 00 \'7
A K\ '2:>

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
(

Kopi er sendt til:

Bjarne Henriksen, Stationsvej 14, Boulstrup, 8300 Odder
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, KjeUerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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MINISTERIET

Hr. John Taul
Alrøvej 380
8300 Odder

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

REG. NR. 55tlto. Dd.
Landskabskontoret
J.nr. SN 1996-1213/12-
0009
Ref. LT-P

Den 25. september 1996

•
Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til at foretage beplantning på ejendommen matr. nr. 6 c Svin-
balle by, Hundslund .

Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afslag på ansøgning om tilladelse til at foretage beplantning på
den ovennævnte ejendom.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.

•
Det fremgår af sagen, at ejerne af den ovennævnte ejendom, Iben
Alvad og Jesper Kaldrup, har ansøgt fredningsnævnet om tilladel-
se til at etablere et fem- række t vildthegn langs ejendommens
østskel. Hegnet vil blive ca. 220 meter langt og 8 meter bredt.
Hegnet ønskes først og fremmest etableret af hensyn til vildtet,
men også for at hindre snefygning om vinteren. Snefygningen
betyder også, at man ikke kan slå rørene i mosen inden den l.
marts i de år, hvor der er strenge vintre. Alternativt ønskes en
beplantning med et 3- rækket hegn.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8.
juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Aakjær.

t

Århus Amt har i brev af 15. maj 1996 til fredningsnævnet bl.a.
anført, at hegnet vil betyde, at udsigten over et smukt bølget
landskab mod et skovbryn lukkes mere eller mindre af. Amtet er
derfor betænkelig ved, at der meddeles tilladelse til etablering
af hegnet.

Skov- og Naturstyrelsen

Hara/dsgade 53

2100 København ø
Tif. 39 4720 00

Fax 39 27 98 99

Te/ex 21485 nature dk
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Den 1. juli 1996 har fredningsnævnet meddelt afslag på ansøg-
ningen både for så vidt angår et 5- rækket og et 3- rækket hegn,
idet det ansøgte vil være i strid med fredningens formål, samt
at slåning af rør i mosen ikke findes at gøre hegnet drifts-
mæssig nødvendig.

Med brev af 24. juli 1996 har De på vegne af ejendommens ejere
indbragt fredningsnævnets afgørelse for Naturklagenævnet, der
har videresendt klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

De har bl.a. gjort gældende, at det ansøgte hegn vil give fan-
tastiske dæk- og ynglemuligheder for såvel fugle- og dyrelivet i
området. At hegnet samtidig vil have betydning for slåning af
rør i mosen samt dæmme op for tilfygningen af vej arealet er en
positivekstragevinst.

Deres klienter erkender, at hegnet i beskedent omfang vil af-
lukke udsigten fra Svinballevejen og dermed svagt mindske om-
rådets herlighedsværdi for forbipasserende.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i tilstanden på
fredningstidspunktet.

For så vidt angår hegn er det i § 5 i fredningsbestemmelserne
anført, at med undtagelse af driftsmæssigt nødvendige hegn må
hegn ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnets godken-
delse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan dog finde
sted.

Styrelsen finder ikke, at der er tale om et driftsmæssigt nød-
vendigt hegn. Etablering af hegnet kræver således en dispensa-
tion fra fredningen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50
stk. 1.

Under hensyn til fredningens formål og efter en samlet vurdering
af de i sagen foreliggende oplysninger har styrelsen ikke fundet
anledning til at ændre den af fredningsnævnet trufne afgørelse,
som derfor stadfæstes.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

~l~fi_l~~
Lisbeth To~-petersen



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
fil ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 vfodtaoet I
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Odder Kommune
Rådhuset
Rådhusgade 3
8300 Odder REu~NR.55~1o. () O

Vedr. j.nr. 106/1996 - tilbygning til carport/garage på matr.nr. 8 e Sondrup by.
Hundslund, beliggende Sondrupvej 123.

I skrivelse af 11. oktober 1996 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom an-
søgt om tilladelse til udvidelse af eksisterende carport/garage fra 24,5 m2 til 49,5 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Da der ikke sker nogen væsentlig ændring i byggeriets fremtræden, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
beliggenhedsplan .

• KlageveHedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

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

__ Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra idag, jf. naturbeskyt-
l' ,;:\- ()(V "',prgimhisteriet
, • I 1,..:..t "/' l\latursLyre ..sen
.1:::1 :;iJ IJS6- \'1-\\j\'1-C017 .æ(
A"t. nr. 5'



telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
(

Kopi er sendt til:

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg O.nr. 8-70-51-8-727-8-96)
._Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 115, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålliøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 26/03-97

Godsejer Johan Koed-Jørgensen
"Julianelyst "
Julianelystvej l
8752 Østbirk

REG. NR.S5\\Q· 00

Vedr. j.nr. 15/1997 - istandsættelse af tidligere arbejderboliger på Åkær Gods.

• De har over for Århus Amt ansøgt om tilladelse til at istandsætte nogle tidligere arbej-
derboliger under Åkær Gods og anvende disse til helårsbeboelse.

To af bebyggelserne, .Teglhus og Uldrupgård, er omfattet af Ov~rfredningsnævnets
kendelse af 8. Juli '1~77 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkær.

Efter fredn4lgens ordlyd skal de fredede arealer generelt bevares i den tilstand, de hav-
de på fredningstidspunktet. Ifølge § 3 må opførelse af nye bygninger, tilbygninger,
genopførel&e af.eksisterende oygninger eller ombygninger med ydre. ændringer:. ikls:~:,.
fmde sted uden Fredningsnævnets godkendelse. ... .. , ~

Frednin~sI?ævnet afholdt besigtigelse i sagen den 12. marts 1997.
~.

I den forbindelse drøftedes de nærmere planer og tegninger for istandsættelsen. De op-
lyste, at en istandsættelse af ejendommene er nødvendig, idet ejendommene er under
stærkt fårfåld. De anførte endvidere, at der er planer om at opføre Uldrupgård i oprin-
'delig stil, således at den kan anvendes til fem familier. Laden skal således istandsættes
efter samme konstruktion som hidtil. I stuehuset vil beboelsen blive en smule større,
men ladeafdelingen vil blive bevaret. Ved den nordlige længe forandres der alene ved
skorsten.ene, ligesom man hæver loftshøjden og laver en hems. Den sydlige længe er
planlagt at skulle være magen til den nordlige længe. De anførte tillige, at man for-
mentlig kunne bevare bindingsværket, men må placere det på en ny sokkel.

Såvel kommunen som Amtet og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite erklæ-
rede sig positive over for det ansøgte.

For så vidt angår Teglhuset oplyste De, at hensigten er at istandsætte dette, således at
det stilrnæssigt passer til de øvrige bygninger i området, herunder bl.a. med rødt
tegltag.

Også h,er e~klærede Amtet, kommunen og Danmarks Naturfredningsforenings lokalko-
mite sig positive over for planerne.



,

Under hensyn til at istandsættelsen vil medføre en væsentlig forbedring af ejendomme-
nes tilstand og til at istandsættelse gennemføres i overensstemmelse med ejendommenes
oprindelige stil, har Fredningsnævnet besluttet at meddele tilladelse i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, til de ansøgte arbejder, på vilkår at istandsættelseme
udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og skitser.

Klagevejledning

Der ka~lnden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet .

...... :' .
• - • ..,I.-c.'

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, meQ..mindre klagemyndig~eden bestemmer andet... :'.. .
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1. .' .

.. .
Med venlig hilsen. -

~

Kopi er sendt til:.

....
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.m. 8-70-51-2-727-7-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 ~QenbaYlLØ-,
Det centrare Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgård, Søbyvej 52, 8300 Odder
Danm~ks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 11/08-97

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

_.. MOdtaget;
:s!<ov-og Naturst'Jrslsen

1 2 AUG, 1997

REG. NIt 55') lo . 0(5·

Vedr. j .nr. 43/1997 - tilbygning til enfamiliehus på matr .nr. 8 k Sondrup by,
Hundslund, beliggende Vads Møllevej 13, Sondrup, Odder.

Den 16. april 1997 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom søgt om tilladelse
til opførelse af en tilbygning på 84 m2 til det eksisterende hus (beboelseshus på land-
brugsejendom) på ovennævnte ejendom. Huset vil efter tilbygningen blive på ia1t 218,5
m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkj ær.

Da der er tale om en udbygning af et eksisterende beboelseshus i samme stil som det
eksisterende, og da dette ikke vil medføre en væsentlig større påvirkning af landskabet,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

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



• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-3-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade·2, 1165 j(øbenhavn~K - ---
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder

Med venlig hilsen

Mogens Beier



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT TIL ORIENTERING
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 07/10-97

Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg
(j.nr. 8-70-51-8-727-7-97)

REG. HR. 5~~\,.o o

Vedr. j.nr. 104/1997 - etablering af vandhuller på matr.nr. 3 a og 3 d Skabslund
by, Hundslund .

•
Den 15. september 1997 har Natur og Miljø for afdelingen for Sø og Mose forelagt et
projekt om etablering af to vandhuller på ovennævnte matrikelnumre, som tilhører hen-
holdsvis Martin Hede Jørgensen, Skablundvej 32, 8350 Hundslund, og Holger Lund
Jensen, Skablundvej 34, 8350 Hundslund.

Det ene vandhul bliver på ca. 500 m2, i perioder med høj vandstand på ca. 2000 m2, og
er placeret på matr.nr. 3 a.

Det andet vandhul bliver på ca. 800 m2, og er placeret på matr.nr. 3 a og 3 d hen over
skellet mellem ejendommene.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fred-
ning af arealer ved Sondrup og Åkjær. .

Amtet har i juni 1997 indgået aftaler med ejerne vedrørende de nævnte vandhuller.

Da der er tale om etablering af nogle vandhuller, som forbedrer de biologiske kvalite-
ter i området, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l , tilladelse til det ansøgte på vilkår,

at vandhulleme etableres med svag bredhældning under 1:5 og en vanddybde på ca. 2m,
at det opgravede materiale fjernes og spredes på dyrket arealer mod nord i et tyndt

lag på højst 30 cm.
at vandhullerne etableres uden øer og holdes fri for skyggende træer og buske, og
at der ikke udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs i/ved vandhullet.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.



Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks e)
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
~M .

og~s Hele!" ....

Kopi er sendt til:

Martin Heide Jørgensen, Skablundvej 32, 8350 Hundslund
Holger Lund Jensen, Skablundvej 34, 8350 Hundslund
Århus Amt, Sø og Mose, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder e,



•

•

•

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Modtaget;
Skov- og Naturstyr'eIS9f1

~,f ~lr_ IqQ>
~ v ,H1. ~

29/10-97

Lars Hjortlund
Teglbrændervej 3
8350 Hundslund

REb. NR.5~9lo. GO-

Vedr. j.nr. 117/1997 - juletræsplantning på en del af matr.nr. 7 a Torup by,
Hundslund.

Den 29. januar 1987 meddelte Fredningsnævnet godkendelse af en foretagen tilplant-
ning med Normannsgran på ovennævnte matrikelnummer, dog således at beplantningen
og det omgrænsende hegn skulle fjernes senest 1. januar 1999.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977.

Den 9. oktober har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om forlæn-
gelse af fristen fra 1. januar 1999 til 1. januar 2001, således atjuletræerne får en salg-
bar størrelse.

Århus Amt har efter en foretagen besigtigelse intet at indvende mod en forlængelse af
fristen.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, en
forlængelse af fornævnte frist till. januar 2001, således at træerne må være fjernet
senest den nævnte dato. Genplantning må ikke finde sted.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-8-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53. 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Darll~arks !'-~atl.lrfredrJngssforepjngs lokalkomite ,r/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder

•



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

23/12-97

Boulstrup & Omegns Elektricitetsselskab
Stationsvej 24
Boulstrup
8300 Odder

Vedr. j .nr. 133/1997 - tilladelse til opsætning af transformerstation på matr .nr. 1
a Åkær Hgd., Falling.

Den 13. november 1997 fremsendte Århus Amt en fra elseiskabet modtaget ansøgning
om tilladelse til opsætning af en transformerstation på ovennævnte ejendom.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af
arealer ved Sondrup og Åkær.

Ansøgningen er begrundet i fremføring af el til Uldrupgården og Kanalhuset. Fremfø-
ringen sker ved kabler, men der ønskes opført en transformerstation cirka 160 meter
nord for Kanalhuset. Den ønskede transformer er af "skabstypen ", der er cirka 2,40 m
høj og 1,20 x 0,90 m i grundplan. Transformeren er beklædt med aluderet aluminium,
som fremtræder i en lys grågrøn farve. Denne type transformer ønskes anvendt for at
spare udgifter, idet der kun er tale om de to pågældende tilslutninger.

• Da transformerstationen ønskes anbragt i udkanten af Uldrup Bakker, hvor der er en
spredt tilgroet bevoksning, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til
Naturklagenævnet over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil
sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Q cl 'SY0\~~6-\ 9.. \\. \\ 2-00\ ~

\0



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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Anlt, Natur & 1'v1iljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg U.nr. 8-70-751-8-
727-12-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Saloparken 227, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220
Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Hans Midtgaard, Søbyvej 52, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder

•



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

11 JULI 1998 "11L ORifl\JTERfl~G

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 16/07-98

Odder Kommune
Rådhuset
Rådhusgade 3
8300 Odder

REG. NR.55~lo. 00

Vedr. j .nr. 50/1998 - nedrivning af gamle skure og opførelse af udhus på
ejendommen matr .nr. 6 b m.fl. Trustrup by, Hundslund, beliggende Trustrupvej
12. 8350 Hundslund.

Kommunen fremsendte den 20. maj 1998 en fra ejeren, Marianne Hofståtter modtaget
ansøgning om tilladelse til nedrivning af gamle skure på ca. 40 m2 og opførelse af et
nyt udhus på ca. 34 m2 i kalket bindingsværksbyggeri med rødt eternittag.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkj ær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. juli 1998.

I forbindelse med besigtigelsen erklærede repræsentanter fra Århus Amt, Natur og
Miljø, Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite, at man
ikke havde indvendinger mod det ansøgte.

• Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det nye byggeri findes at være en væsentlig forbedring i forhold til det hidtidige, og
da byggeriet synes at blive udført i harmoniske dimensioner, som passer til beboelses-
ejendommen, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at bygningen placeres som vist på den fremsendte
beliggenhedsplan.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

•
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-



esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturk!agenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til: •
Marianne Hofstatter, Trustrupvej 12, 8350 Hundslund.
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-4-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Saloparken 227, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Erik Pettersson, Rosensgade 93, 8300 Odder

•



TIL ORIENTERING

• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12 Sx~v-oMo~taget ~
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~ 3 HF.! 1S~F<

Iben Alvad og Jesper Kaldrup
Svinballevej 38,
Sondrup
8350 Hundslund

REb.Nit 559'0 00·

Vedr. j.nr. 65/1998 - terrænændringer på ejendommen matr.nr. 6 c Svinballe by,
Hundslund, beliggende Svinballevej 38, Sondrup.

Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendte den 15. juni 1998 en sag, hvor Amtet var gjort
opmærksom på, at der på ovennævnte ejendom, tilhørende Dem, var foretaget terræn-
ændringer/flytning af jordmaterialer.

I skrivelse af 26. maj 1998 til Amtet har De søgt om godkendelse af de foretagne ter-
rænændringer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær. Ifølge fredningsbestemmelserne er ændringer i ter-
rænet eller terrænformerne ikke tilladt.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. juli 1998.

De gjorde opmærksom på, at De i forbindelse med terrænreguleringeme havde haft
kontakt til Odder Kommune og anførte, at De ikke var bekendt med, at arbejdet tillige
krævede tilladelse fra Fredningsnævnet.

De redegjorde for den skete regulering, som er begrundet i, at stuehuset var truet af
skred og fugt, ligesom De ønskede at etablere et haveareal. Den afgravede jord er kørt
til en tidligere grusgrav nordøst for ejendommen.

I forbindelse med besigtigelsen blev det konstateret, at De endvidere har opført tilbyg-
ninger til den nordøstligst beliggende staldbygning i form af en carport og en udbyg-
ning til brænde. De søgte herefter om efterfølgende godkendelse af disse tilbygninger.

Århus Amt, Natur og Miljø udtalte, at det er uheldigt, at terrænreguleringeme er fore-
gået uden forudgående ansøgning. Imidlertid har deponeringen af jorden ikke haft uhel-
dige landskabelige virkninger, ligesom den skete terrænregulering ikke er synlig fra det
omgivende landskab. Amtet kunne herefter i det hele anbefale en efterfølgende dispen-
sation.

e Odder Kommune udtalte, at man ikke har indvendinger mod, at der meddeles efterføl-



gende dispensation til de udførte arbejder.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anførte, at man ikke kunne anbefale, at
der meddeles efterfølgende dispensation til de pågældende arbejder. Den skete udgrav-
ning er alt for voldsom, og det er ikke nok efterfølgende at beklage. Der burde være
søgt om tilladelse, inden arbejderne blev foretaget.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at arbejder som de pågældende kræver Fredningsnævnets
forudgående dispensation, hvorfor det indskærpes, at fremtidige arbejder alene udføres
efter forudgående godkendelse i det omfang en sådan kræves.

Da den terrænmæssige ændring ikke er synlig fra det omgivende landskab, og da heller
ikke deponeringen af jorden har haft uheldige landskabelige virkninger, finde Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at kunne meddele efter-
føigem.it: godkendelse af den foretagne teuænregulering samt deponering af jord.

Ligeledes kan Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efter
omstændighederne, meddele efterfølgende godkendelse af de opførte tilbygninger til
staldbygningen.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~



Modtaget i
Skov- Oe' 1\1"turstvrelsen

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

15/07-99

Lise Hess Sørensen
Tusdamsvej 16
Skablund
8350 Hundslund REG.Hl 55l\o. 00

Vedr. j.nr. 55/1999: tilladelse til tilbygning til ejendommen matr.nr. 1 e Skablund
by, Hundslund.

Den 2. juni 1999 fremsendte Århus Amt en for Dem modtaget ansøgning om tilladelse
til opførelse af en tilbygning på 16 m2 til beboelseshuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8.juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær i Odder Kommune.

Tilbygningen ønskes udført med en taghældning på 10 grader dækket med tagpap og
facaden udføres i trykimprægneret "en-på-to" beklædning.

Huset ligger omgivet af skov ved Langbjerg og tilbygningen vil derfor ikke give nogen
væsentlig landskabelig påvirkning. På denne baggrund har Amtet ikke villet udtale sig
imod det ansøgte.

Fredningnævnets bemærkninger:

Da der er tale om en mindre tilbygning, og da denne ikke skønnes at ville få en uheldig
virkning på landskabet, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-727-8-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KøbeTIhavnø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Kløvermarksvej 5, 2.th., 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder



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

Torben 0stergaard
Vesterled 24
8300 Odder

REG. NR.551\o. Ges

Vedr. j.nr. 57/99 - matr.nr. 23 a Sondrup by, Hundslund

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 25. juni 1999 fremsendt en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ovennævnte ejendom, der ligger cir-
ka 50 meter fra Horsens Fjord. Der søges principalt om tilladelse til opførelse af en
tilbygning på 76 m2, der ønskes placeret forskudt vest for den nuværende bebyggelse,
således at der vil være to gavle mod fjorden. Subsidiært søges der om en tilbygning på
35 m2, der placeres vest eller øst for den nuværende bebyggelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åakær.

Nævnet foretog besigtigelse den 14. juli 1999, hvor De og Carsten Bach Sørensen re-
degjorde nærmere for det ansøgte og oplyste, at baggrunden for ønsket om udvidelse
er, at Deres familie agter at overtage ejendommen fra Deres ægtefælles moder.

Århus Amt har anført, at den store tilbygning på 76 m2 ikke bør tillades, men at man
ikke vil protestere mod en tilbygning på 35 m2 mod øst.

Odder Kommune har anført, at man ikke vil protestere mod det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at strandbeskyttelseslinien bør respekte-
res. Man vil ikke modsætte sig en modernisering, men tilbygningen bør være så lille
som mulig.

Fredningsnævnets bemærkninger:

En tilbygning på 76 m2 vest for den eksisterende bebyggelse findes at være for domine-
rende. Det alternative forslag om en tilbygning på 35 m2 mod øst, hvor der i forvejen
er andre bygninger på ejendommen, findes imidlertid ikke at være i strid med frednin-
gens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles til-
ladelse til at opføre denne bygning på vilkår, at ydervægge og tag bliver som den eksi-
sterende bygning, og at den opføres i overensstemmelse den fremsendte tegning.



Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
....

Kopi er sendt til:

Anne Margrethe Pedersen, Sondrupvej 147, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-3-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Kløvermarken 5, 2. th., 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

22/07-99

Heine og Birthe Friis
Drikkærgård
Sondrupvej 89
8350 Hundslund REG. Hk ~5~b. 00

Vedr. j.nr. 59/99 - matr.nr. 7 a Sondrup by, Hundslund, beliggende Sondrupvej
89.

Århus Amt har den 25. juni 1999 fremsendt Deres brev af 8. juni 1999, der af Amtet
betragtes som en ansøgning om opretholdelse af den jordopfyldning og regulering De
har foretaget på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åakær, hvor det bl.a. hedder:

"§2. Terrænændringer.
På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænjormerne, herunder mergel-,
grus- og lergravning, opfyldning eller planering ikke tilladt .... "

Nævnet har foretaget besigtigelse den 14. juli 1999, hvor De oplyste, at der tidligere
har stået en staldbygning på engen. De har fået tilført almindelig landbrugsjord, som er
lagt ud på engen med henblik på at anlægge en græsplæne og plante træer på stedet. De
var ikke klar over, at dette var i strid med fredningen.

Århus Amt har anført, at engen ikke er registreret som omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Man vil ikke protestere mod, at der meddeles efterfølgende dispensation til
opfyldningen med nærmere vilkår.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at engen bør retableres, således at op-
fyldningen fjernes.

Odder Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Jordpåfyldningen er i strid med fredningsbestemmelserne. Efter omstændighederne
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efterføl-
gende dispensation til den opfyldning, der er sket mere end 5 meter fra Drikkær bæk.

For så vidt angår et område på 5 meter fra Drikkær bæk, findes der ikke grundlag for
__ at dispensere fra fredningen, hvorfor det pålægges Dem inden 1. september 1999 at



føre dette areal tilbage til tilstanden før påfyldningen, således at der laves en jævn
skrænt med en hældning på 1:4. Foden af skrænten skal ligge 5 meter fra Drikkær
Bæk.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-727-9-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

c Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Kløvermarksvej 5, 2. th., 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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Arkitektfirmaet Ole Drejer ApS
Frederiksgade 74 E
8000 Århus C RE&.Hl 55~to. GO

Vedr. j .nr. 58/99 - matr.nr. 4 k og 4 I Skabslund by, Hundslund, Sondrupvej 92 B
og 92 C.

Århus Amt har den 1. juli 1999 fremsendt en fra Dem for Niels Jørgen Andreasen til
Odder KommLlne indgivet ansøgning om tilladelse til opførelse af et sommerhus på
cirka 80 m2 på ovennævnte matrikelnummer til erstatning for de nuværende bygninger,
der ligger spredt på grunden.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åakær.

Nævnet foretog besigtigelse den 14. juli 1999, hvor Niels Jørgen Andreasen og Birgit
Andreasen redegjorde for det ansøgte og oplyste, at de eksisterende bygninger på ejen-
dommen udgør tilsammen cirka 70 m2. Bygningen ønskes placeret nord på grunden,
således at den i et vist omfang graves ind i skrænten. Den skal gerne være så tæt på
skel som muligt. De er indstillet på at lægge de to matrikelnumre sammen. Det er
tanken, at bygningen skal følge skrænten, således at der er forskellige niveauer i
bygningen. Den skal males sort og med paptag. Brædderne skal lægges "en på to". For
at have plads til hele familien, skal bygningen meget gerne være 80 m2.

Århus Amt vil ikke protestere, mod at der meddeles tilladelse til opførelse af en byg-
ning, men den bør ikke være større end den nuværende bebyggelse på 70 m2. Endvide-
re bør pergolaen begrænses. Bygningen bør placeres så tæt på det nordlige skel som
mulig af hensyn til afstanden til Horsens Fjord.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig Amtets udtalelse.

Odder Kommune har anført, at maG.ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da bygningen ønskes opført til erstatning for de 2 mindre huse og nogle skure, der nu
ligger spredt på grunden og i et vist omfang tillige tættere på vandet, end den ønskede
nybygning, finder Fredningsnævnet ikke, at det er i strid med fredningens formål, at
der meddeles tilladelse til at opføre en bygning med et areal svarende til det nuværende
samlede areal på 70 m2. Der findes derimod ikke gmndlag for at give tilladelse til at



udvide det bebyggede areal til de ansøgte cirka 80 m2•

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
principiel tilladelse til at opføre en bygning på maksimalt 70 m2 til erstatning for de
nuværende bygninger på vilkår,
at der plantes og vedligeholdes en slørende beplantning foran bygningen mod fjorden
at de 2 matrikelnumre sammenlægges og
at bygningen placeres så tæt på det nordlige skel som kan godkendes af

bygningsmyndighederne.

Endelige bygningstegninger skal forelægges Nævnet inden byggeriets påbegyndelse, i
hvilken forbindelse bemærkes, at der ikke bør være for stor en vinduesflade mod fjor-
den.

KIageveHedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Birgit og Niels Jørgen Andreasen, Bekkasinvej 5, 8270 Højbjerg
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-11-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

- Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Kløvermarksvej 5, 2. th., 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
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Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder REG. HR. 55\ \o. 00

Vedr. j.nr. 60/1999 - opførelse af garage med udhus m.v. på matr.nr. 7 aa 80n-
drup by, Hundslund.

Den 8. juli 1999 fremsendte Århus Amt en fra kommunen modtaget sag, hvor der for
Joachim Pedersen og Lis Carstensen søges om tilladelse til opførelse af en garage med
udhus på ia1t 69 m2 på ovennævnte ejendom. Samtidig nedrives et eksisterende udhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juli 1999, hvor det blev besluttet åt ud-
sætte sagen på afventning af yderligere undersøgelser fra Amtets side.

Århus Amt har i skrivelse af 13. august 1999 i medfør af planloven meddelt dispensa-
tion til opførelse af garage med udhus på vilkår, at det ansøgte udføres i overensstem-
melse med ansøgningsmaterialet. Amtet har lagt vægt på, at nybyggeriet placeres mel-
lem eksisterende beboelseshus og Sondrup Plantage, samt at det erstatter eksisterende
bygninger.

Under besigtigelsen konstaterede Nævnet yderligere, at der var opført et brændeskur i
umiddelbar tilslutning til de allerede eksisterende bygninger.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Indledningsvis beklages den sene besvarelse, der skyldes en fejlekspedition her på kon-
toret.

Da den ansøgte garage og udhus skal erstatte et eksisterende og da byggeriet ikke vil få
væsentlig landskablig indflydelse, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte, ligesom der samtidig meddeles dispensation
til det opførte brændeskur.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Qcl~yC) \ ~'\!o \ ~ ll/l ':L -00 \~
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Lis Carstensen og Joachim Pedersen, Sondrupvej 87, 8350 Hundslund. .
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-13-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Hanne Dyrholm, Ballevej 142, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
N.H.Hermansen, Sondrupvej 85, 8350 Hundslund



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT Modtaget i
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

Skov- og Nab1"l""hTT'elsen

- 3 DEC. 199902112_99

Landskabsarkitekt
Torben Schønherrs Tegnestue
GI. Munkegade 6, E
8000 Århus C

Vedr. j .nr. 119/1999 - terrænregulering på udenoms arealer ved Uldrupgården,
matr.nr. 1 a Åkær, Hgd., Falling.

Den 9. november 1999 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra tegnestuen mod-
taget ansøgning vedrørende ~egulering af udenoIllsarealerne ved Uldrupgården, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af ar~aler ved
Sondrup og Åkær.

Reguleringerne er begrundet i, at overfladevand løber ind og giver fugtskader i bygnin-
gerne.

Der er tale om afgravning på op til cirka l meter vest for stuehuset og op til 0,75 meter
på gårdspladsen, samt nogle mindre reguleringer nord og syd for hygningerne. Endvi-
dere ønskes vejen øst om en bygning forlagt nogle meter mod øst af hensyn til afstan-
den mellem vejen og bygningen. Denne vejforlægning medfører kun mindre terræn-
ændringer.

Århus Amt har ved fremsendelsen anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Under hensyn til at de ansøgte terrænreguleringer sker af hensyn til bevaringen af de
ældre, nu restaurerede bygninger, og idet reguleringerne ikke har væsentlig indflydelse
på landskabet, meddeler Fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-

f



esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk.!.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-727-20-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

" Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Hanne Dyrholm, Ballevej 142, 8300
Odder .
Dansk Ornitologisk Foren;ng i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15,8300 Odder
Godsejer Koed-Jørgensen, Åkær Gods
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Retten i Randers, Sandgade 12
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Modtaqet i
Skov- ~g Na(urstyrelsen 14/12-99

Arkitekt Nils Engelund
Tværgade 5
8300 Odder

REG.Hl 55')\0. GO

Vedr. j .nr. 61/1999 - ændring af eksisterende bolig og nybygning af værksted,
garage og stald/lade på matr .nr. 1i Torup by, Hundslund og l s Sondrup by,
Hundslund, beliggende Sondrupvej 34, 8350 Hundslund.

Den 1. juli 1999 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse
til ændring af beboelseshuset og opførelse af en stald/lade på 215 m2 og en vognport og
værksted på 100 m2•

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af
arealer ved Sondrup og Åkær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juli 1999, hvor Nævnets sag blev udsat
på omarbejdning af ombygningsplaneme for stuehuset.

Den 20. oktober 1999 har Århus Amt fremsendt et af Dem i september 1999 udarbej-
det, revideret projekt, hvor stuehusets boligareal er nedsat til 350 m2, og der er sket
begrænsninger af vinduespartieme i facaden.

Amtet har ved fremsendelsen udtalt, at man ikke vil modsætte sig, at Fredningsnævnet
godkender det reviderede projekt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om ændring af et bestående hus, og da der yderligere er planer om opfø-
relse af bygninger, der har relation til ejendommens status som landbrugsejendom, fin-
des det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ændrede projekt for så vidt
angår beboelseshuset, og yderligere meddeler tilladelse til opførelse af de ansøgte
driftsbygninger på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger med beskrivelse og beliggenhedsplan. Det er endvidere et vilkår, at en ældre
lade på ejendommen nedrives.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
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over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Freddy Arentsen, Sondrupvej 34, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-5-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 Køberihavn ø'
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder



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

Skov- og Naturstyrolsen
q 5 n!=r 4.,,,,,
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14/12-99

Hedeselskabet v/de Bernard Vulpillieres
Bisgårdsvej 20
8700 Horsens REG.Nk 55~1o· 00.

Vedr. j.nr. 105/1999 - etablering af læplantninger på matr.nr. 3 a, 3 d Skab lund
by, Hundslund, Skablundvej 32.

Den 20. oktober 1999 fremsendte Århus Amt en fra Hedeselskabet modtaget ansøg-
ning, hvor der for Gudrun H. Jørgensen søges om tilladelse til at plante to hegn på
ovennævnte matrikelnumre. Hegnet på matr.nr. 3 a er et 6-rækket hegn, som ønskes
plantet vest for ejendommens bygninger. Hegnet på matr.nr. 3 d er et 3-rækket hegn,
som ønskes plantet øst for ejendommens bygninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær.

Amtet har ved fremsendelsen anbefalet, at Fredningsnævnet godkender det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da hegnene ønskes plantet umiddelbart op af ejendommens bygninger, og ikke har
afgørende landskabelig virkning, ligesom de ikke vil sløre eller lukke for udsigter,
findes hegnene ikke at stride mod fredningens intentioner. Fredningsnævnet meddeler
herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til plantning af de to
hegn som markeret på vedhæftede kort.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

d~lv l \-'\b-~~Llll ~-oo l1-
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-17-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15. 1360 København K

Til: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

REG. NR.559lo. 00

J.nr.: 97-121/700-0013
KPA 1 O DEC. 1998

Afgørelse
i sagen om terrænændringer på ejendommen matr. nr. 6 c Svinballe By,

Hundslund, Odder Kommune.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 22. juli 1998 meddelt dispensation
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til de terrænregule-
ringer, der allerede er foretaget på ejendommen matr. nr. 6 c Svinballe
By, Hundslund, Odder Kommune. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalko-
mite for Odder har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

Ejendommen ligger i et stærkt kuperet terræn sydvest for Svinballe.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8.-juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær. Fredningen indeholder bl.a.
følgende bestemmelse:

"§ 1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand:
§ 2. Terrænændringer
på de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerne,
herunder mergel-, grus- og lergravning ikke tilladt ...."

Ejerne af ejendommen har uden at have fået en dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse, men efter at have haft kontakt med Odder Kommune,
foretaget nogle terrænreguleringer, på grund af at stuehuset var truet
af skred og fugt og for at etablere et haveareal. Den afgravede jord er
kørt til en tidligere grusgrav nordøst for ejendommen.

Ved fredningsnævnets besigtigelse blev det konstateret, at der endvidere
var blevet opført en tilbygning til den nordøstligst beliggende stald-
bygning i form af en carport og en udbygning til brænde. Ejerne ansøgte
herefter også om dispensation til opførelse af disse tilbygninger.

Århus Amt har oplyst til fredningsnævnet, at ejendommen ligger i en ter-
rænmæssig lavning op mod skoven. Denne placering betyder, at gravningen

mailto:nkn@nkn.dk
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ikke er synlig fra det omgivende landskab, bortset fra umiddelbart i
nærheden af ejendommens bygninger. Amtet har ikke fundet, at deponerin-
gen af jorden har uheldige landskabelige virkninger, snarere tværtimod.
på denne baggrund har amtet anbefalet over for fredningsnævnet at dis-
pensere fra fredningsbestemmelserne, selvom amtet finder, at det er
uheldigt, at terrænreguleringerne er foretaget uden forudgående ansøg-
ning.

Odder Kommune har udtalt, at kommunen ikke har indvendinger imod, at der
meddeles en efterfølgende dispensation til de udførte arbejder.

Fredningsnævnet har bemærket, at de udførte arbejder kræver en dispensa-
tion fra fredningsbestemmelserne og har derfor indskærpet i afgørelsen,
at fremtidige arbejder alene udføres efter forudgående godkendelse, i
det omfang det er nødvendigt.

Da den terrænmæssige ændring ikke er synlig fra det omgivende landskab,
og da deponeringen af jorden ikke har haft uheldige landskabelige virk-
ninger, har fredningsnævnet meddelt en efterfølgende dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til de foretagne terrænre-
guleringer og deponeringen af jorden. Endvidere har fredningsnævnet ef-
ter omstændighederne meddelt en efterfølgende godkendelse af_de opførte
tilbygninger til staldbygningen.

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite finder, at der er tale om
betydelige afgravninger, således at en blødt formet østjysk bakke nu
fremstår som et plant område med helt stejle skråninger på to sider.
Grusgraven er ikke registreret i Århus Amt, og fredningsnævnet besigti-
gede ikke jordopfyldningen ved besigtigelsen. Lokalkomiteen finder, at
sagsbehandlingen har været utilfredsstillende og har henstillet, at dis-
pensationerne bliver trukket tilbage, således at udgravningerne og op-
fyldningen kan ske på en måde, der tager hensyn til områdets landskabe-
lige karakter. Endvidere finder lokalkomiteen, at tilbygningerne bør æn-
dres, så de bliver mere i overensstemmelse med de øvrige bygninger på
matriklen.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensati-
on fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.
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Formålet med Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær er ifølge § l at bevare tilstanden af de
fredede arealer. Efter § 2 er ændringer i terrænet eller terrænformerne
ikke tilladt på de fredede arealer.

Selvom landskabet rummer store værdier, finder Naturklagenævnet ikke,
at der er grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering af, at
der kan meddeles dispensation til de foretagne jordarbejder og jordop-
fyldningen samt den opførte carport med tilbygning. Der er lagt vægt på,
at terrænændringerne er af mindre væsentlig betydning i forhold til
fredningens formål og bestemmelsen om, at der ikke må foretages ter-
rænændringer, da de ikke er synlige set fra det omgivende landskab,
bortset fra i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Endvidere er
der lagt vægt på, at jorddeponeringen ikke virker skæmmende landskabe-
ligt set.

på denne baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Århus Amts afgørelse af
22. juli 1998.

Itu tv/uJ JJza~
Mikkel Schaldemose /
Vi ceformand

Karen Paabøl
Fuldmægtig

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



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

02/03-99

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder REG. NR. 55 C) lo .00

Vedr. j.nr. 4/1999 - opførelse af garage m.v. på ejendommen matr.nr. 3 b Thorup
by, Hundslund, beliggende Torupvej 41, 8360 Hundslund.

Den 27. januar 1999 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget sag, hvor ejerne af ovennævnte ejendom Kirsten og Sven Gunnersen søger
om tilladelse til opførelse af en garage på 50 m2 samt til etablering af kvist i forbindel-
se med indretning af beboelse i tagetagen på beboelseshuset.

Ejendommen er beliggende indenfor det område, der er fredet ved Overfredningsnæv-
nets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Ejendommen ligger umiddelbart syd for Thorup by i den nordlige del af fredningen.
Fredningsgrænsen følger den nordlige del af ejendommens nordøstskel. Den nye
garage vil blive opført mellem ejendommens beboelseshus og fredningsgrænsen. Faca-
derne vil blive kalkede, og der anvendes røde vingeteglsten som på hovedhuset. Den
nye kvist anbringes på den sydvestvendte tagflade og synes efter tegningerne harmonisk
tilpasset til huset.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke skønnes at få en uheldig indvirkning på landskabet, meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
beliggenhedsplan.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

\5



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Kirsten og Sven Gunnersen, Torupvej 41, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-8-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 5?, 2JOQ_~beIJh;lv:o..Ø__~_

~ Danmarks Naturfredrimgsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm,
Solaparken 227, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder



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

29/03-99

Kasper Bek Jensen
Tudsdamvej 17
Skablund
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 14{1999 - Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse på ejendommen
matr .nr. 5 b Skabslund by, Hundslund.

Århus Amt har den 2. marts 1999 fremsendt en ansøgning fra Dem om tilladelse til at
opføre en ny beboelsesbygning og et udhus på ovennævnte ejendom, beliggende Tuds-
damvej 15.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Den 22. marts 1995 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til opførelse af nyt beboelseshus og udhus på vilkår, at byggeriet
blev udført i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Det senest fremsendte projekt, der er ændret på enkelte punkter, har været forelagt for
Århus Amt, der i skrivelse af 2. marts 1999 har anbefalet, at Fredningsnævnet godken-
der det reviderede projekt, idet det forudsættes, at den eksisterende bebyggelse skal
være fjernet senest 1 måned efter at den nye bebyggelse tages i brug.

Fredningnævnet kan herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
tilladelse til opførelse af en ny beboelsesbygning og et udhus på ejendommen Tudsdam-
vej 15, på vilkår, at bygningerne opføres i overensstemmelse med de senest fremsendte
tegninger med beliggenhedsplan, og at den eksisterende bebyggelse er fjernet senest 1
måned efter ibrugtagning af den ny bebyggelse.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-



esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-1-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Hara,Wsgade 53, 2100 København ø

_ ._. ~ _Am __

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredrungssforenings loka1komite v/Viggo Thing Stjernholm,
Solaparken 227, 8300 Odder
Dans!( Ornitologisk Forening iÅrhu! Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, VinkelvcJ 5. 8870 LaIi?3.
Erik Borg, Enghavej 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12 \1111''''1ta t;jA' ;

8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 SKOI/- :J\:. ·\jc.lurstyrelser

II APR. 1999 20/04-99

Landinspektør Jens Elander Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder

Vedr. j.nr. 102/98 - tilladelse til etablering af vandhul på matr.nr. 2 t Sondrup by,
Hundslund, beliggende Vadsmøllevej 13, 8350 Hundslund.

I skrivelse af 12. november 1998 har De for ejeren af ovennævnte ejendom, Gynter
Møller, søgt om tilladelse til etablering af vandhul på 0,8 ha i en fugtig lavning i et
agerareal beliggende nordøst for Sondrup by.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær.

Det fremgår af ansøgningen, at ejeren ønsker at omdanne den våde lavning beliggende
i landbrugsjord, til en mindre sø på cirka 1000 m2 incl. bredareal.

Århus Amt har i skrivelser af 4. og 8. marts 1999 anbefalet det ansøgte på nærmere
angivne vilkår.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da etablering af vandhullet på det ansøgte sted vil falde naturligt ind i omgivelserne
findes det ansøgte ikke at være i strid med fredningen. Vandhullet vil ikke være synligt
fra offentlig vej eller sti.

Nævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 5l\ stk. 1, tilladelse til det
ansøgte på vilkår:

I)

at der ikke etableres øer i vandhullet
at der ikke etableres egentlige tilløb og afløb
at den eksisterende åbne drænrende dækkes til, så vandet istedet flyder frit på

jordoverfalden både før og efter vandhullet
at der etableres et overløbsrør med rist i vandhullets sydøstlige ende
at det opgravede materiale udsprede s i et lag på højst 30 cm på dyrket mark omkring

vandhullet
at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må være større end 1:5
at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet, samt
at eventuel beplantning kun sker efter nærmere godkendelse af Fredningsnævnet.

CLcl'S"-J \ ~ ~ ~-\ 'i.\\ \ l. ~ ~DD \'"":\.
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Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Gynter Møller, Vadsmøllevej 13, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-9-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjemholm,
Solaparken 227, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

10/05-99

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 32/1999 - tilladelse til opførelse af dobbeltgarage på matr. nr. 7 z
Sondrup by, Hundslund.

Den 21. april 1999 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen mod-
taget ansøgning, hvor Lars og Susanne Nielsen, Sondrupvej 74, 8350 Hundslund, søger
om tilladelse til opførelse af en dobbelt garage på 11°m2.

Ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om
fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær, ligger ved vejen fra Sondrup landsby til
Sondrup strand omgivet af granplantage.

Bygningen ønskes opført af lecablokke med røde eternitplader på taget. Træværk males
hvidt, mens bygningens mure ønskes malet gule, svarende til det eksisterende en-
familiehus. Bygningen skal alene tjene ejendommens drift.

Århus Amt har ved fremsendelsen udtalt, at man ikke vil modsætte sig en dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på vil-
kår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med belig-
genhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Lars og Susanne Nielsen, Sondrupvej 74, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-4-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
D~t centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2ido København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Viggo Thing Stjernholm, Solaparken
227, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT TIL ORIENTERING
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

18/01-00
Randbøl Statsskovdistrikt
Gjøddinggård
Førstballevej 2
7283 Randbøl

REG.NR. 55~b .00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

19 JAN. 2000

Vedr. j.nr. 110/1999 - opførelse af læskur i Skablund Skov (Deres j.nr. 52451/RA)

I skrivelse af 1. november 1999 har Statsskovdistriktet søgt om tilladelse til opførelse
af et læskur i umiddelbar nærhed af Skablundhus, som ligger midt i Skablund Skov.
Skuret ønskes opført til læ for græssende dyr, som holdes som led i landskabsplejen.
Skuret, der bliver på 4,40 x 4,40 m, males sort og taget dækkes med tagpap.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fred-
ning af arealer ved Sondrup og Åkær.

Århus Amt har i skrivelse af 22. december 1999 anbefalet en dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om et skur, som ønskes opført til læ for græssende dyr, og da skuret pla-
ceres i umiddelbar nærhed af andre bygninger midt i skoven, findes det ansøgte ikke at
stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres som vist
på den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende



virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. •Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-21-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61, •
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15,8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder



Modtaget i
gl~o"- og Natumtvrelsen

09/03-00

~: ;\~Rr ;mnr TJl ORIENTERING

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

Vibeke Maj Jacobsen
Sondrupvej 70
Sondrup
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 6/2000 - etablering af vandhul på matr.nr. 18 a Sondrup by,
Hundslund.

Den 28. januar 2000 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilla-
delse til etablering af et vandhul på ca. 500 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anført, at vandhullet med den ønskede place-
ring vil falde naturligt ind i landskabet, og at etableringen af vandhullet vil være til
gavn for det vilde dyre- og planteliv i området. Amtet har derfor anbefalet, at fred-
ningsnævnet meddeler dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål meddeler nævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering af et vandhul på cirka
500 m2, som vist med et kryds på vedhæftede kort, på vilkår:

at det opgravede materiale fjernes eller udspredes i et lag på højst 30 cm på det
omgivende areal,

at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må være større end 1 : 5,
at der ikke etableres øer i vandhullet,
at der ikke etableres til- og afløb, og
at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-



esse i afgørelsen.

, , 'En eventuei klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for _
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

, Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-25-99)
Århus Amt, Sø og Mose, (j.nr. 8-70-21-1-727-9-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder.
Dansk Ornitologisk Foreriing i Århus Åmt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder.
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REG. Nl 56ct~. 00

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

05/04-00

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 19/00 - udskiftning af sommerhus på ejendommen matr.nr. 4 o og 4 h
Skablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 86. - Deres j .nr. 066799 og
byggesag nr. 199908417.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 2. marts 2000 fremsendt en ansøgning fra
kommunen på vegne Bodil og Tom Plauborg, Risskov, om tilladelse til udskiftning af
et sommerhus på 43 m2 (ind. udhuse) med et nyt på 45 m2 + overdækket terrasse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

I skrivelse af 2. marts 2000 til Bodil og Tom Plauborg meddelte Århus Amt, Natur og
Miljø, tilladelse efter planlovens § 35 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskyttelseslinie) til at nedrive det ældre sommerhus med udhuse på ia1t 43 m2

og til i stedet at opføre et nyt sommerhus på 43 m2 uden overdækket terrasse på
nærmere angivne vilkår.

Nævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2000, hvor Tom Plauborg redegjorde for an-
søgningen. Under besigtigelsen reviderede Tom Plauborg den oprindelige ansøgning
om etablering af et nyt sommerhus på 45 m2 med overdækket terrasse, til i stedet at
etablere et sommerhus på 43 m2 med overdækket terrasse. Han oplyste, at den over-

_' dækkede terrasse bliver på 6 m2• Han anførte, at den overdækkede terrasse vil bevirke
en ubrudt tagflade, og at facaden ud mod havet vil blive mindre i forhold til den eksi-
sterende bebyggelse. Ejendommen opføres på fast sokkel og vil få samme højde som
den eksisterende bebyggelse. Det nye sommerhus vil blive rykket 3 meter tilbage fra
fjorden i forhold til den eksisterende bebyggelse. Tom Plauborg anførte, at formålet
med den overdækkede terrasse er at give læ ved indgangspartiet.

Odder kommune har ingen indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse.

Under hensyn til at huset rykkes 3 meter tilbage på ejendommen kan fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til opførelse af et nyt
sommerhus på 43 m2 exc!. 6 m2 overdækket terrasse mod sydvest, idet nævnet finder,
at huset vil fremtræde mere harmonisk med en ubrudt tagflade. Huset forudsættes i
øvrigt opført på de vilkår, der er anført i amtets skrivelse af 2. marts 2000. Det tilfø-

_' jes, at der ikke kan påregnes meddelt tilladelse tillukning af den overdækkede terrasse.
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Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen,

Kopi er sendt til:

Bodil og Tom Plauborg, Merianvej 19, 8240 Risskov
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-22-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder



t'
I

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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TiL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrefsen

27 A?~, 2000
25/04-00

Randbøl Statsskovdistrikt
Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl

Vedr. j.nr. 100/99 - ansøgning om oprettelse af primitiv lejrplads på græsareal
nord for Horsens Fjord - matr.nr. 7 a Skablund by, Hundslund.

Den 21. september 1999 fremsendte distriktet ansøgning om tilladelse til etablering af
en primitiv lejrplads på ovennævnte areal, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Af ansøgningen fremgår, at distriktet har indrettet en parkeringsplads og et offentligt
areal samt en bade(både)bro ved det pågældende areal. Det er konstateret, at der af og
til er behov for teltning på det pågældende sletteareal.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse de 29. marts 2000, hvor den nærmere placering
af teltpladsen blev udpeget. Der ønskes etableret en primitiv teltplads med kapacitet til
maksimalt 4 telte. Pladsen, der vil blive cirka 8 x 12 meter, skal afgrænses af en
skærmende beplantning, og der vil blive suppleret med en grill-/bålplads. Der vil blive
opstillet ordensreglement. De personer der benytter pladsen, kan bruge det offentlige
toilet på parkeringspladsen, hvor der også kan hentes vand. I forbindelse med besigti-
gelsen oplyste en nabo, at der er gener i form af færdsel over en privat ejendom.
Under besigtigelsen blev det tilkendegivet, at distriktet vil være indstillet på, at vej ad-
gangen til arealet sker fra distriktets øvrige arealer, således at generne på den private
vej kan mindskes.

Århus Amt har anbefalet det ansøgte projekt og henstillet, at der plantes en naturlig
egnstypisk beplantning omkring teltpladsen.

Odder kommune har ligeledes anbefalet projektet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der som anført af distriktet er behov for en teltplads i området, og da en sådan ikke
findes at stride mod fredningens formål, meddeler fredningsnævnet i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering af pladsen som vist på vedhæf-
tede kort.
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Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-18-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Bodil og Tom Plauborg, Merianvej 19, 8240 Risskov
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Anne Marie og Hans Lau Jensen
Svinballevej 45
Sondrup
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 4/00 - opførelse af enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 8 s Sondrup
by, Hundslund, beliggende Svinballevej 45, Sondrup.

Den 21. januar 2000 fremsendte amtet en fra Odder kommune modtaget ansøgning,
hvor De søger om tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på ovennævnte ejendom,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkj ær.

Ejendommen ligger umiddelbart op ad landsbyen, nordøst for denne, og som begrun-
delse for ansøgningen har De anført, at De har boet knap 20 år i Sondrup, og at De
føler Dem stærkt knyttet til området og til haven.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2000, hvor det blev oplyst, at De
ønsker at opføre et nyt enfamiliehus på ca. 150 m2 i et plan, idet den nuværende bolig,
af helbredsmæssige grunde, vanskeligt fremover kan benyttes.

Århus Amt har ikke kunnet anbefale det ansøgte, da bygningsplaceringen ikke kan be-
tegnes som en huludfyldning i landsbyen.

Odder kommune har ej heller kunnet anbefale det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da opførelse af et enfamiliehus på den omhandlede ejendom findes at stride mod inten-
tionerne bag fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær, kan nævnet ikke meddele
dispensation til det ansøgte.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng AIIe 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-15-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53. 2100 Københayn ø •Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder (j.nr. 01.07.03.G01)
Berit Hedegaard og Peter Ingemann Jepsen, Vadsmøllevej 3, Sondrup, 8350
Hundslund
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TIL ORIENTERING

25/04-00

Iben Alvad og Jesper Kaldrup
Svinballevej 38, Sondrup
8350 Hundslund

Sk MOdtaget;.. ov·· og N ta urstyre/sen

27 APR. 2000

Vedr. j .nr. 21/00 - opførelse af dobbelt carport og redskabsskur samt ombygning
af eksisterende staldbygning på ejendommen matr.nr. 6 b Svinballe by, Hunds
lund, beliggende Svinballevej 38, Sondrup.

Den 16. marts 2000 fremsendte Århus Amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilla-
delse til opførelse af en dobbelt carport og redskabsskur samt ombygning af den eksi-
sterende staldbygning til gæstehus/arbejdsrum.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkj ær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2000.

Den dobbelte carport skal være på 39 m2 og redskabsskuret på 48 m2• De to bygninger
skal have pudset mur på 3 sider i ca. 1,2 meters højde, derefter træskellet beklædt med
lærk og bjælkespær med græstørvstag.

Ombygningen af staldbygningen vil betyde, at der isættes vinduer svarende til vinduer-
ne i det nuværende stuehus. Staldbygningen ønskes alene benyttet som gæstehus og ar-
bejdsrum.

Århus Amt har anført, at opførelse af dobbelt carport og redskabsrum principielt burde
placeres nærmere eksisterende bebyggelse, men på grund af terrænmæssige forhold
vurderer amtet, at der ikke er mulighed for en alternativ placering. Amtet har ikke ind-
vendinger mod ombygning af staldbygningen under forudsætning af, at der ikke etable-
res køkken i denne.

Odder kommune har ikke indvendinger mod ombygning af staldbygningen, men er ikke
særlig begejstret for opførelse af carport og redskabsrum. På den anden side må kom-
munen som amtet konstatere, at der i dag ikke er plads til opbevaring af markredska-
ber.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

For så vidt angår ansøgningen om tilladelse til opførelse af dobbelt carport og red-
skabsrum finder nævnet, at de ansøgte bygninger vil komme til at ligge langt væk fra
den eksisterende bebyggelse, men da der ikke ses alternative placeringsmuligheder,
meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tiladelse til det an-
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søgtte på vilkår, at byggeriet udføres som oplyst med græstørvstag. For så vidt angår
ombygning af staldbygningen meddeler fredningsnævnet tillige tilladelse på vilkår, at
ombygningen udføres i overensstemmelse med de foreliggende tegninger med beskri-
velse.

Nævnet finder anledning til at tilføje, at der ikke kan forventes meddelt tilladelse til
yderligere bebyggelse på ejendommen.

KIagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-5-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder



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

05/05-00

Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Vedr. j.nr 100/1999 - ansøgning om primitiv lejrplads på græsareal nord for
Horsens Fjord - matr .nr. 7 a Skablund by, Hundslund.

Til behandling i Naturklagenævnet fremsendes hoslagt klageskrivelse af 2. maj 2000
fra Bodil og Tom Plauborg.

Endvidere vedlægges sagens bilag samt udskrift af forhandlingsprotokollen vedrørende
mødet den 29. marts 2000 og nævnets afgørelse af 25. april 2000.

Med venlig hilsen..

~

Kopi af nærværende skrivelse er til orientering sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-7271-18-
99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Købenl1avn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusgade 3, 8300 Odder
Bodil og Tom Plauborg, Merianvej 19, 8240 Risskov
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

TIL ORIENTERING

REG.Hl 55q~_oo

Knud Jørgensen
Skablundvej 1
8350 Hundslund

18/09-00

Vedr. j.nr. 84/2000 - etablering af vandhul på matr.nr. 2 h Skablund by, Hunds-
lund.

• Den 15. august 2000 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om til-
ladelse til etablering af et vandhul på på ovennævnte ejendom, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og
Åkær.

Vandhullet ønskes etableret i et lavtliggende, fugtigt område med tuer og siv, hvor et
dræn i det mest sumpede område ikke har virket i flere år.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, tilladelse til det ansøgte, som vist
på vedhæftede kort på vilkår:• at det opgravede materiale fjernes eller spredes på arealet syd for vandhullet i et lag

på højst 40 cm, dog med en mindste afstand til bækken på 2 meter
at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må overstige 1:5,
at der ikke etableres øer i vandhullet
at der ikke etableres til- og afløb
at der ikke udsættes fisk, krebs eller fugle, og der må ikke fodres i og ved

vandhullet, og
at der ikke opsættes andehuse, samt andet hegn end kreaturhegn ved vandhullet.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Komniunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før k1agefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre k1agemyndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-13-00)
Århus Amt, Søer -(j.nr. 8-70-52-4-727-5-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KØberihavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge SundaW, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

03/10-00

Odder Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset, Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 96/2000 - ombygning af stuehuset på matr.nr. 2 !!m.fl. Sondrup by,
Hundslund, beliggende Svinballevej 41, Sondrup.

Den 15. september 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget sag, hvor Kim H. Christensen søger om tilladelse til omlægning af ny tegltag
samt etablering af en kvist med to vinduer på nordsiden og tre mindre kviste på syd-
siden i stuehuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær.

Ejendommen ligger umiddelbart nord for Sondrup landsby med stuehusets gavl mod
den offentlige vej.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler
dispensation, da kvistene ønskes udført i overensstemmelse med almindelig byggeskik
på stuehuset, og da det er en forbedring at udskifte til tegltag.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at strid mod fredningens formål meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
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En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Kim H. Christensen, Svinballevej 41, Sondrup, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-2-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister. Haraldsgade 53, 2100 Københayn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge SundaW, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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TIL ORIENTERING
.b.LvLitageti

bhJV- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT 23 NOV.2000
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 ~~~EG.Hk, S50~.00

22/11-00

Lars Hjortlund
Teglbrændervej 3
8350 Hundslund

Vedr. j .nr. 115/2000 - ansøgning om forlængelse af dispensation til juletræsbe-
plantning på matr.nr. 7 a Torup by, Hundslund.

De har via Århus Amt, Natur og Miljø, ansøgt om forlængelse af dispensationen ved-
rørende juletræsplantningen på ovennævnte ejendom i yderligere 2 år.

De har begrundet Deres ansøgning med, at der stadig er mange normannsgraner , som
ikke har nået en salgbar størrelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkær.

Fredningsnævnet meddelte tidsbegrænset godkendelse den 29. januar 1987 og forlæn-
gede i 1997 dispensationen, således at De havde frist til fjernelse af juletræsbeplantnin-
gen til 1. januar 20001.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i en udtalelse til Fredningsnævnet anført, at de land-
skabelige forhold ikke er ændret væsentligt i forhold til tidligere, men at det er betæn-
keligt fortsat at meddele forlængelse af fristerne.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det er Fredningsnævnets opfattelse, at hovedparten af træerne vil være salgsklare
nu, og da Fredningsnævnet finder det principielt betænkeligt yderligere at forlænge
fristerne til fjernelse af juletræsbeplantningen, som allerede har bestået på ejendommen
i en del år, fmder Fredningsnævnet ikke at kunne meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarkse, Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
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esse i afgørelsen. •En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-15-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

0l/05-01

Heinrich Eugen Ebeling,
Sondrupvej 119,
8350 Hundslund.

Vedr. j.nr. 11101 - ansøgning om tilladelse til ombygning af helårsboligen på
matr.nr. 6 c Sondrup by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 119,8350

• Hundslund.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 19. februar 2001 fremsendt en fra Dem
modtaget ansøgning om tilladelse til ombygning af helårs boligen på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om
fredning af arealer ved Sondrup og Aakær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. april 2001.

•
Under besigtigelsen redegjorde De for projektet og anførte, at De har ændret
dette i forhold til den oprindelige ansøgning, idet De i stedet vil lave en kvist på
ejendommens tag. Formålet hermed er at skabe et rum på 1ste sal. Kvisten vil
blive træ beklædt på siderne og malet i en æggeskalshvid farve. Bygningen får
trædøre og -vinduer.

Odder Kommune bemærkede under besigtigelsen, at projektet som det nu ser
ud, er bedre end det oprindelige

Århus Amt var enig med kommunen i det anførte og bemærkede endvidere, at
huset fmdes at ændre stil ved at kvisten løftes så meget. Facaden vil samtidig
blive hævet.

Amtet ville næppe have anbefalet projektet, hvis det ikke allerede havde været
påbegyndt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelser:

Fredningsnævnet har under besigtigelsen bemærket, at der er gennemført en
overbygning af vindfanget mod nordvest, hvilken overbygning ikke fremgår af



de fremsendte tegninger. Da overbygningen imidlertid ikke findes at være i strid
med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efterfølgende dispensation til denne.

Fredningsnævnet har endvidere konstateret, at der på ejendommen er opført en
garage, som der ikke tidligere er meddelt dispensation til. Da heller ikke gara-
gen findes at være i strid med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet
tillige i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efterfølgende dispensati-
on til denne.

Vedrørende det ansøgte projekt for en kvist m.v. finder to af nævnets
medlemmer (formanden og det amtsrådsvalgte medlem), at bygningen har en
uhensigtsmæssig udformning,og at den stilrnæssigt afviger fra de øvrige
ejendomme i området. Uanset dette og sammenholdt med, at ejendommen er
trukket tilbage fra vejen, hvorefter de ønskede ændringer ikke vil virke så
markante, at de strider mod fredningens formål, stemmer disse medlemmer for,
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at meddele tilladelse til de
ansøgte ændringer. •
Et medlem af nævnet (det kommunevalgte medlem) fmder at især den ønskede
kvist virker meget dominerende og ikke er tilpasset huset i øvrigt. Huset vil med
denne kvist skille sig så væsentlig ud fra de øvrige bebyggelser i området, at der
ikke bør gives dispensation fra fredningen hertil. Dette medlem bemærker
særlig, at der i medfør af fredningskendelsens § 3 b kan meddeles afslag fra
Fredningsnævnet til om- og tilbygninger, såfremt bygningen herved skønnes at
ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Herefter og da det ikke findes at
burde have betydning, at ejeren mod bedre vidende allerede har påbegyndt det
pågældende projekt, fmder dette medlem, at der bør meddeles afslag på det
ansøgte.

Efter stemmeflertal meddeles der herefter i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, dispensation til de ansøgte ændringer. •
Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende •



virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

e Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr.8-70-5l-727-l8-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder - att. Henning Skov.



REG.NR.

• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
fil ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

03/05-01

Svend Vagn Jensen
Sondrupvej 129
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 28/2001 - ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af bolig samt
etablering af garage på ejendommen matr .nr. 8 b og 10 c Sondrup by, Hundslund,
beliggende Sondrupvej 129, 8350 Hundslund .• Århus Amt, Natur og Miljø, har den 2. april 2001 fremsendt en ansøgning fra Dem om
tilladelse til om- og tilbygning af bolig samt etablering af garage på ovennævnte ejen-
dom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Aakær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 18. april 2001.

Under besigtigelsen redegjorde De for det ansøgte ud fra de fremsendte tegninger og
oplyste, at det er hensigten at inddrage udhuset til bolig. Den samlede bebyggelse vil
efter ombygning stadig fremstå i bindingsværk, men med stråtag. Garagen vil dog blive
forsynet med mat, rødt tegltag.

Såvel Odder Kommune som Århus Amt anbefalede under besigtigelsen, at der medde-
les tilladelse til det ansøgte under henvisning til, at der er tale om en forbedring af
ejendommen, som gør at denne vil fremstå i vidt omfang som de oprindelige bygninger
i området.

Fredningsnævnet bemærkninger og afgørelse:

Da om- og tilbygningen af boligen samt garagen udføres i harmoni såvel med den eksi-
sterende bolig på ejendommen som den øvrige bebyggelse i området, og da byggeriet
således ikke vil virke landskabeligt skæmmende, meddeler Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, dispensation fra fredningen til det ansøgte pro-
jekt.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.



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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-2-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vtLars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder (byggesag nr. 200102075)
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

29/08-01

Jette og Bent Juhl
Svinballevej 29
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 64/2001 - ansøgning om redskabshus på matr. nr. 2 o Sondrup by,
Hundslund, beliggende Svinballevej 29.

Den 2. juli 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til opførelse af et redskabshus på 60 m2 som erstatning for to
mindre udhuse på ialt 37 m2• Den nye bygning skal anvendes til redskabshus for traktor
og øvrige redskaber til vedligeholdelse af skov og have. Ejendommen har et areal på
ca. 2 ha.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Redskabshuset kommer til at fremstå i træ med et tag af rød tegl med en hældning på
53 grader.

Århus Amt har ved fremsendelsen anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøg-
te.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte redskabshus vil svare til udseendet af hovedhuset og derfor ikke findes
at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i
overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggenhedsplan.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
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sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

(

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-5-01
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
Sondrup, 8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, enghaven 15, 8300 Odder
Odder kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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25/09-01

Jens Hougaard Nielsen
Svinballevej 40
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 79/2001 - etablerinK af vendeplads og mindre p-plads på matr.nr. 24 d
Sondrup by, Hundslund. beliggende Svinballevej 40.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 31. august 2001 fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til etablering af vendeplads og en mindre p-plads på ovennævn-
te ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkj ær i Odder Kommune.

Vendepladsen ønskes etableret, da større transportvogne har vanskeligheder ved at ven-
de ved ejendommene på Svinballevej 36 og 40.

Vendepladsen, med et areal på knap 200 m2, ønskes etableret, hvor der nu findes en
mindre skrænt. Vendepladsens bund udføres af knust beton, der overdækkes med grus.
Der etableres beplantning (hyben og hvidtjørn) langs vendepladsens kanter. I tilknyt-
ning til vendepladsen ønskes etableret en mindre p-plads med samme belægning på ca.
25 m2 for parkering af Deres bil og trailer. P-pladsen etableres ca. 25 meter syd for be-
byggelsen på Deres ejendom.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til det
ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke vil skæmme væsentligt i landskabsmæssig henseende og således
ikke stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.



Klageberettigede er:
Ansøgeren, Konununalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks e'
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-8-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 KØbenhavn ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Sondrupvej 61,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Konunune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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30110-01

Carsten Møller
Sondrupvej 96
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 83/2001 - tilladelse til tilbygning til eksisterende både-/ndhus på
matr .nr. 4 g Skablnnd by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 96, 8350 Hunds-
lund.

• Den 14. september 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem mod-
taget ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 16 m2 til det eksisterende
både-Iudhus på ca. 32 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Tilbygningen bliver i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse og etableres
mellem det eksisterende både-Iudhus og boligen på ejendommen, og det er yderligere
oplyst, at den samlede bebyggelse kommer til at fremstå med et ensartet tag i enten
mørkegråt, koksgråt eller sort (mat).

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår,
at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beliggen-
hedsplan.

KlageveHedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.



Modtaget i
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende •.
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. .,

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-9-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, 0stergårdsvej 221,
Astrup, 8355 Solbjerg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

30110-01

Leif Mosevang Mathiassen
Vadsmøllevej 19
8350 Hundslund

Vedr. j .nr. 82/2001 - etablering af tilbygning til eksisterende bolig og opførelse af
udhus på matr.nr. 22 c Sondrup by, Hundslund, beliggende Vadsmøllevej 19,
8350 Hundslund.

Den 12. september 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem mod-
taget ansøgning om tilladelse til etablering af en tilbygning med et grundareal på knap
50 m2 og yderligere et udhus på 12 m2 mod nord i tilknytning til den eksisterende bo-
lig. Tilbygningen erstatter et eksisterende udhus på 28 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Det er oplyst, at tilbygningen kommer til at fremstå i mursten med et tag af eternit med
en hældning på 45°. En del af tilbygningen etableres dog med en ensidig taghældning.

Natur og Miljø har ved sagens fremsendelse anbefalet, at nævnet meddeler tilladelse til
det ansøgte, dog under forudsætning af, at det nye tag kommer til at fremstå i en mør-
kegrå - koksgrå farve i lighed med taget på den eksisterende bolig.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte på vilkår,

at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med
beliggenhedsplan, og

at det nye tag kommer til at fremstå i en mørkegrå - koksgrå farve i lighed med taget
på den eksisterende bolig.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:



Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- tf'
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-6-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Østergårdsvej 221,
Astrup, 8355 Solbjerg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej S, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

02/07-02

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j .nr. 56/02 - opstilling af 2 containere på den eksisterende flugtskydebane på
matr. nr. 2 a Ålstrup by, Falling.

Den 21. maj 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Odder Kommune
modtaget ansøgning, hvor Falling Sogns Jagtforening søger om tilladelse til at opstille
to containere på ovennævnte flugtskydebane.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Skydebanen, der er anlagt i 1962, ønskes moderniseret. I den forbindelse ønskes to
containere på hver 10 m2 opstillet, hvor der i dag er opstillet lerduekastere.
Containerne skal anvendes dels som beskyttelseshus for skydebanens materiel, dels som
tyverisikring, når banen ikke er i brug. Skydebanens aktivitetsniveau forbliver uændret.
Containerne foreslåes indpasset i terrænet ved delvist at dække dem med jord samt
beplante omkring dem.

Odder Kommune har anbefalet det ansøgte på nærmere angivne vilkår.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet det ansøgte på en række vilkår.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om opstilling af nødvendigt udstyr til en eksisterende flugtskydebane,
der har fungeret på stedet i en længere årrække, findes det ansøgte ikke at stride mod
fredningens formål, og fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, dispensation til det ansøgte på vilkår,
at containerne placeres som vist på det fremsendte oversigtskort,
at containerne males grønne, som vist på det fremsendte billedmateriale
at containerne graves ca. 30 - 50 cm ned i terrænet, således at højden reduceres,
at der etableres slørende beplantning langs containerne s lukkede sider. Beplantningen

skal bestå af naturligt, hjemmehørende overdrevsarter som hunderose, æblerose
eller slåen, og

at containerne fjernes for ejers regning, såfremt skydebanen nedlægges.

(Ld~tv .2ov 1- I;) 11)2 -03/ :;



Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Falling Sogns Jagtforening v/Per H. Andersen, Alrøvej 97, 8300 Odder
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-13-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Østergårdsvej 221,
Astrup, 8355 Solbjerg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

24/10-02

Iben Alvad og Jesper Kaldrup
Svinballevej 28
Sondrup
8350 Hundslund

Vedr. j.nr. 90/2002 - ansøgning om tilladelse til opsætning af solfangere på
matr.nr. 6 b Svinballe by, Hundslund, beliggende Svinballevej 38, Sondrup.

Den 18. september 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til opsætning af solfangere i tagfladen på en tidligere staldbyg-
ning på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Det er oplyst, at solfangerne kommer til at dække en tagflade på 6 m2, svarende til 3
stk. a 1 x 2 meter.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da placeringen af det mindre solfangeranlæg i den sydvestvendte tagflade på den tidli-
gere staldbygning kun i meget beskeden grad vil indvirke på landskabsomgivelserne,
idet tagfladen vender ind mod gårdspladsen, findes det ansøgte ikke at stride mod fred-
ningens formål. Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at solfangeranlægget placeres som vist
på den fremsendte tegning.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.
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En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for e)
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-5-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, Østergårdsvej 221,
Astrup, 8355 Solbjerg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

24/10-02

Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8400 Horsens

Vedr. j.nr. 83/2002 - tilladelse til oprensning og udvidelse af vandhul på matr.nr.
10 Åkjær Hgd., Falling, beliggende Vadsmøllevej 30, 8300 Odder.

• Den 9. august 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra skolen modtaget an-
søgning om tilladelse til oprensning og udvidelse af et vandhul sydvest for bygningerne
på Uldrupgård på ovennævnte ejendom.

Ejendommen ejes af Johan Koed-Jørgensen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 19977 om fred-
ning af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Vandhullet ønskes oprenset og udvidet fra de eksisterende ca. 100 m2 til ca. 200 m2,

Nævnet foretog besigtigelse den 16. oktober 2002, hvor repræsentanter for skolen re-
degjorde for den planlagte oprensning og udvidelse.

Århus Amt har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte,

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den planlagte oprensning og udvidelse sker på hensigtsmæssig måde, findes det an-
søgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at det
opgravede materiale bliver bredt ud over de omkringliggende arealer i en tykkelse af
højst 20 - 30 cm.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En--eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Johan Koed-Jørgensen, Åkjær og Julianelyst Godser, Julianelystvej 1, 8752 Østbirk
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-727-6-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

.~
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Mogensen, 0stergårdsvej 221,
Astrup, 8355 Solbjerg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghavevej 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

09/01-03

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 119/2002 - ansøgning om tilladelse til ombygning af en ældre landejen-
dom på matr.nr. 19 a Svinballe by, Hundslund, beliggende Vads Møllevej 25,
Sondrup, 8350 Hundslund.

Den 21. november 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning om tilladelse til ombygning af ovennævnte landejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkj ær.

Ejendommens eksisterende bebyggelse består af en 3-længet gård og en fritliggende
længe i umiddelbar tilknytning hertil. Bygningerne er opført af kampesten, bindings-
værk og beton med stråtag. Den trelængede gård er indrettet med ca. 74 m2 beboelse
og med ca. 175 m2 udhus, og den fritliggende længe er indrettet med ca. 45 m2 stald.

Efter ombygning vil ejendommen fremstå i gammel stil med vandskurede mure,
maghoni vinduer og med saddeltag med halvvalm og sort glaseret tegl. Det samlede be-
byggede areal vil være på ca. 294 m2, hvoraf 228 m2 er indrettet til beboelse.

Ved sagens fremsendelse har Amtet udtalt, at ombygning ikke findes at medføre en
ændring af områdets karakter.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte ombygning ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler
Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
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Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter- ~e)
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, j f. naturbeskyt -
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Kim Jensen og Louise Nielsen, Vads Møllevej 25, Sondrup, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-727-9-02)

/ Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snærildvej 21,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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'_I Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

13105-03

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 29/2003 - ansøgning om tilladelse til tilbygning til spejderhytten på
matr .nr. 2 L Skablund by, Hundslund, beliggende Tudsdamsvej 14.

Den 4. april 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen modta-
get sag, hvor der søges om tilladelse til opførelse af en 13 m2 stor tilbygning til den ek-
sisterende spejderhytte på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

KFUM-Spejdeme ønsker at ombygge den eksisterende spejderhytte, og i den forbin-
delse ønskes en overdækket terrasse inddraget som en udvidelse af opholdsrummet.
Spejderhytten bliver efter tilbygningen på 96 m2• Tilbygningen medfører alene en ud-
rykning af facaderne på den overdækkede terrasse. Taget ændres ikke.

Ved sagens fremsendelse har amtet anbefalet, at fredningsnævnet meddeler dispensati-
on.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Da der er tale om en beskeden udvidelse, som holdes helt inden for den eksisterende
tagflade, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det an-
søgte.

KlageveHedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende •
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. •

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

KFUM-Spejderne v/Karl Hauberg, Vindingsvej 7, 8700 Horsens
AJ-Byggeservice A/S, Vangevej 33-35, 8700 Horsens
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 København ø •
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snærildvej 21,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

25/06-03

Carsten Vejby Møller
Sondrupvej 96
8350 Hundslund

Vedr. j .nr. 37/2003 - ansøgning om tilladelse til udvidelse af boligen på matr .nr.
4 f og 4 g Skablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 96, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har ved brev af 29. april 2003 modtaget en fra Dem fremsendt ansøg-
ning om tilladelse til udvidelse af boligen på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 18. juni 2003.

Det er for fredningsnævnet oplyst, at den nuværende bolig på ejendommen har et be-
bygget areal på 67 m2• Dette ønskes udvidet med en tilbygning af samme størrelse.
Endvidere vil der blive etableret en mellembygning på ca. 15 m2• Det samlede bebyg-
gede areal efter udvidelsen kommer derved til at være ca. 129 m2 og etagearealet bliver
ia1t ca. 196 m2•

De har endvidere oplyst, at tilbygningen skal opføres med de samme materialer og ud-
formning som det eksisterende hus. Samtidig med at De opfører tilbygningen, vil det
eksisterende hus blive ændret således, at det fremstår i den oprindelige stil fra opførel-
sen i 1934.

Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgt.

Odder Kommune har meddelt, at det kan anbefales, at der gives tilladelse til en udvi-
delse af boligen, men kommunen har ikke nærmere taget stilling til omfanget af udvi-
delsen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse.

Idet fredningsnævnet finder, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, med-
deles der tilladelse til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på følgende
vilkår:

• at byggeriet udføres i overensstemmelse med de givne oplysninger og de fremlagte
tegninger.



at det levende hegn mod Sondrupvej bibeholdes
at - der etableres brøstning på vinduesfacaderne ud mod vandsiden. Brøstningen skal

være af en højde på 50 cm og etableres både på stuevinduerne og på 1.sals
vinduerne.

at der benyttes refleksfrit glas til vinduespartierne samt en ikke glaseret tagflade.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-727-7-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snærildvej 21,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder

•



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

26 JUNI2003

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

EnergiMidt Net
Tietgensgade 2 - 4
8600 Silkeborg

25/06-03

Vedr. j.nr. 36/2003 - opførelse af 4 transformerstationer ved Sondrup i Odder
Kommune .

• Den 29. april 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra selskabet modta-
get ansøgning om tilladelse til opførelse af 4 transformerstationer på følgende ejendom-
me:

matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.
matr.nr.

2 a Skablund by, Hundslund, beliggende Glibingvej 10, 8700 Horsens
5 f Skablund by, Hundslund, beliggende Tudsdamvej 22, 8350 Hundslund
3 d Skablund by, Hundslund, beliggende Skablundvej 3, 8350 Hundslund
4 i Sondrup by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 139, 8350 Hundslund

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fred-
ning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Transformerstationerne, der er af typerne HA5 og HA2, udføres med sider af træ.

•
Transformerstationen på Glibingvej 10 opføres tæt ved eksisterende gårdanlæg og be-
plantning. Stationen på Tudsdamvej 22 opføres på et åbent landbrugsareal ved et T-
kryds. Stationen på Skablundvej 34 opføres tæt ved et eksisterende muret transforma-
tortårn i udkanten af et skovområde. Stationen på Sondrupvej 139 opføres tæt ved eksi-
sterende bebyggelse og beplantning.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til de an-
søgte transformerstationer , idet der er tale om nødvendige bygninger, der er af begræn-
set størrelse og hvis placering kan accepteres i forhold til det omgivende landskab.

Amtet har yderligere anført, at 3 af transformerstationerne allerede er opført, nemlig
Glibingvej 10, Skablundvej 34 og Sondrupvej 139.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om transformerstationer der er nødvendige af hensyn til den lokale elfor-
syning, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor nævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte.



KlageveHedning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

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

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. •
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Lone og Jens Harbo Boesen, Glibingvej 10, 8700 Horsens
Carsten Juul Jensen, Tudsdamvej 17, 8350 Hundslund
Holger Lund Jensen, Skablundvej 34, 8350 Hundslund
Henning Aksel Viggo Larsen, Sondrupvej 139, 8350 Hundslund •
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. ?)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snærildvej 21,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tIf. 86 43 70 00

01/09-03

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

Vedr. j.nr. 69/03 • ansøgning om tilladelse til opførelse af overdækket terrasse på
matr.nr. 2 L Skablund by, Hundslund, beliggende Tudsdamsvej 14.

Den 23. juli 2003 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen modta-
get ansøgning, hvor KFUM-Spejdeme søger om tilladelse til at opføre en overdækket
terrasse til spejderhytten på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Åkjær.

I skrivelse af 13. maj 2003 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af spe}
derhytten med 13 m2. Denne tilbygning skulle udføres som udfyldning inden for den
daværende overdækkede terrasse. Allerede på det tidspunkt blev der søgt om tilladelse
til opførelse af en overdækket terrasse på 45 m2, men på det tidspunkt ønskede ansø-
gerne alene, at der blev taget stilling til udvidelsen af selve hytten.

Det fremgår af sagen, at terrassen opføres af træl ægter og overdækkes med klare PVC-
plader. Taghældningen flugter med hældningen på selve spejderhytten.

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte
på nærmere angivne vilkår.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da terrassen opføres på et skrånende, skovklædt areal, hvor den stort set ikke vil være
synlig fra de omgivende arealer, og da der er tale om en terrasse opført som en simpel
trækonstruktion, der er tilpasset bygningen og det omgivende landskab, findes det an-
søgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at der
ikke foretages terrænregulering og at beplantningen i videst muligt omfang bibeholdes.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.



Klageberettigede er: _
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks •
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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

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

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

KFUM-Spejderne v/Karl Haubjerg, Vindingsvej 7, 8700 Horsens
AJ-Byggeservice A/S, Vangevej 33-35, 8700 Horsens
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-1-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Bjarne Carstensen, Snærildvej 21,
8300 Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
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Den 11. juni 2004

Vedrørende journal nr. 112004 - ansøgning om efterfølgende tilladelse til opført udestue på
ejendommen matr. nr. 1 iSkablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 137, 8350
Hundslund.

Fredningsnævnet har den 15. januar 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om
efterfølgende tilladelse til en opført udestue på ovennævnte ejendom.

Udestuen er opført ved hovedboligens vestgavl og har et bebygget areal på ca. 17 m2
• Udestuen er

opført med sider af glas og er stråtækt.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. april 2004.

Under besigtigelsen oplyste De bl.a., at udestuen er bygget for ca. 2 år siden. Oprindelig var der en
overdækket terrasse, som blev bygget i 1994. Denne blev stormskadet i 1999, og den nuværende
udestue er til erstatning herfor.

Nabo, John Købke, som har anmeldt opførelsen afudestuen til Århus Amt, protesterede under
besigtigelsen mod, at der gives efterfølgende tilladelse til udestuen. John Købke henviste særligt til,
at udestuen er opført efter fredningens gennemførelse, ligesom han henviste til, at De, som ejer af
flere parceller i området, i flere tilfælde har undladt at indhente de fornødne tilladelser til ny- og
ombygninger. Endvidere oplyste John Købke, at Odder Kommune anmodede Dem om at stoppe
byggeriet afudestuen, mens dette var igangværende, uden at dette blev efterkommet.

Odder Korinnune meddelte under besigtigelsen, at sagen ikke er politisk behandlet med hensyn til,
hvad der bør gives tilladelse til. Kommunen gjorde særligt opmærksom på, at bebyggelse med
stråtag minimum skal være 10 meter fra naboskel, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anbefalede, at der gives tilladelse til udestuen, idet
lokalkomiteen lagde vægt 5- at den opførte udestue er fint tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Århus Amt, Natur & Miljø, anbefalede ligeledes, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet
nævnte særligt, at der ikke forventes refleksvirkninger fra vinduespartierne i udestuen.e

Skov- og Naturst~Alsen
J.nr. SN 2001 ,. \ i.tl l <J~cro \1
Akt. nr. \ \o ..

mailto:post@aarhus.byret.dk


"

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand. Henset til, at udestuen er
opført efter fredningens gennemførelse, på trods af kommunens pålæg om at standse byggeriet, og
til at udestuen ligger for tæt på skel og har en ret dominerende udformning, finder Fredningsnævnet
ikke, at der bør meddeles tilladelse til det ansøgte, j f. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Bygningen skal være fjernet senest den 31. december 2004.

Klagevejledning

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

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

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

Med venlig hilsen

_ Per Holkmann Olsen

lag

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-727-11-01)
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

r
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Klaus Romme1hoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medle~ af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder (Ejendoms nr. 107053, dok.nr. 499175)
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Den 11. juni 2004

Vedrørende journal nr. 49/2001 - ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus,
alternativt tilladelse til bibeholdelse af ombygget fiskerhus/redskabsskur på matr. nr. 4 i
Skablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 88 B, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 21. maj 2001 modtaget en anmeldelse fra Odder Kommune vedrørende en
ulovligt opført bygning på ovennævnte ejendom. Der er tale om et fiskerhus!redskabsskur opført
omkring 1933, som er blevet ombygget med ny ydervæg aftræbeklædning og med nyt tag af
tagpap. Ombygningen blev foretaget for ca. 10 år siden.

Sagen blev sendt til udtalelse hos Århus Amt, som er fremkommet med indstilling i sagen ved brev
af 15. januar 2004.

Under sagens behandling har Ginnerups Tegnestue på Deres vegne søgt om tilladelse til at opføre et
nyt sommerhus, eventuelt andet sted på grunden, alternativt tilladelse til at bibeholde det
ombyggede fiskerhus/redskabsskur. Der ønskes opført et sommerhus på 50 m2 og med en
udformning som skitseret ved tegninger af 17. december 2002. Såfremt der ikke gives tilladelse til
en placering, hvor det nuværende fiskerhus/redskabsskur er beliggende, ønskes der tilladelse til en
placering længere mod nord på grunden.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. april 2004.

Under besigtigelsen blev det oplyst, at ombygningen af fiskerhus/redskabsskuret er sket således, at
der er etableret en ny ydervæg ca. 'l'2 meter uden om det eksisterende hus samt et nyt tag. Det
oprindelige fiskerhus/redskabsskur er fortsat til stede inde i det nybyggede.

Til støtte for Deres ansøgning anførte De særligt, at området i forvejen er bebygget, og at Deres
naboer til begge sider har fået nævnets tilladelse til at opføre nye sommerhuse på soklen af de
gamle huse. Vedrørende en placering længere mod nord på grunden anførte De særligt, at denne
placering vil gøre sommerhuset mindst muligt synligt i området, ligesom De er indstillet på at
etablere slørende beplantni~.
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Odder Kommune meddelte, at det kan anbefales, at nævnet giver tilladelse til opførelse af et
sommerhus på maksimalt 45 m2

, Kommunen ser gerne, at sommerhuset trækkes længst muligt
tilbage på grunden, d.v.s. placeres nordligt. Endvidere lagde kommunen vægt på, at sommerhuset
falder mest muligt ind i omgivelserne. De store vinduespartier, der er ansøgt om, kunne kommunen
derfor ikke acceptere.

Århus Amt, Natur & Miljø, har meddelt, at det ikke kan anbefales, at der gives tilladelse til
etablering af et sommerhus på grunden. Amtet har særligt anført, at sagerne vedrørende
naboejendommene ikke er sammenlignelige, da der på disse ejendomme i forvejen var eksisterende,
ældre sommerhuse, hvilket der ikke er tale om i denne sag. Amtet kunne anbefale, at der gives
tilladelse til at bibeholde den nyopførte bygning på vilkår, at bygningen ikke benyttes til
sommerhus.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite tilsluttede sig under besigtigelsen Århus Amts
indstilling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Vedrørende ansøgning om opførelse af et nyt sommerhus:

Da den eksisterende bygning på grunden er et gammelt fiskerhus/redskabsskur, og da
fredningskendelsen bestemmer, at det ikke er tilladt at opføre nye bygninger i området, meddeler
Fredningsnævnet afslag på ansøgningen om tilladelse til opførelse af et sommerhus, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Vedrørende ansøgning om bibeholdelse af opført bygning:

Under hensyn til fredningskendelsens bestemmelse om, at der alene kan gives tilladelse til
genopførelse af eksisterende bygninger og under hensyn til, at der i denne sag er tale om opførelse
af en ny sommerhusagtig bygning uden om et eksisterende faldefærdigt redskabsskur, meddeler
Fredningsnævnet afslag på ansøgningen om tilladelse til bibeholdelse af den nye bygning, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Den nye del af bygningen skal være fjernet senest den 31. december 2004.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til

rNaturklagenævnet.
For behandling afklager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, frederiksborggade 15,1360 København K.
Såfremt Naturklag'enævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen afbeløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises k~en.

Klageberettigede er:



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

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

Med venlig hilsen

(jcl - <a
Per Holkmann Olsen

lag

Kopi er sendt til:

Ginnerups Tegnestue A/S v/Jørn Ginnerup, Søndergade 2-4, 8700 Horsens
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Høj15jerg(j.nr. 8-70-51-8-727-11-01)
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vlKlaus Romme1hoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder (Ejendoms nr. 107053, dok.nr. 499175)
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3. august 2004

Vedr. j. nr. 60/2004 - ansøgning om tilladelse til etablering af rørlagt kreaturpassage på
ejendommen matr. nr. 8 b Amstrup By, Falling.

Ved brev af 30. april 2004 har Århus Amt til Fredningsnævnet fremsendt ansøgning om tilla-
delse til etablering af en rørlagt kreaturpassage på matr. nr. 8 b Amstrup By, Falling.

Amtet har anført, at arealet græsses afkreaturer som led i naturplejen, men at kreaturerne i
de senere år har haft vanskeligt ved at passere et fugtigt område på den nævnte matrikel. Det
betyder, at naboparcellen matr. nr. 6 b kun i mindre omfang er blevet græsset, med tilgroning
til følge.

Århus Amt, Naturplejeafdelingen, ønsker derfor at etablere en grusbelagt kreaturpassage på
stedet, med rørunderføring (rørdiameter 15 cm) til bortledning afvand. Et areal på i alt 4
gange 5 m befæstes med ca. 15 cm stabilgrus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.
Fredningens formål er at bevare arealerne i den tilstand, de havde på fredningens tidspunkt.

Ifølge fredningskendelsens § 2 er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder mer-
gel-, grus- og lergravning, opfyldning eller planering, ikke tilladt på de fredede arealer.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i indstilling af 30. april 2004 anbefalet en tilladelse, idet kre-
aturpassagen XiImuliggøre den nødvendige pleje af arealerne ved græsning.

Ifølge Naturplejeafdelingen er Anders Stougaard, der er ejer af arealet, indforstået med pro-
jektet. /

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet træffer beslutning på det foreliggende skriftlige grundlag.
Da det findes nødvendigt for gennemførelse af naturplej e af området, at der skabes adgang
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" for kreaturer til området, og da det ikke kan antages, at dette kan sikres på anden måde end
ved etablering afrørlagt kreaturpassage, finder Fredningsnævnet, at det er i overensstemmel-
se med fredningens formål, at denne etableres.
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles der derfor herved tilladelse til ud-
førelse afkreaturpassage som ansøgt.

Klagevejledning, jr naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~ €J-
Per Ho1kmann Olsen

Kopi. sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-51-3-727-7-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfrednin~sforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Borg, Enghaven 15,8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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Henning Mortensen
Svinballevej 42
8350 Hundslund

• Vedrørende journal nr. 89/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af
lysthus på ejendommen matr. nr. 24 c Sondrup.By, Hundslund, med
adressen Svinballevej 42, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 23. juni 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø,
modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af et lysthus på
ovennævnte ejendom.

Bygningen opføres med sider af ubehandlet lærk og med tagpap på taget og
vil have et bruttoetageareal på ca. 15 m2 og en højde på 2,8 meter på højeste
sted. Bygningen ønskes benyttet som atelier samt til brug af stjernekikkert.
Der installeres ikke vand, varme eller el. Til bygningen etableres endvidere
en terrasse. Det samlede bruttoareal, hvorpå der bygges, vil herefter være
ca. 40 m2.

Ejendommen er en beboelsesejendom med et grundareal på ca. 3900 m2 .• Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004.

Under besigtigelsen oplyste De, at sydfacaden på lysthuset vil bestå af et 4-
delt glasparti med tykke trærammer, konstrueret således at rummet kan
åbnes helt op. Facaden mod nord vil være uden glaspartier og vil blive
forlænget til afskærmning af terrassen. Bygningen kan til enhver tid fjernes
og er ved sin udformning tilstræbt trykket mest muligt i terrænet.

•
Århus Amt, Natur & Miljø, som dog har lagt til grund, at bygningen alene
vil have en størrelse på ca. 11 m2, har anbefalet, at der gives tilladelse til
lysthuset. Amtet har lagt vægt på, at der er tale om en lille og primitiv
bygning, der placeres tæt ved ejendommens øvrige bygninger og i øvrigt
stort set ikke vil kunne ses på omgivelserne .

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har protesteret mod, at der
gives tilladelse til det ansøgte. Foreningen har særlig anført, at bygningen
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både ved sin placering og sit udtryk er ude af hannoni med landskabet.
Endvidere har foreningen henvist til fredningskendelsens bestemmelse om,-e at der ikke må opføres nogen art af nybygninger i det fredede område.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsen er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger
i det fredede område.

Herefter - og under hensyn til, at bygningen mede den angivne størrelse og
placering vil være stærkt dominerende i området - finder Fredningsnævnet,
at det ansøgte er i strid med fredningens bestemmelser og fonnål, hvorfor
der meddeles afslag på det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

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 afklagen, 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 fonnål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

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

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke AIS, Hovedgaden 54, 8220 Brabrand
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-
51-8-727-1-04)
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53,2100 København ø
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SCA1~NET
Majbritt og Lars Thuesen
Sondrupvej 123
8350 Hundslund

• Vedrørende journal nr. 68/04 - ansøgning om tilladelse til opførelse af
tilbygning, kvist samt isætning af større glasparti i gavlen på 1. sal på
ejendommen matr. nr. 8 e, Sondrup By, Hundsll;lnd, beliggende
Sondrupvej 123, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 17. maj 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø,
modtaget Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning samt
en kvist på ovennævnte ejendom.

Tilbygningen opføres på boligens østlige gavl, der vender væk fra vejen og
ligger umiddelbart op til tæt beplantning mod Sondrup Mose.
Tilbygningen udformes som en lav træbygning med tag af tagpap.
Kvisten placeres på sydside afhuset.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 8.juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

• Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004 .

Under besigtigelsen udvidede De Deres ansøgning til at omfatte en
ansøgning om tilladelse til etablering af glaspartier i gavlen mod vejen på
l.salen af boligen. De oplyste, at De ønsker at inddrage terrassen på 1. sal til
beboelse. For at fa mest muligt lys ind i huset ønskes der større glaspartier i
gavlen. I dag er der en 2-fløjet terrassedør.

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Århus Amt, Natur
& Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til tilbygningen samt kvisten.
Vedrørende glaspartiet i gavlen på beboelsen har Naturfredningsforeningen
anført, at glaspartiet virker for dominerende i landskabet og bør reduceres.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den ansøgte tilbygning er af begrænset størrelse, og det er
Fredningsnævnets vurdering, at den ikke vil ændre væsentligt på

• ejendommens indvirkning på det omgivende landskab. Det samme gælder
kvisten på sydsiden, som er tilpasset husets udformning. Nævnet meddeler

3kov- og NJwreeyAilIDffisation til tilbygningen og kvisten, jf. naturbeskyttelseslovens
J.nr. SN 2001 -\2.1\ 11'1-0Dq.
\1<1. nr. 2..\ ............. Bil.

Retten i Arhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Arhus C
Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 21-65-95-09

13. august 2004
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§ 50, stk. l.

Vedrørende den ansøgte ombygning af gavlpartiet på l.salen af beboelsen
finder Fredningsnævnet, at glaspartiet, som vender ud mod offentlig vej, vil
virke dominerende i landskabet. Dispensation til ombygningen gives derfor
på vilkår,

- at glaspartierne reduceres til en 2-fløjet terrassedør med vindue på
hver side i samme stil og størrelsesforhold som glaspartiet i stueplan.

Klagevejledning,jj. naturheskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til
Naturklagenævnet over afgørel~en.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter
vil fremsende sagen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at
klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet.

• Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet
har modtaget sagen fra Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret
er modtaget.

Klageherettigede 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.

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

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

Med venlig hilsen

~ lts::O;J---
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-
51-8-727-2-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
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Fredningsnævnet for Århus Amt

Johan Koed-Jørgensen
Julianelyst 1
8752 Østbirk

•

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

TIt: 86 12 20 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11986293
Den 20. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 129/04 - ansøgning om efterfølgende tilladelse til etablering af
oplagsplads på Åkjær Gods.

Århus Amt modtog den 22. august 2004 en anmeldelse om et oplag etableret på ejendommen
matr.nr. 1 e Åkjær Hgd., Falling. Oplaget er etableret i Hestehaveskoven sydvest for ejendommens
hovedbygninger.

Århus Amt anmodede den 25. august 2004 om Deres bemærkninger til oplaget, og De har via
landinspektør Svend Smedegaard anmodet om efterfølgende tilladelse til den pågældende
oplagsplads.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand .• Ifølge fredningskendelsens § 3 c må arealerne ikke benyttes til losse- eller oplagspladser, og ifølge
§ 3 d må forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller andet ikke finde sted.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af oplagspladsen den 27. september 2004, hvor
Fredningsnævnet i andet ærinde var på ejendommen.

Fredningsnævnet konstaterede i den forbindelse, at oplagspladsen anvendes til opbevaring af
husholdnings- og byggeaffald, byggematerialer, sanitet, sand, grus, mursten mv.
Oplagspladsen var belagt med knuste byggematerialer. Det kunne konstateres, at oplagspladsen
ikke var synlig over større afstande i det åbne land.

Landinspektør Svend Smedegaard har i forbindelse med ansøgning om efterfølgende dispensation
anført, at der er tale om en mindre oplagsplads, som har været anvendt gennem en lang årrække, og
at det ved en bedrift af Åkjær Gods' størrelse er nødvendigt at kunne foretage oplag, inden affaldet
bortskaffes eller materialerne anvendes.

mailto:post@aarhus.byret.dk


Svend Smedegaard har tillige i et brev til Fredningsnævnet af 15. september 2004 bemærket, at det
givet vis ikke har været hensigten med fredningsbestemmelserne at lægge hindringer i vej en for
almindelig land- og skovbrugsdrift og at det er nødvendigt, at ikke forurenende materialer kan
opsamles på en plads, indtil de kan bortskaffes.

Århus Amt har i en skriftlig indstilling til Fredningsnævnet anført, at etableringen af oplagspladsen
er i strid med fredningens formål og med fredningsbestemmelserne i kendelsens § 3 c og 3 d.
Oplagspladsen er skæmmende i nærområdet, og oplag af affald mv. bør ikke finde sted i det fredede
landskab, men bør henvises til ejendommens udbygninger.

Odder Kommune har i brev af 14. september 2004 til Dem, med kopi til nævnet, angivet, at der er
blevet ryddet op for så vidt angår affald, der kunne give anledning til forurening, og at forurenende
affald fremover vil blive placeret i bygning med fast gulv.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

• Fredningsnævnet har i forbindelse med sin bestigelse af arealet konstateret, at der på pladsen
oplagres mange former for affald, jf. ovenfor, og at der er foretaget ikke ubetydelig opfyldning i
terræn med byggeaffald.

Fredningsnævnet finder, at etableringen af oplagspladsen er i strid med såvel fredningens formål
som med fredningsbestemmelserne ikendelsens § § 3 c og 3 d.

Fredningsnævnet finder derfor ikke at kunne meddele efterfølgende tilladelse til etablering og
bibeholdelse af oplagspladsen.

Affaldet skal være fjernet senest 1. oktober 2005.

Klagevejledning,jj. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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 afnatur og miljø, og

•
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•

•

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

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

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, att. Svend
Smedegaard
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-727-11-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Hara1dsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Klaus Romme1hoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Det amtsrådsva1gte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder



Fredningsnævnet for Århus Amt

Anders Bech
Husoddebakken 26
8700 Horsens
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 20. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 119/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af vandhul på
ejendommen matr.nr. 1 a m.fl. Åkjær Hgd., Falling.

De har ~å vegne Johan Koed-Jørgensen ansøgt om tilladelse til etablering af et vandhul på 1600-
1800 m på ejendommen matr.nr. 1 a m.fl. Åkjær Hgd., Falling.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

De har i ansøgningen anført, at vandhullet ønskes etableret på matr.nr. 10, Åkjær Hgd., Falling, og
at formålet med etablering er at forbedre levevi1kårene for andefugle og padder ved fjorden, samt
fordele jagten på området mere hensigtsmæssigt.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. september 2004.

• I forbindelse med besigtigelsen oplyste Peter Krarup på Deres vegne, at der nu søges om tilladelse
til etablering af et vandhul på ca. 1000 m2

, og ikke som oprindeligt angivet 1600-1800 m2
•

Århus Amt, Natur & Miljø, anførte i forbindelse med besigtigelsen, at der er tale om et
internationalt naturbeskyttelsesområde. Det blev endvidere oplyste, at der ikke konkret er
konstateret padder inden for det relevante område.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ved Klaus Romme1hoffudtalte sig under
besigtigelsen imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Han anførte i den forbindelse, at et
vandhul som det ansøgte ikke passer ind i området. Der er oprindeligt tale om en ellesump, men det
er hans opfattelse, at der er fældet elletræer i området, og disse skal have mulighed for at opvokse
naturligt igen.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i en skriftlig indstilling til Fredningsnævnet, og også under
besigtigelsen, anført, at amtet ikke har indvendinger imod etablering af vandhullet, idet det vurderes
at være landskabeligt uproblematisk .

•
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• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Vandhullet ønskes etableret på et sted, hvor der hidtil har været ellesump. Der er imidlertid fældet
en del elletræer på området, og Fredningsnævnet finder, at disse elletræer skal have mulighed for at
vokse naturligt op igen.

Da der herudover ikke findes at være angivet tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at etablere et
vandhul som det ansøgte, finder Fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele tilladelse til det
ansøgte.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

~ ~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Johan Koed-Jørgensen, Julianelystvej 1,8752 Østbirk
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-3-727-7-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vlK1aus Rornmelhoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå•
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Gynther Møller
Vads Møllevej 13
8350 Hundslund Tlf. 86 1220 77

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 986293
Den 12. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 116/04 - ansøgning om tilladelse til at opføre en ny garage på
ejendommen matr.nr. 8 k Sondrup By, Hundslund, beliggende Vads Møllevej 13.

Fredningsnævnet har den 12. august 2004 fra Århus Amt modtaget ansøgning fra Dem om tilladelse
til at opføre en ny garage på ovennævnte ejendom.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær, Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri mv. gælder for bygninger til bestående
landbrug og frugtplantager, at nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og
ombygning afbeboelses- og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, ikke må iværksættes, før
tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af Fredningsnævnet.

Garager mv. henhører under driftsbygninger.

Ansøgningen omhandler opførelse af en garage på 54 m2 med udhus/fyrrum. I forbindelse med
opførelsen nedrives en eksisterende carport på 25 m2

• Bygningen opføres i sten og med tegltag, i
lighed med det eksisterende stuehus. Den nye garage placeres i en afstand af 3 m fra stuehuset.

Ejendommen er omfattet af landbrugspligt og består hovedsagligt af skovklædte arealer.

Århus Amt har i brev af 11. august 2004 til Fredningsnævnet anført, at der er tale om en mindre
bygning, der udformes i stil og materialer svarende til ejendommens øvrige bebyggelse, og som
erstatter en eksisterende carport.

Ejendommens bygninger er omgivet af skov, og den nye bygning vil derfor ikke være synlig set fra
det omgivende landskab.

Skov- og Natllt8'~y:,,~:.S0i\
J nr. SN2001~\Ll\/\2.-00l1-
AkL 1lr. 22- ~----. BE,
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Amtet kan på den baggrund anbefale en tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.

Da der er tale om en mindre bygning, der i stil og materialer udformes svarende til ejendommens
øvrige bebyggelse og som erstatter en eksisterende carport, samt da den nye bygning, på grundlag
af at ejendommens bygninger er omgivet af skov, ikke vil være synlig fra det omgivende landskab,
findes opførelsen af den nye garage 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:

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.

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

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, jfr. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~ er
Per Holkmann Olsen

- .
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Afgørelse
i sagen om en opført udestue på ejendommen Sondrupvej 137, Hundslund,

i Odder Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 11. juni 2004 afslået at dispen-
sere fra naturbeskyttelseslovens § 50 til lovliggørelse af en opført
udestue på ejendommen matr.nr. 1~ Skablund By, Hundslund, beliggende
Sondrupvej 137, 8350 Hundslund. Ansøgeren har på klage t afgørelsen til
Naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

på ejendommen ligger et hus, som anvendes som fritidshus (i følge BBR
har det status som helårshus). På vestgavlen af huset er der opført en
udestue med et bebygget areal på 17 m2, sider af glas og stråtag.

Odder Kommune konstaterede ved en besigtigelse den 15. maj 2001, at der
foregik byggearbejde på ejendommen og meddelte i et brev af 16. maj
2001 ejeren, at byggeriet skulle have været anmeldt til kommunen inden
påbegyndelsen, og det skulle godkendes af fredningsnævnet, da ejendom-
men ligger inden for et fredet område. Byggeriet var i strid med små-
husreglementet, idet bygninger med stråtag skal holdes mindst 10 meter
fra naboskel. Kommunen påbød derfor ejeren at standse byggeriet, og en-
ten fjerne den påbegyndte bygning eller søge forholdene lovliggjort ved
at sende et ansøgningsskema til kommunen inden 14 dage.
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Den 6. juni 2001 meddelte kommunen ejeren, at det var konstateret, at
ejeren havde valgt at fortsætte og færdiggøre byggearbejdet, og at kom-
munen endnu ikke havde modtaget den redegørelse vedrørende byggeriet,
som kommunen havde anmodet om. Kommunen ville herefter forelægge sagen
for kommunens tekniske udvalg. Samtidig orienterede kommunen frednings-
nævnet.

Den 21. august 2001 modtog Århus Amt via Odder Kommune en ansøgning fra
ejeren om at få lovliggjort udestuen, der beskrives som en overdækket
terrasse, som ejeren har brugt fra omkring 1990. Der er lagt stråtag på
taget efter en stormskade i december 1999. Det fremgår af en vedlagt
regning af 27. maj 2001 fra tækkemanden, at ændringen af taget da var
blevet færdig.

.. Århus Amt stillede herefter sagen i bero på en udtalelse fra Odder Kom-
mune, om kommunen ville meddele dispensation til bibeholdelse af strå-
taget, uanset der ikke er 10 m mellem udestuen og naboskellet. Odder
kommune har fortsat ikke taget stilling til dette spørgsmål.

Århus Amt sendte den 14. januar 2004 sagen til Fredningsnævnet for År-
hus Amt og oplyste samtidig, at udestuen er placeret som en tilbygning
til boligen på ejendommen. På grund af udstuens beliggenhed og begræn-
sede størrelse, er det amtets vurdering, at bygningen ikke har en uhel-
dig indvirkning på landskabet. Amtet har vurderet, at det ansøgte ikke
er i strid med fredningens formål og har anbefalet en tilladelse til
det ansøgte. Forholdet omkring stråtaget og afstanden til skellet må
henvises til kommunens afgørelse efter byggelovgivningen ... Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 26. april 2004.

Under besigtigelsen oplyste ejeren, at der oprindelig var en overdækket
terrasse, som var bygget for ca. 10 år siden. Denne blev stormskadet i
1999, og udestuen er opført i stedet for den overdækkede terrasse og
har den samme størrelse, dog er den blevet ~ meter højere for at få me-
re fald på taget.

Naboen protesterede under besigtigelsen mod, at der blev givet en ef-
terfølgende tilladelse til udestuen. Han henviste især til, at udestuen
er opført efter fredningens gennemførelse, og at ejeren af ejendommen,
der ejer flere parceller i området, i flere tilfælde har undladt at
indhente de fornødne tilladelser til ny- og ombygninger.
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Odder Kommune meddelte under besigtigelsen, at sagen ikke er blevet be-
handlet politisk med hensyn til, hvad der bør gives tilladelse til.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anbefalede, at der blev
givet tilladelse til udestuen, idet den er fint indpasset i den eksi-
sterende bebyggelse.

Århus Amt anbefalede, at der blev givet tilladelse til udestuen. Det
blev især nævnt, at der ikke kan forventes refleksvirkninger fra vindu-
espartierne i udestuen.

Fredningsnævnet har henvist til, at fredningen har til formål at bevare
arealerne i deres nuværende tilstand. Henset til, at udestuen er opført
efter fredningens gennemførelse, på trods af kommunens pålæg om at

.. standse byggeriet, og til at udestuen ligger for tæt på skel og har en
ret dominerende udformning, finder fredningsnævnet ikke, at der bør gi-
ves tilladelse til det ansøgte efter naturbeskyttelseslovens § 50.

Klageren har bl.a. anført, at han ikke har trodset et påbud fra kommu-
nen om at standse byggeriet, idet der efterfølgende er ansøgt om tilla-
delse til opførelse af udestuen.

Til støtte for en efterfølgende tilladelse har klageren anført:
at udestuen er smukt integreret i den oprindelige bygning,
at den er tilpasset stilen for området,
at den ligger skjult bag træer og buske for det umiddelbart visuelle
syn ved forbipassering af ejendommen,
at der ikke er skinnende eller reflekterende overflader,
at tagdækningen fremtræder smukt og afpasset i forhold til det øvrige
område, og
at såvel Odder Kommune, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og
Århus amt har anbefalet en tilladelse til udestuen.

Naturklagenævnet har den 29. oktober 2004 besigtiget ejendommen og af-
holdt møde med sagens parter.

Afgørelse

I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer:
Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Erling S. Christensen,
Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild og Jens
Vibjerg.
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Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningen har til formål at bevare arealerne i deres nuværende til-
stand. For at fremme dette formål er det i § 3, b) i de almindelige be-
stemmelser i fredningskendelsen vedrørende eksisterende helårs- og som-
merhuse fastsat:

"Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs-
og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skøn-
nes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet".

.. Der er ikke tale om opførelse af en helt ny bebyggelse, men om til- og
ombygning af en eksisterende bygning. Byggeriet kræver derfor fred-
ningsnævnets godkendelse, der som udgangspunkt kun kan afslås, hvis
bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet.

Et flertal på 7 medlemmer finder ikke, at udestuen - der ligger i et
område med præg af bYmæssig bebyggelse - har en uheldig indvirkning på
landskabet. Udestuen kan derfor bibeholdes.

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen) finder ikke, at udestuen kan bibe-
holdes - ikke mindst i betragtning af at både den og den tidligere
overdækkede terrasse er blevet opført uden tilladelse fra fredningsnæv-
net.

~ Naturklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at fredningsnævnets af-
slag af ll. juni 2004 til bibeholdelse af udestuen ændres til en tilla-
delse.

Naturklagenævnet har ikke taget stilling til, om stråtaget på udestuen
kan bibeholdes, idet dette spørgsmål henhører under Odder Kommune som
bygningsmyndighed.

på Natu~~genævnets vegne I
a~/æ~2/~

Karen Paabøl

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

I I
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Afgørelse
i sagen om opførelse af et nyt sommerhus eller bibeholdelse af et

ombygge t fiskerhus ved Sondrup Strand i Odder Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 11. juni 2004 meddelt afslag ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af et nyt som-
merhus eller alternativt lovliggørelse af et ombygget fiskerhus/red-
skabsskur, på matr.nr. 4! Skablund By, Hundslund, beliggende Sondrupvej
88B, 8350 Hundslund. Ansøgeren har påklaget afgørelsen til Naturklage-
nævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Ejendommen, der er på 876 m2, ligger helt ned til stranden ved Sondrup
Strand. Nær kysten ligger der et tidligere fiskerhus/redskabsskur, som
er opført i 1933. Der er bygget en ny ydervæg ca. ~ m rundt om huset,
og der er lagt et nyt tag på.

Der er ansøgt om dispensation fra fredningen til opførelse af et nyt
sommerhus på 53 m2, placeret landværts strandbeskyttelseslinjen i flugt
med huset på naboejendommen, Sondrupvej 92B. Huset vil blive opført med
facader af sorttjæret træ og med et tag beklædt med mørkt tagpap. Al-
ternativt er der søgt om tilladelse til at bibeholde det ombyggede fi-
skerhus/redskabsskur.

Odder Kommune har den 29. august 2003 oplyst til Århus Amt, at sagen
meget ligner sagen på naboejendommen Sondrupvej 86, hvor ejeren i 2001

~ fik tilladelse til at opføre et sommerhus på 44 m2 - her var der ved

mailto:nkn@nkn.dk
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fredningen i 1972 opført et mindre hus/redskabshus. Endvidere fik eje-
ren af Sondrupvej 92B i 2002 tilladelse til at opføre et sommerhus på
69 m2• Her var der ved fredningen i 1972 opført 2 mindre sommerhuse,
der ifølge den daværende ejer var opført før 1937. Odder Kommune er af
den opfattelse, at sagen om Sondrupvej 86 er næsten identisk med den
foreliggende sag, da der tale om lovliggørelse af sommerhuse, som op-
rindeligt var opført som redskabsskure eller fiskerhuse.

Odder Kommune finder, at der ud fra et lighedsprincip bør meddeles til-
ladelse til opførelse af et sommerhus på Sondrupvej 88B. Det vil også
være en styrkelse af området, at fiskerhuset, der ligger nær stranden,
bliver fjernet. I forbindelse med en eventuellandzonetilladelse bør
der af landskabelige grunde stilles krav om, at huset placeres vinkel-
ret på stranden. Endvidere bør facaderne fremtræde lukkede uden store
glaspartier, som er reflekterende og dominerende, når den indvendige
belysning er tændt.

Det er Odder Kommunes erfaring, at der efter lovliggørelse af sommerhu-
se i området er sket en langsom privatisering af strandarealerne, så
den offentlige færdsel ikke kan ske uhindret. Der bør derfor stilles
krav om, at strandarealerne, der er omfattet af strandbeskyttelseslin-
jen, fortsat fastholdes som naturområder, og at der ikke opsættes hegn
mellem matriklerne.

Odder Kommune ved Teknisk Udvalg behandlede sagen på et møde den 27.
august 2003, hvor det blev besluttet at anbefale, at der meddeles til-
ladelse til et nyt sommerhus på betingelse af;

~/ • at det eksisterende fiskerhus fjernes
• at sommerhuset placeres vinkelret på stranden i facade flugt med nabo-

huset på Sondrupvej 92B
• at sommerhuset bliver på max. 44 m2,

• at sommerhusets glas facader reduceres
• at grunden føres tilbage til naturgrund med mulighed for offentlig

adgang ifølge gældende fredningsbestemmelser.

Århus Amt har som kommentar til Odder Kommunes udtalelse bemærket, at
ifølge amtets oplysninger vedrørende begge naboejendomme var der her
tale om udskiftning af eksisterende, ældre sommerhuse. Dette fremgår
også af fredningsnævnets afgørelse. Århus Amt er derfor af den opfat-
telse, at den aktuelle sag ikke er umiddelbart sammenlignelig med sa-tt gerne på naboejendommene.
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Århus Amt har i et brev af 15. januar 2004 til Fredningsnævnet for År-
hus Amt anført, at amtet den 8. juni 2001 via fredningsnævnet har mod-
taget en anmeldelse fra Odder Kommune om en ulovligt opført bygning
("sommerhus") på Sondrupvej 88b.

Ved fredningsnævnets besigtigelse den 26. april 2004 anførte ansøgeren,
at området i forvejen er bebygget, og at naboerne har fået tilladelse
til at opføre nye sommerhuse på soklen. En placering af det nye sommer-
hus længere mod nord vil gøre sommerhuset mindre synligt i området, og
ansøgeren var endvidere indstillet på at etablere en slørende beplant-
ning.

Ved besigtigelsen udtalte Odder Kommune, at kommunen kunne anbefale en
tilladelse til opførelse af et sommerhus på maksimalt 45 m2, som bør
trækkes længst muligt tilbage på grunden og falde mest muligt ind i om-
givelserne. Kommunen var imod de ansøgte store vinduespartier.

Århus Amt anbefalede, at der ikke meddeles tilladelse til opførelse af
et nyt sommerhus, men alene til den foretagne ombygning af fiskerhu-
set/redskabsskuret på vilkår af, at bygningen ikke blev benyttet som
sommerhus.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite tilsluttede sig amtets
indstilling.

Fredningsnævnet har i afgørelsen henvist til, at den eksisterende byg-
ning på grunden er et gammelt fiskerhus/redskabsskur, og da frednings-
kendelsen bestemmer, at det ikke er tilladt at opføre nye bygninger i
området, har fredningsnævnet meddelt afslag til opførelse af et nyt
sommerhus på ejendommen.

Nævnet har endvidere meddelt afslag til bibeholdelse af den opførte
sommerhusagtige bygning uden om det faldefærdige redskabsskur under
henvisning til, at der efter fredningskendelsen alene kan gives tilla-
delse til genopførelse af eksisterende bygninger.

Klageren har bl.a. anført, at huset er opført som fiskerhus i 1933 og
blev da anvendt af den tidligere ejer til overnatning i forbindelse med
fiskeri. Huset har derfor lige fra opførelsen været benyttet til over-
natning, ligesom ansøgeren ønsker at benytte det hertil fremover.
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Naturklagenævnet har den 29. oktober 2004 besigtiget ejendommen og af-
holdt møde med sagens parter.

Afgørelse

I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer:
Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Erling S. Christensen,
Martin GIerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild og Jens
Vibjerg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningen har til formål at bevare arealerne i deres nuværende til-
stand. For at fremme dette formål er det i § 3, b), i de almindelige
bestemmelser i fredningskendelsen vedrørende eksisterende helårs- og
sommerhuse fastsat:

"Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs-
og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skøn-
nes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet".

Endvidere er det i § 3, c), om bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse
fastsat:

"Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog
kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med
Fredningsnævnets godkendelse."

Der kan meddeles dispensation fra en fredning, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.

Naturklagenævnet lægger til grund, at opførelse af et sommerhus på
grunden må betragtes som nyopførelse af et sommerhus, da det eksiste-
rende hus alene er et fiskerhus/redskabsskur og ikke et sommerhus.

Opførelse af det ansøgte nye sommerhus vil stride mod fredningens for-
mål, da fredningen ikke giver mulighed for at opføre nye bygninger, med
mindre der er tale om fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygnin-
ger. Nævnet kan derfor ikke give tilladelse hertil.
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Sagen er ikke sammenlignelig med sagerne på de 2 naboejendomme, hvor
der i 2001 og 2002 er meddelt tilladelser til at bygge nye sommerhuse,
da de eksisterende huse havde status som sommerhuse.

Nævnet finder efter besigtigelsen af ejendommen ikke, at det ombyggede
fiskerhus har en uheldig indvirkning på landskabet. Det kan derfor bi-
beholdes på vilkår af, at bygningen ikke benyttes som sommerhus.

Naturklagenævnet stadfæster hermed fredningsnævnets afslag af 11. juni
2004 til opførelse af et nyt sommerhus. Afslaget til bibeholdelse af
det ombyggede fiskerhus/redskabsskur ændres til en tilladelse på vilkår
af, at det ved amtets foranstaltning og for ejerens regning tinglyses,
at bygningen ikke må benyttes som sommerhus, jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 66, stk. 1.

på Naturklagenævnets vegne

cf~?1k&
Karen Paabøl

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



Fredningsnævnet for Arhus Amt

SCANNET
Retten iÅrhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Birgit Andersen
Torupvej 10
8350 Hundslund.

Tlf. 86 1220 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 29. maj 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-49- ansøgning om tilladelse til afboldelse af Sondrup
marked på ejendommen matr. nr. 6a Sondrup By, Hundslund.

Fredningsnævnet har den 27. april 2005 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
at afholde Sondrup Marked på ejendommen matr.nr. 6a Sondrup By, Hundslund, tilhørende Leif
Nielsen, Sondrupvej 67, Sondrup, 8350 Hundslund.

Sondrup marked har været afholdt i en årrække på matr.nr. Ss Sondrup By, Hundslund, ligeledes
tilhørende Leif Nielsen. Da det hidtil anvendte areal imidlertid i år skal indgå i omdrift pga. regler
om tilskud ønskes markedet derfor undtagelsesvis i år afholdt på matr. nr. 6a smst. i en mindre
udgave (uden tivoli).
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informationsbod, toiletter og parkering. Der forventes ca. 9000 besøgende på de 3 dage, som
markedet varer.

Ansøgningen til amtet er kommet efter, at amtet blev bekendt med planerne og i brev af 19. april
2005 gjorde opmærksom på de retslige bindinger på matr. nr. 6a.

• De har ved telefonisk henvendelse til amtet beklaget, at man ikke har været opmærksom på disse
restriktioner, og De har bedt om, at sagsbehandlingen fremskydes, da planlægningen allerede er
meget fremskreden.

Århus Amt har ikke kunnet finde nogen tidligere tilladelser fra Fredningsnævnet til de foregående
års markeder på matr. nr. 5s Sondrup By, Hundslund.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær, Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri mv. (§ 3, litra c) må der ikke anbringes eller
opsættes beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne el.lign. Teltning må ligeledes
ikke finde sted .

• k\- 'f1\\112- -OOJr
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Vurdering
Da der er tale om aktiviteter, der direkte er nævnt i fredningskendelsen, er det amtets opfattelse, at
det ansøgte er i strid med fredningen.• Erosion
Arealet hvor selve markedet skal holdes (angiver med gult på kortmateriale), samt arealet, hvor der
ønskes indrettet parkering til kræmmerne (angivet med blåt på kortmateriale) er forholdsvis tørre
arealer. Da der er tale om en kortvarig og enkeltstående begivenhed forventer amtet ikke, at der
trods det kuperede terræn vil ske nævneværdig erosion af arealerne.

Landskabsæstetik
Der er tale om et kuperet og naturskønt område omgivet af plantage. Der er således igen tvivl om at
markedet, i de 3 dage det varer, vil være en væsentlig forringelse af de landskabelige værdier i
området.

Amtets indstilling
Det overlades til Fredningsnævnets vurdering, om der kan gives dispensation til det ansøgte.

• Såfremt Fredningsnævnet giver dispensation til det ansøgte, vil amtet anbefale, at der stilles krav
om, at arealet efterlades i samme stand som før markedet, dvs. opryddet og med restaurering af evt.
eroderede og nedslidte områder. Herudover vil amtet anbefale, at der stilles krav om, at de mere
fugtige områder langs åen afskærmes for at undgå skader på disse.

Amtet vil ligeledes anbefale, at Fredningsnævnet sammen med behandlingen af ansøgningen eller
umiddelbart herefter i samarbejde med arrangørerne (Birgit Andersen) tager stilling til fremtidige
markeder inden for fredningen, herunder om det kan tillades og i så fald, hvor og hvordan det skal
afholdes.

Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vii amtet tage stiHing efter
naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 17.

•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Det er oplyst, at markedet har været afholdt hvert år i adskillige år uden ansøgning om dispensation
fra fredningsbestemmelserne, men tilsyneladende også uden at der er rejst indsigelse fra nogen side.
Uanset, at opstilling af boder m.v. er direkte i strid med fredningsbestemmelserne, finder
Fredningsnævnet på baggrund af amtets indstilling, og på baggrund af, at afholdelse af markedet
efter det oplyste ikke tidligere har skabt problemer i relation til det fredede område, efter
omstændighederne, at afholdelsen af markedet i juni 2005, med anvendelse af arealet som nærmere
beskrevet ovenfor, kan tillades i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på betingelse af

at de mere fugtige områder langs åen afskærmes for at undgå skader på disse, og
at arealet efterlades i samme stand som før markedet, dvs. opryddet og med restaurering af evt.
eroderede og nedslidte områder.

Det pålægges Dem samtidig at rette henvendelse til Århus Amt, Natur & Miljø, efter markedets
afholdelse med henblik på drøftelse af ønsker om fremtidige markeder, således at amtet derefter kan
indstille til Fredningsnævnet, om, og i givet fald under hvilke betingelser, fremtidige markeder kan
afholdes.

•



Klagevejledning,jj. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

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

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Leif Nielsen, Sondmpvej 67, 8350 Hundslund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-727-1-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15,8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-83 - ansøgning om lovliggørelse af anmeldte forhold og
om ændring af eksisterende udhus på matr. nr. 1 d Sondrup by, Hundslund, beliggende
Sondrupvej 84, Sondrup Strand, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har henholdsvis den 3. august og den 15. november 2005 fra Århus Amt, Natur &
Miljø, modtaget Deres ansøgning om lovliggørelse af anmeldte forhold samt om ændring af
eksisterende udhus på ovennævnte ejendom.

De anmeldte forhold er følgende:

• Karnap med kobbertag tilbygget det eksisterende hus
• Overdækning af grøft med jordvold
• Diverse stendynger
• Stensætning langs vej
• Indhegning af kastanie træ og grantræer.

• De oplyste, at karnappen er opført i 1997. De har ikke haft kendskab til, at der skulle have været en
grøft på ejendommen, men oplyser, at der er etableret en jordvold i den til ejendommen hørende
have ud mod vejen. Eventuelle foretagne ændringer har ikke været forelagt Fredningsnævnet eller
Århus Amt.

Vedrørende ændringen af det eksisterende udhus har De ansøgt om følgende:

- tilladelse til at ændre taghældningen på det eksisterende udhus. Taget på udhuset har ensidig
hældning. Der søges om tilladelse til at ændre facadehøjden fra 1,9 til 2,1 m, hvorved
taghældningen formindskes. Den maksimale taghøjde forbliver 2,32 m.
- tilladelse til at etablere to ovenlysvinduer på taget, hver på l m x 2 m.
- tilladelse til at etab lere en port på 1,6 m x 2, l m. Porten skal erstatte den nuværende dør og det
nuværende vindue.

Udhuset er registreret i BBR med en størrelse på 22 m2
.

Der er ikke ansøgt om ændret anvendelse. Det vil sige, at der fortsat er tale om anvendelse som
udhus.
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Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

Under besigtigelsen oplyste De, at dyrehegnet blev sat op for at beskytte grantræerne mod rådyr,
som spiste toppen.
Vedr. ændringerne af udhuset henviste De til, at dette kraftigt trænger til renovering, og at der er hul
i taget.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives efterfølgende dispensation til den tilbyggede
karnap samt til ændring af udhuset. Med hensyn til jordvolden, stendyngerne og stensætningen
langs vejen har amtet anført, at disse forhold ligger under bagatelgrænsen for, hvad
Fredningsnævnet bør behandle, men i tilfælde af, at nævnet alligevel behandler forholdene, har
amtet indstillet til, at der meddeles dispensation. Vedr. hegningen på ejendommen har amtet
indstillet, at hegnet kræves fjernet, da det ikke er driftsmæssigt nødvendigt.

• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte .

Odder Kommune har ikke haft bemærkninger til Deres ansøgning.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i den ved fredningens ikrafttræden værende
tilstand. Det er ikke tilladt at foretage terrænændringer, og der må ikke opsættes hegn, som ikke er
driftsmæssigt nødvendige. Vedr. om- og tilbygninger skal der forud indhentes godkendelse fra
Fredningsnævnet.

Nævnet fmder, at hverken den tilbyggede karnap eller den ansøgte ændring af det eksisterende
udhus har en uheldig indvirkning på landskabet. Det samme gælder stensætningerne og
stendyngerne. På denne baggrund meddeler nævnet dispensation vedr. disse forhold, jf.
naturbeskyttelsens § 50, stk. 1.

• Vedr. den etablerede j ordvold er der tale om en terrænændring, der har ændret det naturlige forløb
af en grøft. Herefter, og da terrænændringer ifølge fredningskendelsen ikke er tilladt, fmder nævnet,
at grøften skal gentableres. Da jordvolden ikke i sig selv på grund af dens begrænsede størrelse har
indvirkning på det omgivende landskab, sætter nævnet ikke krav om, at volden helt fjernes i
forbindelse med etablering af grøften.

Det opsatte dyrehegn er ikke driftsmæssigt nødvendigt. Herefter, og da det ikke længere er
afgørende nødvendigt, at hegnet er opsat af hensyn til beskyttelse af træerne mod rådyr, giver
nævnet afslag på efterfølgende dispensation til det opsatte dyrehegn.

Dyrehegnet skal være fjernet og grøften genetableret senest den 1. juni 2006.

K1agevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

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

Tilladelsen med hensyn til udhuset 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

•
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-727-10-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, 01drupvej 100, 8350
Hundslund
Det amtsrådsva1gte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommuneva1gte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder .
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Vedrørende journal nr. 11.01.200>93 - ansøgning om ombygning og udvidelse af hus på
ejendommen matr. nr. 4q Skablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 90, Sondrup
Strand, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har 27. september fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til ombygning afhuset på ovennævnte ejendom.

De har ansøgt om en ændring af taghældningen fra 38 til 45°, hvilket medfører en forøgelse af
højden på tagryggen med ca. 80 cm, samt om en forlængelse af tagkonstruktionen mod syd.
Tagbeklædningen udføres i rød tegl.
Ændringen af tagkonstruktionen er begrundet med et ønske om at udnytte førstesalen til beboelse.
Førstesalen vil herefter indeholde 60 m2 beboelse og 8 m2 overdækket svalegang, der orienteres ud
mod kysten.

Eksisterende beboelse er ifølge oplysninger fra BBR på 80 m2
, bebygget areal 80 m2

.

Afstanden mellem det eksisterende hus og kysten er ca. 80 m .• Ej endommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkj ær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der meddeles dispensation til det ansøgte.
Amtet har lagt vægt på, at der er tale om en begrænset ændring af tagkonstruktionen, hvor højden af
tagryggen alene forøges med 80 cm, ligesom huset ligger delvis bag ved anden bebyggelse set i
forhold til kysten.
Amtet har dog bemærket, at en forlængelse af tagkonstruktionen med flere meter, uden at
stueetagen forlænges, resulterer i en noget usædvanlig byggestil med et meget stort tag til et lille
hus.

Hverken Odder Kommune eller Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har haft
bemærkninger til det ansøgte .•
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under særlig hensyn til, at der er tale om en begrænset ændring af tagkonstruktionen, og til at huset
er delvis skjult af anden bebyggelse set i forhold til kysten, finder nævnet ikke, at den ansøgte
ombygning og udvidelse af huset har en uheldig indvirkning på landskabet. Nævnet meddeler
herefter dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på følgende vilkår:

l. at der benyttes refleksfrit glas i vinduespartierne på førstesalen i gavlen ud mod kysten og i
veluxvindueme på førstesalen, og

2. at byggeriet udføres i overensstemmelse med det udaterede tegningsmateriale vedlagt
byggesagsansøgningen af 27. juli 2005 fra Odder Kommune til Århus Amt og det i øvrigt
oplyste.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslol'ens §86 og §87:

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen

~ ..v
Per Holkmann Olsen

-
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Vedrørende journal nr. 11.01.200~84 - ansøgning om bibeholdelse af stendynger på
ejendommen matr. Nr. 4i Skablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 88B, Sondrup
Strand, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har 3. august 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres ansøgning om
efterfølgende dispensation til en anlagt stensætning på ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at stensætningen er etableret for at sikre, at jorden ikke skrider.
Stensætningen!stendyngerne er opført omkring et plateau, hvor der er placeret et fiskerhus.

Fredningsnævnet har tidligere behandlet en sag om fiskerhuset G ournal nr. 4912001).
Fredningsnævnet meddelte den ll. juni 2004 afslag til ombygning af nævnte fiskerhus.
Naturklagenævnet ændrede denne afgørelse den 5. november 2004 til en tilladelse på betingelse af,
at bygningen ikke må anvendes som sommerhus.
Ifølge Århus Amts billedmateriale var der allerede ved behandlingen af den nævnte sag etableret de
omhandlede stendynger/stensætninger ved fiskerhuset.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

Under besigtigelsen oplyste De, at stensætningen/stendyngeme har været til stede på ejendommen i
ca. 11 år, uden at der tidligere er fremkommet indsigelser herimod.

Nævnet konstaterede, at stensætningen understøtter et hævet plateau omkring fiskerhuset, og at
stensætningen!stendyngerne delvist rager op over dette jordplateau.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anført, at stensætningen er af underordnet betydning i forhold til
fredningskendelsens forbud mod tilstandsændringer. Amtet har dog lagt op til, at Fredningsnævnet
overvejer betydningen af en eventuel dispensation i sagen i forhold til præcedensvirkningen i
området.
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets betænkeligheder vedrørende
en eventuel præcedensvirkning, men har konkret anført, at lokalkomiteen finder, at stensætningen er
godt tilpasset området.

Odder Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet lægger til grund, at stensætningen!stendyngerne er delvis nødvendige for at holde
påjorden, og at de har været på ejendommen i ca. 11 år uden at være påtalt. Nævnet finder
endvidere, at stensætningen er tilpasset det omgivende landskab. Herefter, og uanset
fredningskendelsens forbud mod terrænændringer, meddeler nævnet dispensation til
stensætningen!stendyngerne, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, på vilkår, at de sten, der rager
op over jordplateauet fjernes. Disse sten skal være fjernet senest 1. juni 2006.

Klagevejledning, it naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-727-15-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
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Afgørelse
i sagen om en oplagsplads på Åkjær Gods i Odder Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 20. oktober 2004 meddelt afslag
på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50 til lovliggørelse af
en etableret oplagsplads på en del af matr.nr. le Åkjær Hdg., Falling,
på ejendommen Åkjær Gods. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet
af Bonefeld & Bystrup A/S på vegne af ejeren af Åkjær Gods.

Arealet, der ligger i udkanten af Hestehaveskoven, er fredskovspligtigt
og omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fred-
ning af arealer ved Sondrup og Åkjær.

Ifølge fredningskendelsens § 1 har fredningen til formål at bevare are-
alerne i deres nuværende tilstand.

Efter kendeIsens § 3c må arealerne ikke benyttes til losse- eller op-
lagspladser, og efter § 3d må forurening af naturen ved henlæggelse af
affald eller andet ikke finde sted.

Efter at have modtaget en anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsfor-
enings lokalkomite om et oplag etableret i Hestehaveskoven sydvest for
Åkjær Gods hovedbygninger, besigtigede amtet stedet den 23. august 2004
og konstaterede, at der var etableret en oplagsplads med husholdnings-
og byggeaffald, byggematerialer, hårde hvidevarer, tønder med spildolie
samt sand, grus, mursten mv.

Af ansøgningen om en efterfølgende dispensation fremgår det, at der er
,tt tale om en mindre oplagsplads, som har været anvendt i en lang årrække,
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og at Åkjær Gods derfor ikke har været opmærksom på, at der var tale om
et muligt ulovligt forhold. Ved en bedrift som Åkjær Gods er det nød-
vendigt at kunne foretage sådanne oplag, inden man bortskaffer det
egentlige affald via en vognmand eller fx bruger vejmaterialerne til
vedligeholdelse af mark- og skovveje.

Århus Amt har til Fredningsnævnet for Århus Amt udtalt, at etableringen
af oplagspladsen er i strid med fredningens formål og med fredningsbe-
stemmelserne i § 3c og 3d. Selvom oplaget ikke kan ses over store af-
stande, da det ligger inde i skoven, er det skæmmende i nærområdet. Op-
lag af affald mv. som det pågældende bør ikke finde sted i det fredede
landskab, men bør henvises til ejendommens bygninger.

Odder Kommune har den 14. september 2004 meddelt fredningsnævnet, at
der er blevet ryddet op for så vidt angår affald, der kunne give anled-
ning til forurening, og at forurenende affald fremover vil blive place-
ret i en bygning med fast gulv. Kommunen betragter herefter sagen om
affaldshenlæggelse som afsluttet i forhold til miljøbeskyttelsesloven.

Bonefeld & Bystrup A/S har i et brev af 15. september 2005 til fred-
ningsnævnet henvist til Odder Kommunens afgørelse vedrørende miljøbe-
skyttelsesloven. Desuden har firmaet bemærket, at Århus Amt i sin ind-
stilling ikke i tilstrækkeligt omfang har udvist indsigt i og forståel-
se for, at en landbrugsbedrift af Åkjærs størrelse må have mulighed for
at opsamle sådanne ikke-forurenende materialer, indtil de kan bortskaf-
fes. Henvisningen til, at et sådant oplag skal ske indendørs, er helt
urealistisk. Det har givetvis ikke været hensigten med fredningsbestem-
melserne at lægge hindringer i vejen for fortsat almindelig land- og
skovbrugsdrift.

Fredningsnævnet besigtigede sammen med Århus Amt, men uden at ejeren
var til stede, oplagspladsen den 27. september 2004, hvor fredningsnæv-
net i et andet ærinde var på ejendommen.

Fredningsnævnet konstaterede i den forbindelse, at oplagspladsen anven-
des til opbevaring af husholdnings- og byggeaffald, byggematerialer,
sanitet, sand, grus, mursten mv.Oplagspladsen var belagt med knuste
byggematerialer. Fredningsnævnet vurderede, at der var foretaget en ik-
ke ubetydelig opfyldning i terræn med byggeaffald. Oplagspladsen var
ikke synlig over større afstande i det åbne land.
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Fredningsnævnet har fundet, at etableringen af oplagspladsen er i strid
med såvel fredningens formål som med fredningsbestemmelserne i kendel-
sens §§ 3c og 3d. Fredningsnævnet har derfor afslået at meddele en ef-
terfølgende dispensation til etablering og bibeholdelse af oplagsplad-
sen. Fredningsnævnet fastsatte samtidig en frist til den 1. oktober
2005 til fjernelse af affaldet.

Klageren har anført, at afgørelsen strider mod hensynet til ejendommens
drift som landbrugs- og skovbrugsejendom, og at afgørelsen dermed går
videre, end det er forudsat i fredningen. Oplagspladsen ligger umiddel-
bart inden for skovgrænsen og er ikke synlig fra de omgivende arealer.
Den er placeret på et sted, hvor den er til mindst mulig gene og langt
mindre synlig end fx et udendørs oplag ved bygningerne. Det bestrides,
at der er tale om en losseplads, og at den anvendes til køkkenaffald og
lignende. Almindeligt husholdningsaffald bortskaffes via den kommunale
tømningsordning.

Oplagspladsen ønskes anvendt til midlertidigt oplag af ikke-forurenende
materialer i form af hegnsmaterialer, diverse metaldele, emballage,
landbrugsdæk osv., som samles sammen, indtil disse kan bortskaffes via
produkthandler, losseplads mv., mens spildolie og lignende vil blive
opbevaret i en egnet bygning med fast gulv. Derudover tjener pladsen
til samleplads for grene og rent træ, som afbrændes på stedet, og som
tømmerplads i forbindelse med skovdriften.

Med hensyn til bygningsaffald i form af murbrokker og lignende er det
velegnet og almindelig brugt som fyldmateriale på pladser og i mark- og
skovveje overalt i landet - såvel på private som offentlige ejendomme.

Pladsen har også været anvendt før fredningen, og der er således ikke
tale om en ændret anvendelse, men hele ejendommen var under den tidli-
gere ejer groet helt til, og både mark- og skovdriften var meget for-
sømt. Den nuværende ejer har ryddet op overalt på godset, som nu frem-
træder som et af landets mest veldrevne, og det er paradoksalt, at den
oprydning, der er sket med indsamling af jernaffald fra marker og skov-
bryn og fjernelse af sammenfaldne bygninger mv. efterfølgende resulte-
rer i en anmeldelse mod en oplagsplads, som netop er nødvendig for at
opretholde denne ryddelighed.

Derudover er det gjort gældende, at fredningsnævnet ved alene at fore-
tage besigtigelse på stedet sammen med den ene part, amtet, ikke har
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tt giveh)ejeren af Åkjær Gods mulighed for at forklare nærmere om pladsens
anvendelse.

Hvis ejeren havde været til stede ved besigtigelsen ville han havde
kunnet oplyse, at det såkaldte køkkenaffald var enkelte coladåser og
madpakkepapir, som i forbindelse med høstarbejdet ved en fejl var kom-
met sammen med papirsække fra landbrugsdriften.

Der er indsendt en række fotos, som ifølge klageren viser, at der er
ryddet op på pladsen, så der alene er henlagt materialer til samlet
bortskaffelse af en produkthandler. Derudover er der almindelige for-
brugsmaterialer for landbrugs- og skovbrugsejendomme, såsom sand, sten,
fliser, belægningssten og drænrør, som på mange landbrugsejendomme vil-
le ligge og flyde omkring bygningerne, eller hvor man sidst brugte dem,
men som på Åkjær Gods er samlet på et sted.

Sammenfattende ønskes oplagspladsen godkendt til midlertidig opbevaring
af ikke-forurenende materialer, herunder som tømmerplads mv. for skov-
driften - subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling i fred-
ningsnævnet med en ny besigtigelse med deltagelse af ejeren.

Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget ejendommen den 21. oktober
2005 sammen med en repræsentant for Bonefeld & Bystrup A/S. Det blev
oplyst, at der var ryddet op på pladsen for nylig. Der lå bl.a. en ræk-
ke kasserede håndvaske, et par olietanke, hegnsmaterialer, sten, fli-
ser, drænrør og noget træ på pladsen.

Efter aftale med sekretariatet har Bonefeld & Bystrup A/S indsendt en
tegning over oplagspladsens placering i skoven og angivet, at den er på
ca. 3.000 m2•

Afgørelse

I sagens behandling har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer:
Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Ma-
rie-Louise Andreasen, Martin GIerup, Leif Hermann, Anders Stenild, Poul
Søgaard og Jens Vibjerg.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet medde-
le dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning
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end nævnt i stk. 1 kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse af
fredninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, som har
til formål at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.

Det fremgår ikke af fredningskendelsen, at der var en oplagsplads i He-
stehaveskoven, da fredningen blev gennemført, så det har formodningen
imod sig, at oplagspladsen er etableret, før arealet blev fredet.

Under hensyn til de udtrykkelige bestemmelser i fredningskendelsens
§ 3c om at arealerne ikke må benyttes til losse- eller oplagspladser,
og i § 3d om at forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller
andet ikke må finde sted, vil det efter Naturklagenævnets opfattelse
vil være i strid med fredningens formål at give dispensation til bibe-
holdelse af oplagspladsen.

Opbevaring af affald må ske et andet sted på ejendommen uden for det
fredede areal.

På denne baggrund stadfæster Naturklagenævnet hermed Fredningsnævnet
for Århus Amts afslag på dispensation til bibeholdelse af oplagsplad-
sen.

Det overlades til Århus Amt som sekretariat for Fredningsnævnet for År-
hus Amt at fastsætte en ny frist for fjernelsen af oplagspladsen.

på Naturklagenævnets vegne

4cP~
Karen Paabøl

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fredningsnævnet for Arhus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Inga Andersen
Akacievej 10
8700 Horsens

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 6. januar 2006.

• Vedrørende journal nr. 11.01.2005-85 - ansøgning om lovliggørelse af anmeldte forhold på
matr. nr. l i, Sondrup by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 137, Sondrup Strand, 8350
Hundslund.

Fredningsnævnet har den 3. august 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget en anmeldelse af
diverse forhold på ovennævnte ejendom.

Anmeldelsen vedrører
• Overdækket indgangsparti
• Tilbygning til eksisterende hus
• Carport, traktorgarage, redskabsskur.

De har oplyst, at al bebyggelse på ejendommen med undtagelse afredskabsskuret i skel er opført
før fredningens ikrafttræden i 1977. Redskabsskuret er opført i 1995. Ifølge BBR er der kun en
bygning på ejendommen. Bygningen er opført i 1920, ombygget i 1990 og har et areal på 124 m2

•

• Fredningsnævnet har tidligere behandlet en sag på ejendommen. Fredningsnævnet meddelte således
den 11. juni 2004 afslag på en udestue til ejendommen. I kendelse af 5. november 2004 ændrede
Naturklagenævnet Fredningsnævnets afgørelse til en dispensation.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

Århus Amt, Natur & Miljø, har oplyst, at det ikke har været muligt for amtet at finde frem til,
hvornår den anmeldte bebyggelse er opført. Amtet har dog oplyst, at den anmeldte bebyggelse ikke
fremgår af fredningskendelsens kortbilag.

Under besigtigelsen oplyste De, at redskabsskuret er ca. 2 x 2 meter stort, og at der opbevares en
havetraktor i skuret.

mailto:post@aarhus.byret.dk
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Århus Amt, Natur & Miljø, har anført, at såfremt bebyggelsen er opført efter 1977, kræver den
Fredningsnævnets godkendelse, eftersom der dels er tale om tilbygning til det eksisterende hus, og
dels om nybyggeri. Byggeriet kan dog kun afslås, hvis det skøru\ & at ville få en uheldig indvirkning
på landskabet, jf. Naturklagenævnets kendelse af den 5. november 2004.

For så vidt angår det overdækkede indgangsparti til bygningen til det eksisterende hus og carporten
er det amtets vurdering, at disse med omgivelsernes karakter af bymæssig bebyggelse taget i
betragtning ikke har en uheldig indvirkning på landskabet. Århus Amt har derfor indstillet til
Fredningsnævnet, at der meddeles efterfølgende dispensation til det overdækkede indgangsparti i
tilbygningen til det eksisterende hus og til carporten.

Med hensyn til traktorgaragen og redskabsskuret har Århus Amt meddelt, at amtet lader det være op
til en konkret vurdering fra Fredningsnævnet, om der kan meddeles tilladelse til disse bygninger.
Amtet har henvist til, at der ved vurderingen bør indgå, at ejendommen på trods af sin status som
helårsbolig anvendes til fritidshus.

Hverken Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Odder Kommune har haft
bemærkninger til sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det er uklart, hvorvidt bebyggelsen - på nær redskabsskuret - er opført, og således uklart, om det er
før fredningens ikrafttræden i 1977 eller efter. Da den anmeldte bebyggelse ikke fremgår af
fredningskendelsens kortbilag, lægger Fredningsnævnet til grund, at bebyggelsen ikke var opført på
tidspunktet for fredningens ikrafttræden i 1977. Bebyggelsen kræver herefter Fredningsnævnets
godkendelse.

Fredningsnævnet finder, at det overdækkede indgangsparti, tilbygningen til det eksisterende hus og
carporten, som alle er opført som tilbygninger til det eksisterende hus, ikke kan siges at have en
uheldig indvirkning på landskabet. Nævnet har lagt vægt på, at området i forvejen har karakter af
bymæssig bebyggelse. Vedrørende den større traktorgarage lægger nævnet vægt på, at denne ikke er
synlig udefra, da den er placeret bag ved hovedhuset. På denne baggrund finder nævnet ikke, at
traktorgaragen har en uheldig indvirkning på landskabet. Endvidere må det antages, at der er behov
for udhusfaciliteter til ejendommen .

• Nævnet meddeler herefter dispensation til de anførte bygninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1.

Vedrørende det mindre redskabsskur på ca. 2x 2 meter lægger nævnet vægt på, at dette er placeret i
et hjørne af grunden, lidt væk fra hovedbygningen. Herefter, og da der med den ovenfor nævnte
større traktorgarage i forvejen er udhusfaciliteter på ejendommen, finder nævnet ikke, at der bør
meddeles efterfølgende dispensation til redskabsskuret, hvorfor der meddeles afslag på ansøgningen
herom.
Redskabsskuret skal fjernes inden l. juni 2006.

Klagevejledning,jf. naturheskyttelseslovens §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.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

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

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

(i0-$
Per Holkmann Olsen

•

Kopi er tilsendt:
John Kopke, Sondrupvej 135, Sondrup Strand, 8350 Hundslund
Advokaterne i Sundhuset, Ret & Råd, Clarasvej 2, 8700 Horsens
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-727-17-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

•



Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

John Kopke
Sondrupvej 135,
Sondrup Strand
8350 Hundslund

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 6. januar 2006 .

• Vedrørende journal nr. 11.01.2005-102 - klage over diverse forhold på matr. nr. 7k, Sondrup
by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 135, Sondrup Strand, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har 4. oktober 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget en klage fra
Advokaterne i Sundhuset, Horsens, på vegne Deres nabo, Sondrupvej 137, over diverse forhold på
ovennævnte ejendom. Klagen vedrører garagen/udhuset, et opført anneks til garagen, en ryge ovn og
indkørslen ud mod vejen og at der er opsat hvide stensøjler og gitter.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

•
Fredningsnævnet meddelte den 30. august 1994 tilladelse til opførelse af 32 m2 garage/udhus på
ejendommen (fredningsnævnssag nr. 50/94). Det fremgår af sagens bilag, at der på ejendommen
tidligere lå 2 udhus e, men at de på grund af dårlig vedligeholdelse blev revet ned i maj 1992. Den
nye garage/udhus skulle opføres, så det fremstod som bindingsværk i lighed med
beboelsesbygningen. I stedet for stråtag skulle ejendommen pålægges røde vingetegl på grund af
afstandskrav til skel. Der foreligger udateret tegningsmateriale vedrørende udformningen af
udhuset. Garagen/udhuset skulle opføres i overensstemmelse hermed og ligge bag en høj hæk og
med en smal indkørsel.

Det fremgår af både Odder Kommunes fremsendelsesbrev af 25. maj 1994 til Fredningsnævnet
vedrørende sagen og af Århus Amts brev af 13. juni 1994, som efter det oplyste er sendt i kopi til
Dem, at tagbeklædningen skulle udføres i rødt tegl.

De har under sagen anført, at De ikke har været bekendt med kravet om brug af røde vingetegl.

Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at garagen/udhuset ikke er opført i overensstemmelse
med den foreliggende tilladelse. Garagen/udhusets ydre udformning afviger fra tegningsmaterialet,
ligesom det er opført med sorte, glaserede tagsten og ikke som nævnt i ansøgningen med røde
tagsten. Endvidere er der etableret en rygeovn i garagen/udhuset. Mod nord er garagen/udhuset

•
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blevet udvidet med et anneks i stil med garagen/udhuset. Dette anneks fremgår ikke af den
oprindelige ansøgning. Bygningen fremstår i øvrigt ikke som garage/udhus, men som
beboelsesbygning. Endvidere er tilkørselsforholdene ændret i forhold til det ansøgte. Indkørslen er
flyttet og gjort bredere end forudsat, ligesom der er opsat søjler og gitter.

Under besigtigelsen fastholdt De, at De ikke tidligere har været bekendt med kravet om brug af røde
tagsten. De anførte endvidere, at de glaserede teglsten ikke virker skæmmende i landskabet, da de
ikke længere - på grund af deres alder - har et skinnende præg. Garagen/udhuset blev opført i
umiddelbar forlængelse af, at tilladelsen forelå, d.v.s. for ca. 11 år siden, og der har ikke tidligere
været klager.

Vedrørende rygeovnen oplyste De, at den ikke har været anvendt i 4 år, da der bor en natugle i
skorstenen. Den kan således ikke genere nogen.

Vedrørende indkørslen oplyste De, at den ligeledes er etableret for ca. 11 år siden.
Deres nabo, Inga Andersen, anførte hertil, at søjlerne blev sat op i 1998, d.v.s. for ca. 7 år siden.

Arhus Amt, Natur & Miljø, har vurderet, at Fredningsnævnets tilladelse af den 30. august 1994 ikke
er overholdt. Amtet har anbefalet, at Fredningsnævnet efter en besigtigelse overvejer, om
forholdene kan godkendes, som de er, eller om de bør føres tilbage i overensstemmelse med de
foreliggende tilladelser. Amtet bemærker samtidig, at de generelt ikke anbefaler anvendelse af
glaserede tegl inden for fredede områder.

Odder Kommune har anført, at garagen/udhuset er godkendt til brug som garage/udhus og ikke til
beboelse. Umiddelbart virker bygningen, som om den benyttes til beboelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Garagen/udhuset er ikke opført i overensstemmelse med nævnets kendelse af 30. august 1994.
Betingelserne for tilladelsen fremgår af henholdsvis Odder Kommunes ansøgning af25. maj 1994
og Århus Amts brev af 13. juni 1994, hvilket har været sendt til Dem ikopi. På denne baggrund
finder nævnet, at De burde have været bekendt med kravet om brug af røde tagsten.

Da den opførte garage/udhus afviger væsentlig fra den givne tilladelse, og da huset i sin ydre
udformning ikke fremstår som en garage/udhus, men derimod har præg af beboelsesejendom, finder
nævnet ikke, at der kan meddeles efterfølgende dispensation til bygningen, herunder de glaserede
tagsten. Garagen/udhuset skal herefter ændres, så det er i overensstemmelse med tilladelsen fra
1994.

Det opførte anneks, som der ikke er givet tilladelse til, er opført i sammenhæng med
garagen/udhuset. I forhold til garagen/udhuset er annekset af begrænset størrelse. På denne
baggrund finder nævnet, at der kan meddeles efterfølgende dispensation til annekset, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at tagbeklædningen ændres til røde tagsten.

Vedrørende rygeovnen foreligger der ikke tilladelse til opførelse heraf. Nævnet finder ikke, at der er
nogen begrundelse for at opretholde ovnen i forbindelse med garagen/udhuset. Ovnen skal derfor
fjernes.

Vedrørende indkørslen er denne flyttet i forhold til tilladelsen fra 1994. Endvidere er indkørslen
gjort meget bred, og der er stillet søjler op og opsat gitter. Nævnet finder, at indkørslen, som den
fremstår i dag, er meget atypisk for det fredede område og ikke i overensstemmelse med



fredningens formål. Den nuværende indkørsel skal derfor fjernes, og der kan alene etableres
indkørsel i overensstemmelse med tilladelsen af 30. august 1994.

Ændringerne skal være udført senest 1. september 2006.

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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

e Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
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

~ -{3
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Advokaterne i Sundhuset, Ret & Råd, Clarasvej 2, 8700 Horsens
Inga Andersen, Akacievej 10, 8700 Horsens
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-727-7-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Erik Borg, Enghaven 15, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder.
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Vedrørende journal nr. 136/2004 - vedrørende renovering af bådehus på ejendommen matr.
nr. 4g Skablund by, Hundslund, beliggende Sondrupvej 96, Sondrup Strand, 8350
Hundslund.

Fredningsnævnet har 17. august 2004 modtaget en klage fra Leif og Ole Dvenge, Sondrupvej 94,
vedrørende ombygning af bådehuset på ovennævnte ejendom. Klagen er senere tiltrådt af John og
Marianne Kopke, der har overtaget Sondrupvej 94 efter at klagen var indgivet.

Fredningsnævnet har den 4. oktober 2005 modtaget en indstilling fra Århus Amt, Natur & Miljø i
anledning af klagen.

Ifølge klagen af 12. august 2004 er bådehuset blevet nedrevet og genopført som et sommerhus med
ovenlysvindue, glasdøre og terrasse m.v.

De har i brev af 1. september 2005 til Århus Amt fremsendt Deres bemærkninger til klagen. Ifølge
bemærkningerne har huset ikke været revet og genopbygget, men er blot blevet renoveret. Der er
dog sket ændringer af vinduer, idet der er påført yderligere 2 vinduer på østsiden (3 i alt) samt et
Veluxvindue i taget mod øst.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juni 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. november 2005.

Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at bådehuset er blevet renoveret udvendigt, herunder er
der påført bådehuset en tilbygning på 16 m2, jf. nævnets tidligere afgørelse af 30. oktober 2001
herom Gournal nr. 83/2001).

Foran bådehuset, ved gavlen mod kystarealet, er der anlagt en fliseterrasse.

Under besigtigelsen oplyste De blandt andet, at der allerede var etableret en terrasse med ældre
fliser foran bådehuset. De har alene erstattet de gamle fliser med nye. Bådehuset blev renoveret
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både indvendigt og udvendigt. Beklædningen på bådehuset består stadigvæk af de gamle brædder,
ligesom det også er de gamle spær m.v., der er blevet benyttet. Der er blevet lagt ny tagbeklædning
af tilsvarende karakter som den tidligere, d.v.s. gråt eternittag. Bådehuset benyttes som anneks i
henhold til tilladelse af 11. oktober 2004 fra Odder Kommune.

Under besigtigelsen blev nævnet forevist en hvid, 2-fløjet glas-terrassedør, som er opsat inden for
bådehuset s porte, som vender ud mod kystarealet. De oplyste, at terrassedørene er isat som led i
isoleringen af bådehuset. Portene holdes lukket, når bådehuset ikke benyttes.

Naboen, John Kopke, anførte under besigtigelsen, at portene står åbne hele sommeren, og at naboen
føler sig generet af den aktivitet, der er foran bådehuset. De anførte hertil, at der tidligere har været
opsat et 3 m højt hegn mellem ejendommene. Dette hegn hindrede indsigten til naboejendommen.
Naboen har selv valgt at fjerne hegnet.

Under besigtigelsen foreviste Deres nabo diverse billeder af bådehuset, hhv. 10 og 20 år gamle.

Vedrørende det levende hegn ud mod Sondrupvej konstaterede nævnet, at dette er blevet fjernet.
Der er sket gentilplantning med små hækplanter.
De oplyste, at hegnet er blevet fjernet på Århus Amts foranledning i forbindelse med fjernelse af
forurenet jord fra grunden. Der er fjernet ca. 10 cm jord, som vil blive lagt på igen.
De havde helst beholdt det levende hegn på grund af den afskærmning, det gav ud mod vejen, men
amtet anførte, at det var nødvendigt at fjerne det, for at maskinerne kunne komme til at fjerne
jorden på grunden.

Århus Amt, Natur & Miljø, har vedrørende renoveringen af bådehuset anført, at huset i sit ydre
fortsat fremstår som et bådehus, og at det derfor ikke strider mod det hensyn, der varetages af
fredningen. På denne baggrund anbefaler amtet, at der meddeles dispensation til udhusets
nuværende udformning.

Amtet har endvidere anført, at såfremt udhuset benyttes til beboelse eller sommerhus, bør
Fredningsnævnet kræve, at det føres tilbage til sin oprindelige benyttelse som udhuslbådeskur.

Vedrørende fliseterrassen mod kystarealet har amtet anbefalet, at nævnet kræver denne fjernet, da
det ikke kan anses for nødvendigt at have en terrasse til et udhus.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets protest mod, at bådehuset
anvendes til anneks/sommerhus. Lokalkomiteen har henvist til, at der er forskel på aktiviteten ved et
bådehus og et anneks. Lokalkomiteen har i øvrigt ikke haft bemærkninger til sagen.

Odder Kommune er ikke fremkommet med bemærkninger i anledning af sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da bygningen - når portene er lukkede - i det ydre fortsat fremstår som et bådehus, finder nævnet,
at udformningen af bådehuset ikke strider mod det hensyn, der varetages af fredningen. På denne
baggrund kan nævnet meddele efterfølgende dispensation til bådehusets nuværende udformning, jf.
naturbeskytte1seslovens § 50, stk. 1.

Når bådehusets porte er åbne, er den hvide 2-fløjede glas-terrassedør bag ved portene synlig. Da det
må lægges til grund, at portene i hvert fald i sommerhalvåret ofte vil være åbne, og da den hvide 2-
fløjede terrassedør væsentligt ændrer bådehusets karakter af bådehus, finder nævnet ikke, at der kan
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meddeles efterfølgende dispensation til det indvendige terrassedørspartiet, som det fremstår i dag.
Nævnet er dog indstillet på meddele tilladelse, såfrem følgende vilkår opfyldes:

1. Terrassedørspartiet beklædes med rød træbeklædning i overensstemmelse med bådehusets
udformning i øvrigt.

2. Hele vinduespartiet i den ene dør fjernes.
3. I den anden dør kan glaspartiet bibeholdes, idet der dog skal etableres en 50 cm brøstning

forneden på døren.

Fredningsnævnet lægger til grund, at f1iseterrassen mod kystarealet er etableret i nyere tid. På denne
baggrund, og da en f1iseterrasse i forbindelse med bådehuset ændrer bådehusets karakter væsentligt,
finder nævnet, at der ikke kan meddeles efterfølgende dispensation hertil. Fliseterrassen skal derfor
fjernes.

Vedrørende bådehusets benyttelse finder Fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele tilladelse
til anden benyttelse, end hvad der er naturligt for et bådehus/udhus.

Nævnet giver frist til den l.juni 2006 til fjernelse aff1iseterrassen samt til ændring af
terrassedørsparti et.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

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
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-133, ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af
eksisterende hus, opførelse af nyt udhus samt terrænændringer på ejendommen beliggende
Sondrupvej 94, 8350 Hundslund .

• De har via Århus Amt ansøgt om tilladelse til at foretage forskellige om- og tilbygninger af det på
ejendommen eksisterende hus, opførelse af nyt udhus samt terrænændringer på ejendommen matr.
nr. 4m Skablund By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 94, Hundslund.

Ansøgningen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af Sondrup-
Åkjær.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 5. april 2006, hvor De redegjorde nærmere for
ansøgningen og herunder udleverede nye tegninger for den planlagte om- og tilbygning. De
henviste i den forbindelse bl.a. til, at husets grundareal vil forblive det samme, med undtagelse af et
overdækket indgangsparti. Husets taghældning vil forblive 33°, og husets nuværende højde vil ikke
blive ændret. De oplyste endvidere, at den på ejendommen foretagne udgravning til dels skyldes, at
der på ejendommen er konstateret omfattende benzen-forurening, hvilket har nødvendiggjort
fjernelse af jord. De oplyste endelig, at vinduerne i facaden mod kystsiden vil blive forsynet med
refleksfrie glas, som forhindrer genskin. De henviste i den forbindelse til, at glaspartierne mod

• kystsiden på nabohuset også er forholdsvis store.

Odder Kommune havde i forbindelse med besigtigelsen ingen bemærkninger til det ansøgte.

Århus Amt anførte, at der er tale om en voldsom ændring af ejendommen og terrænet, og at disse
ændringer sker på et meget følsomt område tæt ved kysten, hvilket der efter amtets opfattelse bør
udvises tilbageholdenhed med. På grund af afgravningen og terrænændringerne kommer huset til at
fremstå som et hus i 2 etager, og det samlede vinduesareal mod kysten forøges markant. Huset vil
derfor fremstå mere markant og større.

For så vidt angår ansøgningen om bådehuset overlod amtet dette til Fredningsnævnets afgørelse
med den bemærkning, at placeringen af bådehuset på nordsiden af huset er den mest
hensigtsmæssige, hvis der skal opføres et bådehus på ejendommen.

De har i et brev af 5. april 2006 til Fredningsnævnet bl.a. anført, at De ansøger om lov til at ændre
et hus fra 1970'erne til en tidssvarende bolig. Projektet vil alene fremstå som et løft for området, og,
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pe har endvidere henvist til de tilladelser, som tidligere er givet til ejerne af ejendommene
~beliggende Sondrupvej 92A og B samt Sondrupvej 96.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet er enig i, at den ansøgte ombygning, herunder med inddragelse af kælderplanet til
beboelse, vil medføre en væsentlig ændring af det eksisterende hus.

Henset til det nu ændrede projekt, det oplyste om materialevalget samt det forhold, at også de
øvrige ejendomme i området er forsynet med betydelige glaspartier mod kystsiden, har
Fredningsnævnet imidlertid besluttet at meddele dispensation til den ansøgte om- og tilbygning af
ejendommen.

Dispensationen meddeles på vilkår, at ejendommen opføres i overensstemmelse med de nu
foreliggende tegninger, herunder oplysningerne om materialevalg, samt særligt, at glaspartierne
mod kystsiden forsynes med refleksfrie glas.

På baggrund heraf og med bemærkning, at den afgravede jord var forurenet, meddeler
Fredningsnævnet endvidere efterfølgende dispensation til de foretagne terrænændringer.

Da det ansøgte bådehus ønskes opført på nordsiden af huset, og da den eksisterende garage samtidig
vil blive ombygget, så facade og tagkonstruktion kommer til at svare til bådehuset, og således at
bådehus og garage vil danne en symmetrisk indramning afhuset, har Fredningsnævnet endvidere
besluttet at meddele dispensation til opførelse af bådehuset.

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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturk1agenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afk1agen, 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.

e Med venlig hilsen

~ 6 ~
Per Hollanann Olsen

Kopi er tilsendt:
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Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, Nørreskovvej 145, 8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-80, ansøgning om tilladelse til afholdelse af Sondrup
marked på ejendommen matr. nr. 6 a og 7 a Sondrup By, Hundslund.

Fredningsnævnet har modtaget brev af29. maj 2006 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
anledning af Deres ansøgning.

Århus Amt har den 25. januar 2006 modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde
Sondrup Marked på ejendommen matr. nr. 6a Sondrup By, Hundslund, tilhørende
Leif Nielsen, Sondrupvej 67, Sondrup, 8350 Hundslund og matr. nr. 7a Sondrup By,
Hundslund, tilhørende Heine Engell Friis, Sondrupvej 89, Sondrup, 8350 Hundslund.

Sondrup marked har været afholdt ien årrække på matr. nr. 5s Sondrup By, Hundslund
ligeledes tilhørende Leif Nielsen, Sondrupvej 67, Sondrup, 8350 Hundslund, men dette
er ikke længere muligt. Århus Amt har ikke kunnet finde nogen tidligere tilladelser fra
Fredningsnævnet til de foregående års markeder på matr.nr. Ss.
12005 blev der alternativt ansøgt om at afholde markedet på matr. nr. 6a Sondrup By,
Hundslund i en mindre udgave (uden tivoli) .• Fredningsnævnet meddelte den 30. maj 2005 dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1 til afholdelse af markedet på nærmere angivne vilkår.
Fredningsnævnet pålagde samtidig ansøger at rette henvendelse til Århus Amt, Natur &
Miljø, efter markedets afholdelse med henblik på drøftelse af ønsker om fremtidige
markeder, således at amtet derefter kunne indstille til Fredningsnævnet, om, og i givet fald
under hvilke betingelser, fremtidige markeder ville kunne afholdes.

Nærværende ansøgning omfatter samme areal som i 2005, men med ønsker om mulighed
for at etablere parkeringsplads på ca. 1 hektar afmatr. nr. 7a, da marken, matr. nr. 6a, ikke er så
stor.

Ansøgningen omfatter, i lighed med ansøgningen i 2005, opstilling af 85-90 boder, et
telt med scene, ølvogn, pølsevogn, informationsvogn og toiletter, samt en brandbil af
hensyn til brandfaren.
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Markedet varer 3 dage, fra den 30. juni til den 2. juli 2006.
," '

Naboklager
Den l O. november 2005 modtog Århus Amt via Fredningsnævnet en klage over det afholdte
marked i 2005. Naboerne til arealerne var ikke orienteret om at matr. nr. 7a skulle anvendes til
parkering, og fandt i det hele taget ikke at de 2 matrikler var velegnede til afholdelse af et marked,
idet der var beboelse i umiddelbar nærhed.
Naboerne vedlagde alternative placeringsforslag, og gjorde i øvrigt opmærksom
på, at kræmmermarkedet samlede ind til Hundslund Hallen (som ligger uden
for fredningen), og at kommende markeder ligeledes burde afholdes uden for det fredede
område.

Århus Amt forelagde arrangørerne ved Dem ovennævnte bemærkninger fra naboerne. På den
baggrund afholdt arrangørerne et møde for at oplyse naboerne om forholdene. På mødet var der
positive tilkendegivelser fra naboerne, og i brev af den 18. maj 2005 frafalder naboerne klagen
med bemærkninger om, at "markedsplads og parkeringsplads kan afvikles i år 2006 på de samme
arealer som i 2005. Dog forventer vi, at foreningen har fundet en anden placering til markedet i år
2007, ligesom Støtteforeningen også selv ønsker."
På den baggrund ønsker De at opretholde ansøgningen for år 2006.

• Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær, Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977.
Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri mv. (§ 3, litra c) må der ikke anbringes
eller opsættes beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne el.lign.
Teltning må ligeledes ikke finde sted.

Amtets vurdering
Da der er tale om aktiviteter, der direkte er nævnt i fredningskendelsen, er det amtets
opfattelse, at det ansøgte er i strid med fredningen.
Naboerne har frafaldet klagen, og er indforstået med at markedet afholdes på samme
arealer som i 2005, men ønsker at markedet fremover placeres andet sted.

•
Amtets indstilling
På baggrund af ovenstående anbefaler amtet, at der meddeles dispensation til det ansøgte
for år 2006.
Såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte, vil amtet anbefale, at
der stilles krav om, at arealet efterlades i samme stand som før markedet, dvs. opryddet
og med restaurering af evt. eroderede og nedslidte områder. Herudover vil amtet anbefale,
at der stilles krav om, at de mere fugtige områder langs åen afskærmes for at undgå
skader på disse.
Amtet anbefaler, at arrangørerne orienteres om, at der ikke kan forventes dispensation
til afholdelse af markedet på samme arealer fremover.
Idet der er tale om aktiviteter, der direkte er nævnt i fredningskendelsen, og som på den
baggrund vurderes at være i strid med fredningen, og idet naboerne har klaget over afholdelse
af et marked på de fredede arealer, anbefaler amtet, at arrangørerne ved Dem ligeledes
orienteres om, at Støtteforeningen skal forsøge at finde en fremtidig og permanent placering
uden for de fredede arealer, da der ikke kan forventes yderligere dispensationer fra fredningen
til afholdelse af marked.



Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
. '. 'Afgørelsen træffes af nævnets formand.

Da der er tale om aktiviteter, der direkte er nævnt i fredningskendelsen, forudsætter afholdelse af
markedet som ansøgt dispensation fra fredningsbestemmelserne.e Henset til at naboerne har erklæret sig indforstået med at markedet afholdes samme sted som i
2005 og henset til, at der er tale om få dages varighed, findes der undtagelsesvis at kunne med-
deles tilladelse til afholdelse af markedet som ansøgt i dagene 30. juni til 2. juli 2006, på betingelse
af,
at de mere fugtige områder langs åen afskærmes for at undgå skader på disse, og
at arealet efterlades i samme stand som før markedet, dvs. opryddet og med restaurering af evt.
eroderede og nedslidte områder.

Der kan ikke fremover forventes meddelt dispensation til afholdelse af marked på de fredede
arealer.

Klagevejledning,jf. naturheskyttelseslovens §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.

Klageherettigede 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

~ ~c:::;o:...--..
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-727-12-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
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Vedrørende journal nr. 11.01.2006-77 Ansøgning om tilladelse til til- og
ombygning samt genopførelse af beboelsesbygning og staldbygning
på ejendommen Sondrupvej 133, 8350 Hundslund.

• Århus Amt har den 3. april 2006 modtaget en ansøgning fra Dem
om tilladelse til om- og tilbygning samt genopførelse af beboelsesbygning
og staldbygning til erstatning for eksisterende, der nedrives, på ejendommen
matr. nr. 36 m.fl. Sondrup By, Hundslund, med adressen Sondrupvej 133,8530 Hundslund.

Ejendommen består i dag af 3 bygninger - bolig, stald/udhus og hønsehus.
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at boligen, der er opført i 1926, er både utidssvarende
og i meget dårlig stand. Hønsehuset er heller ikke bevaringsværdigt. Stald/udhus
ligger placeret meget tæt på vejen og er ligeledes i dårlig stand.
Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende bolig og hønsehus. Stald/udhus ønskes
bevaret og renoveret, og samtidig ønskes en ny beboelsesbygning og en carport-
/staldbygning opført.

•
Der er i projektet taget udgangspunkt i dimensionerne på den eksisterende stald/udhus.
Funktionen af denne bygning ændres til udhus/bolig, og bygningen bygges sammen
med den nye beboelsesbygning ved hjælp af en mindre mellembygning. Materialerne på
eksisterende bygning bliver hvidkalkede facader og tag med sort pap. På den nye beboelsesbygning
bliver facaderne med sort, tjæret træ og taget ligeledes med sort pap.

Vest for beboelsesbygningen ønskes opført en ny carport-/staldbygning, hvorved det
nuværende gårdrum bevares. Materialerne bliver facader i sort, tjæret træ og tag med
sort pap som øvrige bygninger.

De har oplyst, at materialevalg og farver er bestemt ud fra bevidstheden om, at områ-
det fra gammel tid har fungeret som fiskerleje.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning
af arealer ved Sondrup og Akjær.
Fredningens formål er at bevare de fredede arealer i den på fredningstidspunktet værende
tilstand.

•
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ltølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri gælder, at:
J'. Om- og tilbygning qf lovligt opførte, eksisterende helårs- og sommerhuse må ikke finde

sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag,
såfremt bygningerne herved skønnes at få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses-
og drijtsbygninger til landbrug og frugtplantager, der overgår til anden anvendelse,
henhører under denne bestemmelse.
Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse:
Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art afbygninger, dog kanfornyelse (genopførelse)
af eksisterende bygninger finde sted medfredningsnævnets godkendelse.

Amtets vurdering
Om- og tilbygning af lovligt opførte eksisterende helårs- og sommerhuse kan finde sted
efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet.
Derudover indeholder fredningsbestemmelserne et generelt forbud mod nybyggeri,
medmindre der er tale om fornyelse (genopførelse).
Byggeriets placering
De nye bygninger placeres omtrent samme sted som eksisterende bygninger, der nedrives,
hvorved det nuværende gårdrum bevares. Bygningerne placeres dermed uden for
arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinien).
Århus Amt finder, at der med det fremsendte projekt er tale om både til- og ombygning
samt om fornyelse (genopførelse). På den baggrund vurderes det ansøgte at være i
overensstemmelse med fredningsbestemmelserne for området.
Byggeriets udformning
Fredningsbestemmelserne indeholder ikke retningslinier for udformningen af byggeri.
Det vurderes, at projektet fremstår harmonisk og tilpasset stedet både med hensyn til
placering, udformning og materialer, og Århus Amt anbefaler, at der meddeles dispensation
til det ansøgte byggeprojekt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering, hvorefter der dels er tale om til- og ombygning, og dels er
tale om fornyelse/genopførelse af bygninger, der er i meget dårlig stand.
Da bygningerne som projekteret vil komme til at fremstå harmonisk og tilpasset stedet både med
hensyn til placering, udformning og materialer, finder nævnet, at projektet ikke strider mod
fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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



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

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-727-4-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100,8350
Hundslund
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Rita Kjær, Nørreskovvej 145,8300 Odder
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder

•
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-134, ansøgning om tilladelse til skovrejsning
på matr. nr. 5a og 5f Skablund By, Hundslund.

Århus Amt har den 9. december 2005 modtaget en ansøgning fra Bonefeld & Bystrup
på vegne af Johann Antitsch, Tunet 11, 8700 Horsens, om tilladelse til at foretage
skovrejsning på ejendommen matr. nr. 5a og 5f Skablund By, Hundslund.

Matr. nr. 5a og 5f er pålagt landbrugspligt.

Ansøger ejer i forvejen matr. nr. 50 og 5p Skablund By, Hundslund.
Disse lodder er i dag skovbevoksede.
Hensigten er at skabe en skovejendom på i alt 27 ha., og få ophævet landbrugspligten
på matr. nr. 5a og 5f.

Ansøgers rådgiver Svend Smedegård, Bonefeldt & Bystrup, har oplyst, at området
hovedsagligt skal tilplantes med eg. Der foreligger for nærværende ikke en
plantningsplan, men en tilplantning vil ske efter en af statsskovsdistriktet godkendt
tilplantningsplan.

e Arealerne 5a og 5fhar tidligere været drevet som frugtplantage. Området har derefter
været tilplantet med juletræer. På nuværende tidspunkt er arealerne hovedsagligt
bevokset med spredt stående juletræer. En mindre del af området anvendes i dag til
agerbrug og en mindre del er skovbevokset.
Det ansøgte areal er ikke omfattet af regionplanens udpegninger "uønsket til
skovrej sning".

Fredningen
Ejendommen ligger inden for Sondrup-Åkjær fredningen, Overfredningsnævnets
kendelse af 8. juli 1977.
Fredningens formål er at bevare området i den på fredningstidspunktet værende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om arealernes drift, fredningskendelsens § 4,
gælder, at:
Arealer, som ikke hidtil har været udlagt som skov eller plantage, må ikke uden
tilladelse fra fredningsnævnet, indtages til sådan anvendelse.
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l' redningen skal ikke være til hinder for:
a. -at de eksisterende skovarealer drives efter sædvanlige forstmæssige principper,
b. -at de eksisterendefrugtplantager fortsat drives som sådanne.
Afdrivning af gran- ogfrugtplantager kan frit finde sted

I fredningskendelsens § 5 om hegn, hedder det:
med undtagelse af driftmæssige nødvendige hegn, må hegn ikke opsættes eller plantes
uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde
sted
Specifikt for matr.nr. 5a Skablund By, Hundslund, nævner fredningskendelsen:
fredningen skal ikke være til hinder for opførelse af drivhuse, indretning af fiskedamme
og sø samt indretning af et "kaffe hus " i eksisterende bygning - alt under
fredningsnævnets censur.

Amtets vurdering i indstilling af 1. februar 2006
Ifølge fredningskendelsen kræver etablering af ny skov Fredningsnævnets godkendelse.
Det ansøgte skovrejsningsprojekt omfatter hovedsagelig en tidligere frugtplantage.
Ifølge fredningskendelsen kan arealer, der ved fredningen er udlagt som frugtplantage,
fortsat drives som sådan.
Det fremgår ikke af amtets arkiver, at der er meddelt tilladelse til plantning af juletræer.
Efter amtets vurdering kan den nuværende drift af området til juletræsbevoksning
muligvis karakteriseres som en fortsat anvendelse af arealet til frugtplantage. Denne
sammenligning er dog kun gældende, hvis juletræerne dyrkes med "normal" omdriftstid
på 8 - 10 år.
En omdannelse af arealet til skov, enten dette sker ved tilplantning eller ved at de tilbage-
stående juletræer ikke afdrives, vil efter amtets vurdering kræve Fredningsnævnets god-
kendelse.

En tilplantning/konvertering af plantagearealet til egentligt skov vil efter amtets
vurdering medføre, at udsynet til landskabet lukkes.
På nuværende tidspunkt er der efter løvfald en god mulighed for, at opleve landskabets
former, især set fra Tudsdamvej mod syd. En skovrejsning på matr. nr. 5a vil i høj grad
påvirke denne mulighed.
Amtet vil dog bemærke, at det ansøgte areal er omkranset af eksisterende, lovlige
levende løvtræshegn, som lodsejeren i henhold til fredningskendelsen lovligt kan
vedligeholde og gentilplante. Efter løvspring vil disse levende hegn i stort omfang
afskærme for ind- og udsyn til det ansøgte skovrejsningsområde.

Ansøgers rådgiver, Bonefeld & Bystrup, har telefonisk overfor amtet fremhævet, at det
ansøgte skovrejsningsprojekt kan betragtes som en forbedring af områdets nuværende
naturkvalitet. Dette argument bygger på, at ansøger mener, at man lovligt kan fortsætte
med at anvende arealet til juletræsdyrkning, mens der med det ansøgte projekt kan
skabes en mere varieret bevoksning af løvtræer, blandet med de tilbageværende
nåletræer.

Amtet har på denne baggrund bedt Fredningsnævnet om at tage stilling til det ansøgte
skovrejsningsprojekt, herunder at afveje hensynet til naturkvalitet og den landskabelige
oplevelse.
Hvis Fredningsnævnet skulle meddele afslag til ansøgte, har amtet bedt Fredningsnævnet
tage stilling til, om anvendelsen af en tidligere frugtplantage til juletræsdyrkning kræver
dispensation fra fredningen.

Kopi af ansøgningen med bilag samt oversigtskort var fremsendt til Fredningsnævnets



behandling.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af området den 5. april 2006 og på baggrund af drøftelser
under besigtigelsen om beplantning og lysninger har Bonefeld & Bystrup fremsendt revideret
forslag i form af oversigtsplan ( "J m 28284", "Tegnet 5/4-06" og "Dato 24/4-06"), og med
angivelse af lysninger i skovarealet.

Århus Amt, Natur & Miljø, har ved brev af2. maj 2006 anmodet nævnet om at tage stilling til
ansøgningen på det nu foreliggende grundlag.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet finder, at skovrejsning med de i oversigtsplanen angivne lysninger vil fremme
den landskabelige oplevelse i højere grad end med den nuværende anvendelse af arealerne.
Fredningsnævnet kan således tiltræde, at det ansøgte skovrejsningsprojekt, som revideret med
oversigtsplanen udarbejdet april 2006, kan betragtes som en forbedring af områdets nuværende
naturkvalitet, og derfor ikke vil stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet meddeler derfor efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til den
ansøgte skovrejsning, på vilkår, at der etableres lysninger som angivet i oversigtsplanen udarbejdet i
april 2006, samt at tilplantning sker efter en af statsskovsdistriktet godkendt tilplantningsplan.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Johann Antisch, Tunet 11, 8700 Horsens
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•
Afgørelse

i sagen om bibeholdelse af en stensætning/stendynger omkring
et tidligere fiskerhus ved Sondrup Strand i Odder Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 12. december 2005 meddelt dispen-
sation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til delvis bibehol-
delse af en stensætning/stendynger omkring et tidligere fiskerhus på
matr.nr. 4i Skablund By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 88B, 8350
Hundslund.

• Endvidere har Århus Amt den 19. december 2005 meddelt dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen) hertil.

Ansøgeren har påklaget begge afgørelser til Naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Ejendommen, der er på 876 m2, ligger helt ned til stranden ved Sondrup
Strand. Nær kysten ligger der et tidligere fiskerhus, som er opført i
1933. Naturklagenævnet har i en afgørelse af 5. november 2004 ændret
fredningsnævnets afslag på dispensation til bibeholdelse af det ombyg-
gede fiskerhus til en dispensation til lovliggørelse heraf på betingel-
se af, at bygningen ikke må anvendes som sommerhus. Århus Amt meddelte
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• efterfølgende den 3. december 2004 dispensation fra strandbeskyttelses-
linjen hertil.

Der er ansøgt om dispensation fra fredningen og strandbeskyttelseslin-
jen til bibeholdelse af en stensætning/stendynger.

Fredningsnævnet for Århus Amt har i afgørelsen om dispensation fra
fredningen anført, at ansøgeren ved nævnets besigtigelse den 22. novem-
ber 2005 oplyste, at stensætningen/stendyngerne er etableret for ca. 11
år siden, dvs. at de allerede var etableret, da fredningsnævnet, amtet
og Naturklagenævnet behandlede den ovennævnte sag om lovliggørelse af
fiskerhuset. Der har ikke tidligere været indsigelser herimod. Nævnet
konstaterede, at stensætningen understøtter et hævet plateau omkring

.. fiskerhuset, men at de delvist rager op over dette plateau.

Århus Amt anførte ved besigtigelsen, at stensætningen er af underordnet
betydning i forhold til fredningskendelsens forbud mod tilstandsændrin-
ger. Amtet lagde dog op til, at fredningsnævnet burde overveje betyd-
ningen af en eventuel dispensation i sagen i forhold til præcedensvirk-
ningen i området.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite tilsluttede sig amtets be-
tænkeligheder vedrørende en eventuel præcedensvirkning, men har konkret
anført, at lokalkomiteen finder, at stensætningen er godt tilpasset om-
rådet.

Odder Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen .• på denne baggrund har Fredningsnævnet for Århus Amt lagt til grund, at
stensætningen/stendyngerne er delvis nødvendige for at holde på jorden,
og at de har været på ejendommen i ca. 11 år uden at være påtalt. Næv-
net finder endvidere, at stensætningen er tilpasset det omgivende land-
skab. Herefter og uanset fredningskendelsens forbud mod terrænændrin-
ger, har fredningsnævnet meddelt dispensation til stensætningen/sten-
dyngerne på vilkår af, at de sten, der rager op over jordplateauet
fjernes. Fristen for fjernelse af stenene blev fastsat til den 1. juni
2006.

•
Århus Amt har i afgørelsen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
anført, at amtet besigtigede ejendommen sammen med fredningsnævnet den
22. november 2005. Århus Amt har herefter meddelt dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen til bibeholdelse af stensætningen/stendyn-
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• gerne, idet der er lagt vægt på, at de er tilpasset det omgivende land-
skab, så de ikke vurderes at stride mod de hensyn, som skal varetages
af strandbeskyttelseslinjen. Der er endvidere lagt vægt på, at amtet
ikke i forbindelse med sagsbehandlingen i forhold til fiskerhuset har
påpeget stensætningen/stendyngerne.

Klageren har anført', at hun ikke kan forstå fredningsnævnets og amtets
afgørelser, da stenene ligner hinanden, og når de nederste sten ikke
har indflydelse på landskabet, hvorfor har de øverste så.

Afgørelse

•
Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningen har til formål at bevare arealerne i den ved fredningens
ikrafttræden værende tilstand. Det er ikke tilladt at foretage ter-
rænændringer.

Der kan meddeles dispensation fra en fredning, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
1.

Efter naturbeskyttelseslovens § 15 gælder der et generelt forbud mod
• ændring af tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der lig-

ger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, kan der kun i særlige til-
fælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Ved afgørelser om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal der
tages hensyn til, at reglerne generelt skal sikre friholdelse af kyst-
områderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendel-
se.

Strandbeskyttelseslinjen har siden dens indførelse i 1937 været admini-
streret restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er
knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en
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særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konse-
kvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Nævnet finder ikke, at den etablerede stensætning har en uheldig ind-
virkning på landskabet. Men af hensyn til præcedensvirkning bør sten-
sætningen/stendyng~rne dog ikke være højere end nødvendigt for at holde
på jorden, så de skal derfor reduceres, så de sten, der rager op over
jordplateauet skal fjernes.

Naturklagenævnet stadfæster hermed Fredningsnævnet for Århus Amts dis-
pensation af 12. december 2005 fra fredningen og Århus Amts dispensati-
on af 19. december 2005 fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyt-
telseslinjen) til bibeholdelse af stensæ~ningen/stendyngerne, dog skal
de sten, der rager op over jordplateauet fjernes.

Fristen for fjernelse af stensætningen/stendyngerne er den l. oktober
2006. Det påhviler Århus Amt som tilsynsmyndighed at påse, at fristen
overholdes.

B!lø;f~~
Viceformand

/

/ /f) tæ~f'4a/~
Karen Paabøl

Fuldmægtig

• Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stil. I.
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Afgørelse
i sagen om genetablering af en grøft på ejendommen Sondrupvej 84,

Hundslund, Odder Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 12. december 2005 afslået at dis-
pensere fra naturbeskyttelseslovens § 50 til lovliggørelse af en jord-
vold og påbudt genetableret en grøft på ejendommen matr.nr. 1d Sondrup
By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 84, 8350 Hundslund. Ansøgeren har
påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

på ejendommen ligger der et fritidshus.

Århus Amt har den 2. november 2004 modtaget en anmeldelse om følgende
forhold på ejendommen:

• Karnap med kobbertag
• Overdækning af grøft med jordvold
• Diverse stendynger
• Stensætning langs vej
• Indhegning af kastanietræ og grantræer

Endvidere har ejeren ansøgt om dispensation til ændring af et udhus på
22 m2•

• Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 22. november 2005 .
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Ved besigtigelsen oplyste ejeren, at karnappen er opført i 1997. Ejeren
havde ikke kendskab til, at der skulle have været en grøft på ejendom-
men, men der var i haven etableret en jordvold ud mod vejen. Dyrehegnet
var sat op for at beskytte træerne mod rådyr.

Århus Amt anbefalede, at der blev givet en efterfølgende tilladelse til
'.

karnappen og til ændring af udhuset. Med hensyn til jordvolden, sten-
dyngerne og stensætningen langs vejen har amtet anført, at disse for-
hold ligger under bagatelgrænsen for, hvad fredningsnævnet bør behand-
le, men i tilfælde af at nævnet alligevel behandler sagen, har amtet
indstillet, at der meddeles dispensation. Amtet har indstillet, at heg-
net fjernes, da det ikke er driftsmæssigt nødvendigt.

Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet, at der gives tilladelse
til det ansøgte.

Odder Kommune har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Fredningsnævnet har ikke fundet, at den tilbyggede karnap eller ændrin-
gen af det eksisterende udhus, stensætningen eller stendyngerne har en
uheldig indvirkning på landskabet. Fredningsnævnet har derfor meddelt
dispensation til disse forhold.

Vedrørende den etablerede jordvold har fredningsnævnet fundet, at der
er tale om en terrænændring, der har ændret det naturlige forløb af en
grøft. Da terrænændringer ikke er tilladt efter fredningskendelsen, har
nævnet fundet, at grøften skal genetableres. Da jordvolden ikke i sig
selv på grund af den begrænsede størrelse har indvirkning på landska-
bet, har fredningsnævnet ikke sat krav om, at volden fjernes helt i
forbindelse med etableringen af grøften. Da dyrehegnet ikke længere er
driftsmæssigt nødvendigt for at beskytte træerne mod rådyr, har nævnet
meddelt afslag på dispensation hertil.

Fristen for fjernelse af dyrehegnet og genetablering af grøften blev
fastsat til den 1. juni 2006.

Klageren har oplyst, at hun hurtigst muligt vil få fjernet dyrehegnet.
Derimod mener klageren ikke, at det er muligt at genetablere grøften,
da den ikke har eksisteret i den tid (siden 1973), hvor hun er kommet
ved Sondrup Strand.



"

3

Naturklagenævnet har spurgt Odder Kommune, om kommunen er i besiddelse
af oplysninger, der kan afklare, om der har været en grøft det pågæl-
dende sted.

Odder Kommune har meddelt, at den ikke er i besiddelse af oplysninger,
om der har været en grøft det pågældende sted.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningen har til formål at bevare arealerne i den ved fredningens
ikrafttræden værende tilstand. Det er ikke tilladt at foretage ter-
rænændringer, og der må ikke opsættes hegn, som ikke er driftsmæssigt
nødvendig. Ved om- og tilbygninger skal der forud indhentes tilladelse
fra fredningsnævnet.

Da der ifølge klageren i over 30 år ikke har været en grøft det sted,
hvor der nu er en jordvold, og Odder Kommune heller ikke har kunnet be-
kræfte, at der har været en grøft, finder Naturklagenævnet, at det ikke
kan pålægges klageren at etablere en grøft.

på denne baggrund ændrer Naturklagenævnet hermed Fredningsnævnet for
Århus Amts afgørelse af 12. december 2005, så der meddeles dispensation
til den etablerede jordvold.

Det påhviler Århus Amt som tilsynsmyndighed at påse, at dyrehegnet
fjernes.

fe!~~
Viceft:~d

/ Karen Paabøl
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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•
Vedrørende journal nr. 11.01.2006-91, ansøgning om tilladelse til opførelse af carport og
redskabsrum.

Århus Amt har den 23. maj 2006 via Odder Kommune modtaget en ansøgning fra Martin
Andersen, Skablundvej 34, 8350 Hundslund om tilladelse til at opføre en carport og
et redskabsrum på ejendommen matr. nr. 3d Skablund By, Hundslund, med adressen
Skablundvej 34, 8350 Hundslund.
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der ønskes opført en sammenbygget carport!
redskabsrum med et samlet areal på 60 m2• Bygningen opføres som en stolpekonstruktion
og redskabsrummet beklædes udvendigt med træ. Tagbeklædningen bliver
eternit. Bygningen opføres i en afstand af ca. 16,5 m fra eksisterende bolig på ejendommen.
Ifølge BBR er der tale om en beboelsesejendom, hvor der i forvejen er en bolig på 188
m2

, samt et ældre udhus på 171 m2• Ejendommen har et samlet areal på ca. 4,4 ha.

•
Fredningen
Ejendommen ligger inden for Fredning af arealer ved Sondrup og Akjær i Odder Kommune,
Århus Amt, Overfredningsnævnets kendelse af8. juli 1977.
Fredningens formål er, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri gælder, jf. § 3, stk. b) Eksisterende
helårs- og sommerhuse, "Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende. lovligt opførte.
helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra
fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at ville få
en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger ti/landbrug og
frugtplantager. som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestemmelse ".

Amtets vurdering
Med henvisning til ovennævnte bestemmelse, er opførelse af udhuse i tilknytning til
eksisterende beboelse ikke direkte nævnt, men amtet opfatter det ansøgte som værende en
naturlig tilbygning til en eksisterende beboelse.
På den baggrund og idet det ansøgte ved sin placering og sin enkle udformning vurderes
at være tilpasset stedet, anbefaler amtet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation.
Amtet anbefaler desuden, at der stilles krav om, at bygningen holdes i en mørk jordfarve.

Andre tilladelser

•
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Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
natarbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie).
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra
kommunen.•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
På baggrund af det foreliggende tegningsmateriale skønnes ændring af den eksisterende bygning
ikke at :ta en uheldig indvirkning på landskabet, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeler tilladelse til det ansøgte på betingelse at bygningen
holdes i en mørkjordfarve.

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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

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

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

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

~.....ø
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-727-7-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
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•
Vedrørende journal nr. 11.01.2006-90, ansøgning om tilladelse til udvidelse af bolig ved
inddragelse af eksisterende garage på ejendommen matr. nr. 2 m Skablund By, Hundslund,
med adressen Tudsdamvej 20, 8350 Hundslund.

Ansøgning
Århus Amt har den 11. maj 2006 modtaget en ansøgning fra Per Søndergaard, Vads Møllevej 7,
8350 Hundslund om tilladelse til at udvide boligen ved inddragelse af den nuværende garage på
ejendommen matr. nr. 2m Skablund By, Hundslund, med adressen Tudsdamvej 20, 8350
Hundslund.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at den eksisterende garage/udhus ønskes inddraget til
beboelse. Garagen ligger i direkte forlængelse af boligen. Ejendommens bebyggede areal udvides
ikke, men facaderne, primært i gavlene, ændres.

Ved boligens vestgavl nedrives desuden en eksisterende entre. I gavlen etableres i stedet et stort
vinduesparti og en overdækket terrasse.

Ifølge BBR er der tale om en beboelsesejendom, hvor der er registreret en bolig på 147 m2 og en
• carport/udhus på i alt 35 m2

• Ejendommen har et areal på 1432 m2
•

Fredningen
Ejendommen ligger inden for Fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus
Amt, Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977.

Fredningens formål er, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om byggeri gælder, jf. § 3, stk. b) Eksisterende helårs- og
sommerhuse, "Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og
sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan
meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet.
Beboelses- og driftsbygninger ti! landbrug og frugtplantager, som overgår ti! anden anvendelse,
henhører under denne bestemmelse ".

•
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Amtets vurdering
,"") Der er tale om udvidelse af en eksisterende bolig inden for bebyggelsens eksisterende rammer.

Det vurderes, at de ønskede facadeændringer harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Idet der
etableres en overdækket terrasse foran det store vinduesparti mod vest, vil risikoen for spejlinger og
reflekser være minimal.

På baggrund af ovenstående, og idet det ansøgte ikke vurderes at være i strid med
Fredningskendelsens bestemmelser, anbefaler amtet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til
det ansøgte.

Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie).

Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnets afgørelse træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
På baggrund af det foreliggende tegningsmateriale skønnes ændring af den eksisterende bygning
ikke at få en uheldig indvirkning på landskabet, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeler tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

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

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

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Kopi er tilsendt:
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Afgørelse
i sagen om lovliggørelse af en opført garage/udhus, rygeovn og indkør-

sel på ejendommen Sondrupvej 135, Hundslund, i Odder Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 6. januar 2006 afslået at dispen-
sere efter naturbeskyttelseslovens § 50 til lovliggørelse af en opført
garage/udhus, en rygeovn og en indkørsel på ejendommen matr.nr. 7k Son-
drup By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 135, 8350 Hundslund. Ejerne
har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977
om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

I fredningens § 3, pkt. b og e, er bl.a. anført:

"b) Eksisterende helårs- og sonunerhuse:
Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og som-
merhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnæv-
net, der kan meddele afslag, såfremt byggeriet herved skønnes at ville få uhel-
dig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og
frugtplantager, som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestem-
melse."

"c) Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse:
Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan forny-
else (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets
godkendelse.
Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved kysten uden forud ind-
hentet tilladelse fra fredningsnævnet.

~N3, 111- O(} t2iJ
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Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, bo-
der, skure, master tårne el.lign. Teltning må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til losse- eller oplagsplads er, motorbaner, både-
eller lufthavn el.lign."

på ejendommen ligger der en beboelsesbygning fra 1830, der ifølge BBR
har et bebygget areal på 100 m2 og en udnyttet tagetage på 16 m2• Der
ligger endvidere en carport/udhus på 32 m2 og et anneks på ejendommen.

Fredningsnævnet for Århus Amt meddelte den 30. august 1994 dispensation
fra fredningen til opførelse af en garage/udhus på 32 m2• Der lå tidli-
gere 2 udhuse på ejendommen, men de var blevet revet ned i 1992 på
grund af dårlig stand.

Forinden fredningsnævnets tilladelse blev meddelt havde ansøger påbe-
gyndt byggeriet. Den 7. juni 1994 stopper Århus Amt byggeriet af gara-
gen (murene 1 m oppe). Efter amtets telefonnotat af 8. juni 1994 oply-
ser ansøger, at bygningen vil blive opført med bindingsværk med rødt
tegltag (vingetegl).

Den 13. juni 1994 anbefaler Århus amt en dispensation overfor fred-
ningsnævnet. Amtet skriver at garagen opføres med rødt tegltag, og der
sendes kopi til klager, påført samme adresse som i byggeanmeldelsen
(ejendommens adresse og med stavefejl i klagers navn) .

Klager har i forbindelse med nærværende sags behandling - forelagt dis-
se oplysninger - anført at han aldrig har modtaget kopi af amtets brev
af 13. juni 1994 og henviser til stavefejlen i navnet samt, at han på
daværende tidspunkt havde folkeregisteradresse andetsteds. Endvidere
benægtes oplysningerne i amtets telefonnotat af 8. juni 1994 og klager-
henviser til, at der på daværende tidspunkt allerede var indkøbt sorte
glaserede tegl, som var leveret til ejendommen da amtets medarbejder
var på stedet.

I klagers anmeldelse af byggeriet af 24. maj 1994 er som bilag til an-
søgningen (bilag 2) vedlagt en håndtegnet facadetegning af den ønskede
garage. Bygningen er tegnet med bindingsværk og med "buede "staldvindu-
er. på tegningen er på taget anført "rødt tegl" med en håndskrift for-
skellig fra tegningens øvrige skrift.
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Garagen/udhuset ville således ifølge det oplyste fra ejeren i forbin-
delse med behandlingen af ansøgningen blive opført, så bygningen frem-
stod som bindingsværk ligesom beboelsesbygningen, og den ville blive
beklædt med tegl i stedet for stråtag på grund af afstanden til nabo-
skel. Garagen/udhuset var beskrevet i en udateret tegning og ville kom~
me til at ligge bag en høj hæk og med en smal indkørsel.

Odder Kommune anfører i brev af 25. maj 1994 til Fredningsnævnet for
Århus Amt og Århus Amt i brev af 13. juni 1994, som blev sendt til an-
søgeren i kopi, at tagbeklædningen ville blive rødt tegl.

Fredningsnævnet for Århus Amt har besigtiget ejendommen den 22. novem-
ber 2005. Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at garagen/udhuset
ikke er opført i overensstemmelse med tilladelsen. Udformningen afviger
fra tegningsmaterialet, og der er lagt sortglaserede teglsten på taget
og ikke røde tegl. Endvidere er der etableret en rygeovn i bygningen.
Mod nord er bygningen udvidet med et anneks i stil med garagen/udhuset.
Dette anneks fremgik ikke af den oprindelige ansøgning. Bygningen frem-
står ikke som en garage/udhus, men som en beboelsesbygning. Endvidere
er tilkørselsforholdene ændret i forhold til det ansøgte, idet indkørs-
len er gjort bredere end forudsat, og der er opsat søjler og et gitter.

Under besigtigelsen fastholdt ansøgeren, at han ikke tidligere havde
været bekendt med, at fredningsnævnet i sin tilladelse havde forudsat
bebyggelsen opført med røde tagsten. Ansøger fandt, at de anvendte
sortglaserede tagsten ikke virkede skæmmende i naturen, da de ikke læn-
gere på grund af deres alder - har et skinnende præg. Garagen/udhuset
blev opført i umiddelbar forlængelse af tilladelsen fra 1994, dvs. for
ca. 11 år siden, og der har ikke tidligere været klager. Vedrørende ry-
geovnen oplyste ansøgeren, at den ikke har været anvendt i 4 år, da der
bor en ugle i skorstenen. Indkørslen blev lavet for ca. 11 år siden.
Naboen anførte, at søjlerne blev sat op for ca. 7 år siden.

Århus Amt har vurderet, at fredningsnævnets tilladelse af 30. august
1994 ikke er overholdt. Amtet har bedt fredningsnævnet nøje at overve-
je, om forholdene kan godkendes, eller om de skal ændres i overensstem-
melse med den givne tilladelse. Amtet har oplyst, at man normalt ikke
anbefaler anvendelse af glaserede tegl inden for de fredede områder.

Odder Kommune har anført, at garagen/udhuset er godkendt til brug som
garage/udhus og ikke til beboelse. Umiddelbart virker bygningen, som om
den bliver anvendt til beboelse.
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Fredningsnævnet for Århus Amt har anført i afgørelsen, at gara-
gen/udhuset ikke er opført i overensstemmelse med nævnets kendelse af
30. august 1994. Det fremgik af ansøgningsmateriale, som Odder Kommune
fremsendte til fredningsnævnet den 25. maj 1994, og af Århus Amts brev
af 13. juni 1994 til Fredningsnævnet for Århus Amt, som ansøgeren fik
kopi af, at tagbeklædningen ville blive rødt tegl. Fredningsnævnet har
derfor fundet, at ansøgeren burde have været bekendt med kravet om brug
af røde tagsten.

Da den opførte garage/udhus afviger væsentligt fra den givne tilladel-
se, og da huset i sin ydre udformning ikke fremstår som en gara-
ge/udhus, men derimod har præg af beboelsesejendom, finder nævnet ikke,
at der kan meddeles en efterfølgende dispensation til bygningen, herun-
der til de glaserede tagsten. Garagen/udhuset skal derfor ændres, så
bygningen bliver i overensstemmelse med tilladelsen fra 1994.

Det opførte anneks, som der ikke er givet tilladelse til, er opført i
sammenhæng med garagen/udhuset. I forhold til garagen/udhuset er annek-
set af begrænset størrelse. på denne baggrund har nævnet meddelt en ef-
terfølgende dispensation til annekset på vilkår af, at tagbeklædningen
ændres til røde tagsten.

Vedrørende rygeovnen foreligger der ikke tilladelse til opførelse her-
af. Nævnet finder ingen begrundelse for at opretholde ovnen i forbin-
delse med garagen/udhuset. Ovnen skal derfor fjernes.

Indkørslen er flyttet i forhold til tilladelsen fra 1994, idet den er
gjort bredere, og der er opstillet søjler og opsat gitter. Nævnet har
fundet, at den er meget atypisk for det fredede område og ikke i over-
ensstemmelse med fredningens formål. Den nuværende indkørsel skal der-
for fjernes, og der kan alene etableres indkørsel i overensstemmelse
med tilladelsen af 30. august 1994.

Fristen for gennemførelsen af ændringerne blev fastsat til den 1. sep-
tember 2006.

Klagerne har anført, at de ikke har været bekendt med, at Odder Kommune
ved indsendelsen i 1994 af ansøgningen og tegningsmaterialet til Fred-
ningsnævnet for Århus Amt havde påført, at taget ville blive udført med
røde teglsten. Af ansøgningen fremgår det kun, at taget ville blive på-
lagt tegl. Det fremgår ikke af byggetilladelsen eller af fredningsnæv-
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nets tilladelse, at teglene skulle være røde. Klagerne mener derfor, at
de har været i god tro, da de lagde sortglaserede tegl på taget. Der
findes andre bygninger inden for det fredede område, der har sortglase-
rede tagsten.

For så vidt angår flytning af indkørslen, vil det gøre den mere synlig
fra vejen. Indkørslen har været det samme sted, siden klagerne overtog
ejendommen i 1992.

Sammenfattende finder klageren, at der bør meddeles dispensation til
bibeholdelse af det opførte.

Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget området uden deltagelse af
sagens parter.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Fredningen har til formål at bevare arealerne i deres nuværende til-
stand. For at fremme dette formål er det i § 3, b) i de almindelige be-
stemmelser i fredningskendelsen vedrørende eksisterende helårs- og som-
merhuse fastsat:

"Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og som-
merhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnæv-
net, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at ville få en
uheldig indvirkning på landskabet".

Naturklagenævnet er enig med Fredningsnævnet for Århus Amt i, at gara-
gen/udhuset ikke er opført i overensstemmelse med tilladelsen fra 1994.
Den opførte bygning bærer præg af beboelse, og bygningen og taget afvi-
ger væsentligt fra hvad der er forelagt i ansøgningsmaterialet og lagt
til grund for godkendelsen. Annekset er opført uden tilladelse. Den
ændrede udformning kræver derfor fredningsnævnets godkendelse, der som
udgangspunkt kan afslås, hvis byggeriet skønnes at ville få en uheldig
indvirkning på landskabet.

Det fremgik af en tegning fra 1994, at indkørslen ville være smal og
ligge lige foran garagen. Placeringen af indkørslen er derfor ændret i
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forhold til ansøgningen og Naturklagenævnet er enig med fredningsnævnet
i, at gitteret og søjlerne er så fremmedartede i det fredede område, at
der ikke vil kunne meddeles dispensation hertil.

Med hensyn til rygeovnen finder Naturklagenævnet dog, at den må betrag-
tes som bagatelagtig, så den vil kunne bibeholdes som en del af den om-
byggede garage/udhus.

Det er endvidere Naturklagenævnets vurdering, at der ikke ville være
blevet meddelt tilladelse til at opføre et hus som det ansøgte, såfremt
der var blevet ansøgt herom.

på denne baggrund finder Naturklagenævnet, at der skal ske lovliggørel-
se af den opførte bebyggelse, således at den bringes i overensstemmelse
med det tegningsmateriale, der oprindelig blev forelagt fredningsnævnet
til godkendelse.

Forinden ombygningen påbegyndes skal der forelægges tegningsmateriale
til fredningsnævnets endelige godkendelse af den påtænkte ombygning.

Naturklagenævnet finder endvidere, at det ville være ønskeligt om tag-
beklædningen blev ændret fra sortglaserede teglsten til røde teglsten.

Det er dog nævnets vurdering, at kravet om at bygningen skulle forsynes
med røde teglsten ikke explicit har været tilkendegivet for ansøger i
forbindelse med fredningsnævnets tilladelse af 30. august 1994 til at
opføre bebyggelsen.

Der ses endvidere ikke i klagers oprindelige ansøgning til kommunen at
være tilkendegivet noget om farven på taget.

på denne baggrund og på baggrund af, at taget i dag ikke længere frem-
træder UblanktU, finder Naturklagenævnet, at der under hensyn til den
usikkerhed, der kan gøres gældende omkring tagets farve, ikke er et
tilstrækkeligt belæg for at forlange taget udskiftet til røde tegl.

Nævnet finder dog, at der bør stilles som vilkår for at taget kan beva-
res, at det ikke må efterbehandles således at overfladen atter fremstår
glaseret og blank samt, at det ved en eventuel kommende udskiftning
genopføre s med røde teglsten.
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på denne baggrund stadfæster Naturklagenævnet hermed Fredningsnævnet
for Århus Amts afslag af 6. januar 2006 på dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 50 til fysisk lovliggørelse af den opførte gara-
ge/udhus og indkørslen, dog således at de eksisterende teglsten kan bi-
beholdes i deres nuværende fremtoning. Ved en evt. fornyelse af taget,
skal det genopføre s i røde teglsten. Rygeovnen vil kunne bibeholdes som
en del af den ombyggede garage/udhus.

Forinden ombygningen påbegyndes skal der forelægges tegningsmateriale
til fredningsnævnets endelige godkendelse af den påtænkte ombygning.

Fristen for fremsendelse af tegningsmaterialet til fredningsnævnet
fastsættes hermed til den' 1. november 2007.
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. natnrbeskyttelseslovens § 82. Eventnel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Den 15. juli 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.70- ansøgning om tilladelse til genopførelse af bygning
til udhus og gæsteanneks på ejendommen lO! m.fl. Sondrup by, Hundslund, beliggende
Trustrupvej 8, Sondrup, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 30. maj 2007 fra Miljøcenter Århus modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til genopførelse af en bygning på 144 m2 til udhus og gæsteanneks på ovennævnte
ejendom, som er en landbrugsejendom på ca. 2,9 ha.

På ejendommen er der ifølge BBR et stuehus på 124 m2 og en samlet bebyggelse på 625 m2• En af
længerne, der er udtjent på grund af alder, ønskes fjernet og erstattet af en ny af ca. samme størrelse,
på 144 m2 , på samme sted.

Det er oplyst, at bygningen skal bruges til brændeskur, tørrerum, carporte og, i den sydlige ende,
tættest mod stuehuset, til et gæsteanneks på 48 m2• Overetagen skal benyttes til opmagasinering.

Bygningen tænkes opført i lærketræ (lodrette 2 på 1 brædder) med tagpap på taget med en
forholdsvis høj rejsning (48-50°) i lighed med stuehusets stråtag. Bygningen skal fremstå som en
udhusbygning med oplukkelige porte. Der bliver 6 porte i alt. De udføres i kraftigt tømmer med
gammeldags beslag og Z-bånd. Vedrørende glaspartier i bygningen er det oplyst, at der bliver en
enkelt dør ud mod gården (mod øst) og 2 dobbeltdøre ud mod haven (mod vest). Der bliver tale om
glasdøre med 2 vandrette sprosser i hver dør. Der bliver endvidere 3 vinduer i bygningen, det ene
ud mod gården (mod øst) med en størrelse på 50 x 50 cm uden sprosser. De 2 øvrige skal placeres i
gavlens 1. sal mod syd med en størrelse på 80 x 80 cm med 1 vandret og 1 lodret sprosse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Akjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2007.

Under besigtigelsen oplyste De supplerende, at De ønsker at etablere en terrasse rundt om
bygningen med en bredde på ca. 1m. Endvidere erklærede De Dem indforstået med, at
beplantningen, der omkranser haveanlægget, skal bibeholdes.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at beplantningen omkring haven bibeholdes.



I ~ l •Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den ansøgte bygning erstatter en eksisterende bygning på ejendommen og er i sin udfoffi1.ping
tilpasset de øvrige bygninger på ejendommen. Herefter, og da bygningen ikke vil være synlig udefra
på gru.lld af omk ...r1-ngliggende bevoksning, meddeler Fred.'lingsfl..ævnetdispensation til ansøgrJng, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at bygningen opføres i overensstemmelse med det
forelagte tegningsmateriale og de i øvrigt meddelte oplysninger, ligesom den eksisterende
beplantning, der omkranser haveanlægget, skal bibeholdes.

Klagevejledning,i{. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

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

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

<::\d 0(9
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyreisen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
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Den 15. juli 2007.

Vedrørende j.nr. 11.01.2006-111- klage over diverse anlæg på ejendommen matr. nr. 4l! m.fl.
Skablund By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 86, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 19. september 2006 fra daværende Arhus Amt, Natur & Miljø, modtaget
oplysning om en række klager vedrørende offentlighedens adgang langs med stranden ved Sondrup
Strand, på Deres ejendom. Herudover er der spørgsmål om en etableret betonkant, en flagstang og
et udekøkken/rensebord på ejendommen.

Det er oplyst, at den etablerede betonkant og græsplænen har været på ejendommen i mere end 55
år. Flagstangen og udekøkkenetJrensebordet er etableret af en tidligere ejer og har været på
ejendommen i over 25 år. Der er ikke tidligere gjort indsigelser mod anlæggene.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Akjær i Odder Kommune.

Ejendommen er endvidere beliggende i et område, der i regionplanen (regionplan 2005) er udpeget
til et område med særligt landskabelige og kulturhistoriske interesser, ligesom ejendommen er
beliggende inden for EF-habitatområde nr. 52, Horsens Fjord, havet øst for Endelave. Det er oplyst,
at området er udpeget på grundlag af arterne Gråsæl (Halichoerus grypus) og Spættet sæl (phoca
vitulina) samt naturtyperne Sandbanker med lavvandet vedvarende dække afhavvand, Mudder- og
sandflader blottet ved ebbe, Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Rev,
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge,
Tørre dværgbusksamfund (heder), Rigkær, Bøgeskove på muldbund, Egeskove og blandskove på
mere eller mindre rig jordbund og Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Arhus Amt har oplyst, at forholdene omhandlet af de klager, der behandles, vurderes ikke at have
betydning for de arter af naturtyper, som området er udpeget som EF-habitatområde på grundlag af.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2007.

Under besigtigelsen oplyste De, at græsplænen, som De ikke betragter som have, ikke forhindrer
offentligheden i at passere på ejendommen, men derimod gør passagen nemmere. De har aldrig lagt
hindringer i vejen for færdsel på ejendommen. De oplyste, at De er indstillet på, at der skiltes
vedrørende færdselsretten, men at tidligere ansøgning herom er blevet afslået.



Under besigtigelsen konstaterede Fredningsnævnet, at udekøkkenet/rensebordet er mobilt og p.t.
placeret på et flisebelagt areal ved en vandhane.

Friluftsrådet har anført, at det på en eller anden måde tydeligt bør markeres, at der er ret til færdsel
over græsplænen, evt. ved anlæg af en sti. Endvidere bør betonmuren og flagstangen kræves fjernet
ved ejerskifte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ligeledes anført, at det bør markeres, at der er
ret til færdsel over ejendommen, evt. ved skiltning. Flagstangen og udekøkkenet/rensebordet bør
endvidere flyttes tættere på huset, da installationerne har betydning visuelt og således gør, at
området virker privat for de, der færdes på stranden.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Betonkanten og græsplænen har været på ejendommen i mere end 55 år. Flagstangen og
udekøkkenet/rensebordet har været på ejendommen i mere end 25 år. Da anlæggene har været på
ejendommen i så mange år upåtalt, sammenholdt med, at færdsel over ejendommen ikke hindres, og
at eventuel skiltning vedrørende færdselsretten kan opsættes, finder Fredningsnævnet, at der bør
gives efterfølgende tilladelse til de etablerede anlæg.
Nævnet henstiller, at Odder Kommune sørger for opsætning af stimarkeringspæle til tydeliggørelse
af færdselsretten.
Udekøkkenet/rensebordet, som står løst, skal placeres på den anden side af vandhanen, væk fra
stranden og op mod huset.

Klagevejledning, if. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

Klageberettigede el':

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
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Den 15. juli 2007.

Vedrørende j.nr. 8901-01.2007.67 - ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på
ejendommen matr. nr. 18, Sondrup By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 66. 8350
Hundslund.

Fredningsnævnet har den 22. maj 2007 :fraMiljøcenter Århus modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ovennævnte ejendom.

På ejendommen har der indtil for nylig været et sommerhus på 67 m2, som var opført i 1953. Der
var endvidere en overdækning i forbindelse med sommerhuset samt en dobbelt carport. Nævnet har
faet forevist billeder af det tidligere sommerhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Algær i Odder Kommune.
Fredningens formål er bevarelse af det fredede område i den på fredningstidspunktet værende
tilstand med betydeligr "landskabelige skønhedsværdier ---, navnlig på grund afbeliggenheden ved
Horsens fjord, det stærkt kuperede terræn og den meget varierende fauna. Også den rekreative
værdi er meget betydelig"

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse vedr. sommerhuse, er gældende, at "Om-
og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted
uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, det kan meddele afslag, såfremt bygningen
heved skænnes at ville fp en uheldig indvirkning på landskabet."

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2007.

De har søgt om etablering af et 6-kantet hus på 67 m2 med samme beliggenhed og i samme
terrænhøjde som det tidligere sommerhus, ligesom De ønsker etableret en ny støttemur mod
skovvejen. Sommerhuset bliver med sort bræddebeklædning og hvide vinduer og sort tagpap.

Under besigtigelsen oplyste De supplerende, at sommerhuset bliver 5 m højt til kip og far en
facadehøjde på 3 m. Beplantningen omkring huset vil blive bibeholdt.
Nævnet har faet forelagt tegningsmateriale af 7. januar 2007.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ikke haft bemærkninger til det ansøgte.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Det ansøgte sommerhus placeres samme sted som det tidligere hus på ejendommen og har samme
størrelse. Under hensyn hertil, og da sommerhusets ydre fremtræden er tilpasset det omgivende
landskab, er det Fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil få en uheldig
indvirkning på landskabet. På denne baggrund meddeles der tilladelse til ansøgningen på vilkår, at
sommerhuset opføres i overensstemmelse med tegningsmaterialet af 7. januar 2007 og de i øvrigt
meddelte oplysninger.

Klagevejledning,i{. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg, (J.nr. AAR-412-00009)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
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Den 29. juli 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.65 - klage over legeredskab opført på ejendommen
matr. nr. 4g Skablund by, Sondrupvej 96,8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 18. maj 2007 modtaget Deres klage over et gyngestativ på ovennævnte
ejendom.

Gyngestativet er 5 m bredt og 3 m højt og er opbygget aftræpæle. Gyngestativet er placeret ned
mod strandarealet.

De har over for nævnet anført, at legeredskabet er til stor gene, da det generer Deres udsigt, og da
der er meget støj, når det benyttes. De har endvidere henvist til, at det er i konflikt med fredningens
bestemmelser, da der er tale om en markant, fast konstruktion.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Akjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2007.

Ejerne af ejendommen, hvor gyngestativet er placeret, har over for nævnet anført, at der er tale om
et sædvanligt legeredskab, og at brugen af legeredskaber ligger inden for den normale anvendelse af
en have, også selvom denne ligger i et fredet området. Ejerne har samtidig bestridt, at der skulle
være tale om en markant, fast konstruktion, idet gyngestativet blot er opsat midlertidigt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Gyngestativet, som er opført i træ og på denne måde forsøgt tilpasset området, er et sædvanligt
legeredskab af midlertidig karakter. På denne baggrund finder Fredningsnævnet ikke anledning til
at foretage sig yderligere vedrørende klagen.

Klagevejledning, if. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.



, ~n eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturk1agenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, 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

~--8
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Carsten Vejby Møller og Karina Gade Møller, Somirupvej 96, 8350 Hundslund
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Klaus Rommelhoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Suppleanten for det ministerudpegede medlem, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8860 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, Nørreskovvej 145, 8300 Odder
Odder Kommune, Teknisk Afdeling, Rådhusgade 3, 8300 Odder
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Den 29. juli 2007.

Der blev foretaget j.nr. 8901-01.2007.52 - ansøgning om tilladelse til etablering af hegn og
legeredskab på ejendommen Sondrupvej 96, 8350 Hundslund, matr. nr. 4g Skablund by.

Fredningsnævnet har den 30. april 2007 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til etablering af
midlertidige hegn på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 14. juni 2007.

Det er oplyst, at der ønskes opsat 2 træhegn, et mod offentlig vej (Sondrupvej) og et mod naboen,
matr. nr. 4m Skablund by, Hundslund, Sondrupvej 94.

Det er oplyst, at Århus Amt har renset Deres ejendom for tjæreforurening, og i den forbindelse blev
den eksisterende hæk ud mod Sondrupvej fjernet. Der var tale om en stor tjørnehæk. Der er nu
plantet bøgehæk til erstatning for den fjernede hæk. Det vil vare ca. 5 år, før bøgehækken er oppe i
højde.

Hækken ind til naboen, Sondrupvej 94, er blevet fjernet af Deres nabo. Ved kendelse af 18. januar
2006 fra Hegnssynet er naboen blevet pålagt at genetablere hækken mellem ejendommene. På
strækningen fra Sondrupvej til bygningen i skel er der således plantet bøgehæk, mens der på
strækningen fra bygningen i skel til stranden er plantet syrener. Hækken forventes at være vokset op
om ca. 5 år.

De har oplyst, at den åbenhed, der er ind til ejendommen, virker generende, både for Dem selv og
for offentligheden ved slæbestedet på Sondrupvej.

Deres nabo, John Kopke, har protesteret mod, at der opsættes træhegn mellem ejendommene. Han
har anført, at hegnet strider mod fredningen og vil ødelægge hans udsigt ud over vandet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anført, at man helst ikke ser, at der sættes
træhegn op i området.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:..•

Der har tidligere været høj hæk på ejendommen, både ud mod Sondrupvej og ind mod naboen,
Sondrupvej 94. Hækken er, i forbindelse med kommunens fjernelse af forurenet jord; blevet fj.ernet,
uden at der har været et ønske fra ejerne herom. På denne baggrund og for at skærme ejendommens
beboerefra ind.kik:udefra, fmder Fredningsnævnet, at der - uanset fredningskendelsens
bestemmelser herom - er grundlag for at meddele dispensation til det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, indtil hækken er vokset op igen om forventeligt 5 år, og på
følgende vilkår:

1. Der skal være tale om et flet-, pile- eller raftehegn på maksimalt 2 meters højde, og
2. Hegnene skal være fjernet senest 1. september 2012.

Der kan etableres hegn ud mod Sondrupvej :frahjørnet af ejendommen ned til stensætningen ved
stranden og ind mod naboen, Sondrupvej 94, oppe fra Sondrupvej ned til bygningen i skel og fra
bygningen i skel ned til sivbevoksningen ved stranden.

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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

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

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

Klageberettigede er:

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

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Marianne og John Kopke, Sondrupvej 94, 8350 Hundslund
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har den 29. juli 2007
truffet afgørelse om, at et gyngestativ opsat på ejendommen matr.nr.
4g, Skablund by, beligggende Sondrupvej 96 i Odder Kommune ikke kræver
dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fred-
ning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune.

De har i brev af 25. august 2007 påklaget afgørelsen til Naturklagenæv-
net.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, kan fredningsnævnets afgø-
relser efter naturbeskyttelsesloven påklages til Naturklagenævnet af de
i lovens § 86 nævnte klageberettigede.

Klageberettigede efter bestemmelsen er følgende:

adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Naboer og andre lokale beboere er ikke klageberettiget efter loven.



,- .

Naturklagenævnet må derfor afvise at behandle Deres klage.

Spørgsmålet om gyngestativet er i strid med naturbeskyttelseslovens
§ 15 om strandbeskyttelseslinjen henhører under Miljøministeriet, Mil-
jøcenter, Arhus. De må derfor i givet fald rette henvendelse til miljø-
centret herom.

Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets veg-
ne, jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3.

2

Mikkel Schaldemose

viceformand

/ Lisbeth Toft-Petersen

fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes ror anden administrativ myndighed.jr. naturbesk.yttelsevens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse ar argørelsen skal være anlagt inden ••måneder, jr. lovens § 88, stk. 1.
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Den 12. november 2007.

Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.72 - ansøgning om efterfølgende tilladelse til opførelse af
udebokselstald på ejendommen matr. nr. 15a Trustrup By, Hundslund, beliggende
Trustrupvej 13, 8350 Hundslund.

Fredningsnævnet har den 24. maj 2007 :fraOdder Kommune modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til opførelse af udebokse/stald på ovennævnte ejendom.

Det er i ansøgningen oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen, som har et jordtilligende på
ca. 8,8 ha. Bygningen ønskes ifølge ansøgningen opstillet i tilknytning til de eksisterende bygninger
og under 10m fra disse. I lighed med de eksisterende bygnin~er vil der blive stråtag på
hesteboksene. Stalden indeholder 3 hestebokse og er på 35 m . På ejendommen er der et mindre
hestehold (hobby) bestående af7 heste, heraf 3 føl og 2 ponyer. Nævnet har været forelagt
tegningsmateriale vedrørende staldbygningen, som er fremstillet afRower & Rub Staldinventar.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977, Sondrupfredningen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. oktober 2007.

Under besigtigelsen var De repræsenteret vi Bettina Kure.

Fredningsnævnet konstaterede, at stalden/boksene er opført. Stalden er placeret i tæt tilknytning til
den eksisterende bebyggelse og er opført af mørkt, olieret, hårdt træ pålagt pladetag. Bettina Kure
oplyste, at pladetaget vil blive erstattet af et stråtag, så snart tækkeren har mulighed for at udføre
arbejdet.

Odder Kommune, som under besigtigelsen var repræsenteret vi Lars Harritsø, har anbefalet, at
Fredningsnævnet meddeler tilladelse til ansøgningen. Kommunen lagde vægt på, at staldenlboksene
er opført i nær og umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger, at der tidligere har ligget en
bygning på stedet, at bygningens dimension og materialevalg falder naturligt ind i forhold til de
eksisterende bygninger, og at hestene afgræsser de indhegnede græsarealer, hvor der er lavet aftale
med det tidligere Århus Amt om afgræsning.



Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
'Staldcit er opført i tæt tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen. Staldens udformning
vil- med stråtag - være tilpasset den øvrige bebyggelse. Stalden skal benyttes til heste, som
afgræsser ejendommens jordtilligende. På denne baggrund finder Fredningsnævnet, at den ansøgte
staldludebokse ikke strider mod fredningens formål. Nævnet meddeler derfor efterfølgende
dispensation til stalden/udeboksene, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l, på vilkår, at
staldenludeboksene pålægges stråtag.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

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

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

~---6 '
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIKlaus Rommelhoff, Oldrupvej 100, 8350
Hundslund
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Det kommunalt udpegede medlem af nævnet, Rita Kjær, Nørreskovvej 145,8300 Odder
Odder Kommune, Teknisk Mdeling, Rådhusgade 3, 8300 Odder











Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Kim Jensen og Louise Nielsen 
Vads Møllevej 25 
Sondrup 
8350 Hundslund Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 1. februar 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.90 – ansøgning om efterfølgende tilladelse til opførelse 
af to nye bygninger/udhuse  på ejendommen Vads Møllevej 25, 8350 Hundslund 
 
 
Odder Kommune har den 16. juli 2008 fra Dem modtaget ansøgning om efterfølgende dispensation 
til to nyopførte udhuse på ejendommen matr.nr. 19 A Svinballe by, Hundslund, beliggende Vads 
Møllevej 25, Hundslund. Udhusene er beklædt med trykimprægneret træ og tagene tækket med grå 
eternitplader. Udhusene er henholdsvis 30 og 50 kvadratmeter store. 
 
Fredningsnævnet har tidligere, i 2003, meddelt tilladelse til renovering og ombygning af stuehus og 
driftsbygninger på ejendommen.  
 
Ejendommen er omfattet Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær.  
 
Odder Kommune har i en udtalelse til Fredningsnævnet i forbindelse med fremsendelse af sagen 
anført, at kommunen på grund af udhusenes beskedne størrelser og dæmpede farver kan anbefale en 
dispensation fra fredningen, og kommunen har supplerende anført, at opbevaring af maskiner og 
oplag under åben himmel – som ville være alternativet – vil virke skæmmende for området.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 24. november 2008. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
 
Da det er oplyst, at udhusene erstatter to udtjente udhuse på ejendommen, og i øvrigt af de grunde, 
som også Odder Kommune har anført, finder fredningsnævnet, at opførelsen af de to udhuse ikke er 
i strid med fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, efterfølgende 
dispensation til det ansøgte.  
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Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende 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: 
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 lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" } og { HYPERLINK 
"mailto:mogens.rasmussen@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Søren Christensen 
Sondrupvej 41 
Sondrup 
8350 Hundslund Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 22. februar 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.63 – ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af  
bygninger og arealer på ejendommen Sondrupvej 41, 8350 Hundslund. 
 
Odder Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at indrette café, galleri og 
butik (brugskunst og gaveartikler) i eksisterende udhus.  
 
Ejendommen er beliggende i landzone i jordbrugsområde, jfr. kommuneplanen, uden for område 
omfattet af lokalplan eller kompetenceafgrænsning. 
 
Åbningstiden vil være begrænset. Fra påske til jul vil der være åbnet i weekenderne, på helligdage 
samt i ferieperioderne, primært i dagtimerne fra kl. 13.00 – 17.00. Der vil derudover være mulighed 
for aftenarrangementer som for f.eks. vinsmagning, fortælleaften.  
 
Der er mulighed for parkering på græsareal på ejendommen.  
 
Ifølge Odder Kommunes ”Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser” 
meddeles normalt tilladelse til indretning af kunst-, kunsthåndværks- eller hobbypræget 
virksomhed, herunder også salg af virksomhedens produkter, i eksisterende bygninger. Dette gælder 
dog ikke frit beliggende landbrugsbygninger uden tilknytning til de øvrige bygninger på en 
landbrugsejendom. 
 
Det er oplyst, at bygningen tidligere har været anvendt som privat gildesal/festlokale samt til 
opbevaring og lagerplads. Bygningen ønskes anvendt til 80,5 kvm Galleri & Café samt 28,5 kvm 
butik. 
 
Ejendommen er beliggende inden for Sondrupfredningen, Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 
1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune..  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. december 2008. 
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Det er oplyst, at der ikke foretages ændringer i terræn. Areal til parkering er eksisterende og ikke 
ændret i Deres ejertid (12 år). Det er endvidere oplyst, at der ikke foretages ændringer af bygningen 
udvendigt. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Henset til at der ikke foretages ændringer af terræn eller bygning, og henset til en forholdsvis 
begrænset åbningstid, findes bygningens ændrede anvendelse ikke at stride mod fredningens 
formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk, 1, meddeles tilladelse til den 
ændrede anvendelse som anført i kommunens tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
 
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: 
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 lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
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 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" } og { HYPERLINK 
"mailto:Bodil.Klausen@odder.dk" } og { HYPERLINK "mailto:annette.fruelund@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Edward Hoekman  
Alida Stükel 
Trustrupvej 10 
8350 Hundslund Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
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 Den 23. februar 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.146 – ansøgning om tilladelse til ombygning ogudvidelse 
af bolig på ejendommen matr. nr. 11 a Sondrup By, Hundslund, beliggende Trustrupvej 10, 
8350 Hundslund. 
 
På ejendommen er en bolig fra 1971 med et bebygget areal på 111 m2. Bygningen er med gule 
teglfacader og på den ene gavl er tilbygget en udestue på ca 8-10 m2 (ikke reg. i BBR). Der er ca 
300 taghældning og taget er beklædt med grå eternit. 
På grunden er der yderligere driftsbygninger bestående af bl.a. lade, stald, maskinhus på tilsammen 
1.317 m2. 
 
Der ønskes tilladelse til ombygning af eksisterende stuehus samt tilbygning på 114 m2. 
Tilbygningen opføres som en let konstruktion og kommer udvendigt til at fremstå med 
træbeklædning, der males i jordfarve, der matcher det eksisterende hus. Det nuværende hus´ facader 
bevares og fremstår som murede. 
Bygningshøjden på tilbygningen er ca 30 cm højere end eksisterende hus. 
 
Området er omfattet af  Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt. 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”. 
 
Det hedder videre i fredningsbestemmelsernes § 3. Byggeri m.v.: 
a) Bygninger til bestående landbrug og frugtplantager. 
Nye beboelsesbygninger må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger ikke 
foretages uden fredningsnævnets godkendelse. 
Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af 
beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før 
tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af nævnet. 
Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur 
med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må anses 
at tjene en reelle landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. 
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Odder Kommune har indstillet, at ansøgningen imødekommes. 
Indstillingen begrundes med, 
At den søgte til-/ombygnings udformning findes forenelig med fredningsbestemmelserne, 
At den søgte til-/ombyggede boligs placering og udformning kun vil være synlig fra en mindre del 
af Trustrupvej og i en udstrækning, der vurderes til ikke at påvirke helhedsintrykket ved 
forbipassage, 
At boligarealet efter ombygningen og udvidelsen ikke går ud over de størrelser og krav, der stilles 
til en bolig i dag. 
 
Fredningsnævnet har fået forelagt bl.a. situationsplan, plantegning og facadetegning af projektet. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. december 2008. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Fredningsnævnet kan tiltræde den af kommunen foretagne vurdering og finder således ikke, at det 
ansøgte er i strid med fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk, 
1, meddeles tilladelse til ombygning og udvidelse som ansøgt.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
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 mail fremsendt til: 
Edward Hoekman og Alida Stükel, Trustrupvej 10, 8350 Hundslund, { HYPERLINK 
"mailto:edalida@mail.dk" }
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 lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" } og { HYPERLINK 
"mailto:annette.fruelund@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Jørn Nissen 
Svinballevej 35 
8350 Hundslund 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 1. maj 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.163 – ansøgning om tilladelse til udvidelse af carport på 
ejendommen matr. nr. 2 c Sondrup By, Hundslund, beliggende Svinballevej 35, 8350 
Hundslund. 
 
Ejendommens areal er 11.642 m2. På ejendommen er der en bolig fra 1840 med et bebygget areal på 
332 m2. Boligen består af 4 længer, der er bygget sammen og med en gårdhave i midten. Længerne 
er opført i kampesten eller bindingsværk og med stråtag. 
Den omhandlede carport/udhus er placeret langs med og ca. 4 meter fra boligen. Bygningen, der er 
på 52 m2 (fejlagtig anført med 38 m2 i BBR), er opført i 1966 på bundpladen af en ældre 
møddingsplads samt med udnyttelse af en del af den gamle møddingsmur. Carporten og udhuset 
blev opført med en for tiden traditionel let konstruktion med eternittag med lille taghældning. I 
forbindelse med en gennemgribende renovering i 2003 ændredes tagkonstruktionen til sadeltag og 
med tagdækning af strå for at få en bygning, der var mere harmonisk i forhold til boligen og 
omgivelserne. 
Der ønskes tilladelse til opførelse af tilbygning på 51 m2 samt en kælder på 50 m2 til carporten. 
Samtidig vil carportens sydlige facade blive lukket med 4 dobbeltporte (ændres til garage)- 
Kælderen samt en del af garagen graves ind i terrænet som efterfølgende reetableres. Tikbygningen 
vil derved ikke fremstå så dominerende. 
Konstruktionen af tilbygningen bliver som den eksisterende med facadebeklædning af træ og 
stråtag. Farvevalg som eksisterende. Der ændres ikke på bygningens bredde eller højde. 
Udvidelsen er nødvendig, idet den ene plads i carporten ikek kan benyttes til en bil på grund af, at 
bygningen ligger tæt på boligen. Samtidig er der brug for plads til en motorbåd og oplagsplads til 
sejlsportsudstyr, som tænkes opbevaret i kælderen. 
 
Området er omfattet af  Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt. 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”. 
 
Det hedder videre i fredningsbestemmelserne, at ”om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, 
lovligt opførte, helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse far 
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fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at ville få en uheldig 
indvirkning på landskabet”. 
Vedrørende øvrigt byggeri ud over landbrug og frugtplantager hedder det bl.a., ”herudover er det 
ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende 
bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller 
opsætte beboelses- og campingvogne, skure, master, tårne eller lign.” 
Vedrørende terrænændringer står der, at ”på fredede arealer er ændringer i terrænet eller 
terrænformer, herunder mergel-, grus- eller lergravning, opfyldning eller planerig, ikke tilladt”. 
 
Odder Kommune har indstillet, at ansøgningen imødekommes, og har anført, at kommunen, såfremt 
Fredningsnævnet meddeler dispensation, vil være indstillet på at meddele tilladelse efter Planlovens 
bestemmelser samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om at bygninger ikke 
må opføres indenfor 300 m fra skoven. 
Kommunen har videre anført, at der bør stilles vilkår om, at bygningens ydervægge holdes i samme 
afdæmpede og mørke farver som nu, og at vinduer bør holdes i hvide nuancer. 
Endvidere bør der stilles vilkår om, at taget udformes som eksisterende og med stråtag, samt at 
terreænet reetableres over kælderen og del af garagen, således at bygningen ikke synes bredere end 
den er nu. 
  
Indstillingen begrundes med, 
at den søgte om- og tilbygnings udformning findes forenelig med fredningsbestemmelserne, 
at den søgte om- og tilbygning er nødvendig for at undgå udendørs oplag samt minske risikoen for 
tyveri, 
at garagen opfattes som et rimeligt ønske set i relation til, at en familie på landet i dag, hvor der kan 
være to udearbejdende forsørgere, har brug for flere køretøjer. 
 
Fredningsnævnet har fået forelagt bl.a. situationsplan, plantegning og facadetegning af projektet. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 15. december 2008. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har indstillet, at der ikke meddeles tilladelse til den 
ansøgte forlængelse af carporten, idet bygningen vil komme til at fremstå som meget dominerende i 
landskabet. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Fredningsnævnet finder, at den ansøgte udvidelse vil bevirke, at bygningen, der er meget synlig fra 
Svinballevej, vil få en uheldig indvirkning på landskabet. 
Nævnet finder imidlertid, at forlængelse af carporten/udhuset med halvdelen af den nuværende åbne 
del, en indvendig forlængelse med ca. 3,6 m, vil kunne accepteres, uden at bygningen derved får et 
for voldsomt præg. Nævnet finder endvidere, at bygningen kan forsynes med porte, og at der kan 
etableres kælder ved indgravning i skrænten, under forudsætning af, at nuværende terræn 
reetableres. Det er endvidere en betingelse, at taget udformes som eksisterende og med stråtag 
bygningens ydervægge holdes i samme afdæmpede og mørke farver som nu, og at vinduer bør 
holdes i hvide nuancer. 
Der meddeles således i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk, 1, tilladelse til ombygning og 
udvidelse som her anført.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 



Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
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 mail fremsendt til: 
Jørn Nissen, { HYPERLINK "mailto:joern-nissen@hotmail.com" }
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 lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" } og { HYPERLINK 
"mailto:lars.harritsoe@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Søren og Lotte Nielsen  
Sondrupvej 42 
8350 Hundslund 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 30. juni 2009.          
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009. 77, tidliger 8901-01.2007.85, ansøgning om tilladelse til 
tilbygning på ejendommen Sondrupvej 42, 8350 Hundslund. 
 
Fredningsnævnet har den 1. august 2007 og den 10. marts 2008 besigtiget ejendommen i 
forbindelse med ansøgning om ændring og udvidelse af boligen. 
Ved besigtigelsen den 10. marts 2008 besluttede nævnet, at principgodkende en tilbygning som 
beskrevet i forbindelse med besigtigelsen, jfr. referat af 16. april 2008. 
Der var forslag om en tilbygning på ca. 50 m2 til eksisterende bolig. Tilbygningen vil blive opført 
som forlængelse af gavlen, ca. ½ m lavere end det eksisterende hus og vil blive trukket ca.1 m frem. 
Facaden på huset bliver derved længere. Stilen vil være som det eksisterende hus. Der isættes 
terrassedør. 
Nævnet lagde vægt på, at tilbygningen bliver skjult af beplantning og i øvrigt bliver tilpasset den 
øvrige bebyggelse og landskabet. Det blev videre besluttet, at tegningsmateriale skulle indsendes til 
kommunens vurdering med henblik på videresendelse til nævnet. 
 
Tegninger med skitser over placering af tilbygningen i forhold til eksisterende bolig og de fire 
facaders udtryk er indgået til Odder Kommune den 16. april 2009. Det fremgår af tegningen, at 
tilbygningen kun bliver på 42 m2 og at facaderne opføres med samme ”bygningsbånd”, 
vinduesprofiler/størrelse og døre som eksisterende bygning. 
Det er oplyst, at der siden nævnets besigtigelse i marts 2008 er foretaget yderligere beplantning 
mellem Sondrupvej og huset, således at  bygningen (+ den kommende tilbygning) allerede er mere 
skjult end ved besigtigelsen. 
 
Tegningsmaterialet er ved mail af 28. maj 2009 fremsendt til nævnet med kommunens indstilling. 
Det er kommunens vurdering, at den skitserede tilbygning fult ud lever op til den 
principgodkendelse nævnet gav ved besigtigelsen i marts 2008. 
Tilbygningen udføres af tilsvarende materialer og i samme afdæmpede farvenuancer som 
eksisterende bygning. Samtidig sænkes tilbygningen ½ m i forhold til eksisterende facadelinjer og – 
højde og dermed vil den blive mindre synlig i forhold til omgivelserne. 
Kommunen vurderer, at indblikket syd for boligen ikke vil blive påvirket af tilbygningen, idet 
boligen vil blive opfattet som én sammenhængende enhed. 
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Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealerne 
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune. 
Af bestemmelserne fremgår, at  
Om- og tilbygning vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse må ikke finde 
sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt  
bygningen herved skønnes af ville få en uheldig indvirkning på landskabet. 
 
Odder Kommune har indstillet, at det ansøgte imødekommes på baggrund af principgodkendelsen. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
På nævnets vegne træffes afgørelse af formanden. 
Nævnet kan tiltræde, at det nu foreliggende projekt er i fuld overensstemmelse med den af nævnet 
meddelte principgodkendelse. Da projektet herefter ikke findes at stride mod fredningens formål, 
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. tilladelse til det ansøgte som 
beskrevet i ansøgning med de nu foreliggende tegninger og øvrige angivelser i ansøgningen og 
kommunens indstilling.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.’ 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 



 
Denne afgørelse sendes pr. mail til: 
Søren Nielsen, Sondrupvej 42, 8350 Hundslund, { HYPERLINK "mailto:sn@hortensia.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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" 
} og  
Lars Harritsø, Odder Kommune { HYPERLINK "mailto:lars.harritsoe@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
René Andersen 
Svinballevej 31 
8350 Hundslund 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 1. juli 2009.          
 
 
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.48 – ansøgning om tilladelse til udskiftnign af tag og 
beklædning af nordvæg på ejendommen matr. nr. 2 n Sondrup By, Hundslund, beliggende 
Svinballevej 31, 8350 Hundslund. 
 
Der ansøges om tilladelse til udskiftning af tagplader til listedækket tagpap samt beklædning af 
ydervæg mod nord med lærketræ, hvilket ifølge ansøgningen er det eneste udvendige udtryk der 
ændres. 
 
Området er omfattet af  Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt. 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”. 
 
Det hedder videre i fredningsbestemmelserne, at ”om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, 
lovligt opførte, helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse far 
fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at ville få en uheldig 
indvirkning på landskabet”. 
 
Der foreligger fotos af eksisterende hus. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Fredningsnævnets afgørelse træffes af formanden.  
Da de ønskede ændringer ikke vil få en uheldig indvirkning på landskabet, er ændringerne ikke i 
strid med fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles 
tilladelse til det ansøgte.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


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. 
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 fremsendes pr mail til: 
René Andersen, Svinballevej 31, 8350 Hundslund, { HYPERLINK "mailto:reneandersen@mail.dk" 
}
Lundhilds Tegnestue, Bygaden 70, 8700 Horsens, { HYPERLINK "mailto:pelle@lundhild.dk" }
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 lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" 
} og { HYPERLINK "mailto:mogens.rasmussen@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10 
8000 Århus C 

Finn Minet 
Aalstrupvej 60 
8300 Odder 

Tlf. 86 12 20 77 
Fax 86 19 71 91 
E-mail:
{ HYPERLINK

"mailto:pho@domstol.dk" }

CVR 11 98 62 93 

Den 8. september 2009.          

Vedrørende j.nr. 8901-01.2008.95, ansøgning om tilladelse til tilbygning på stuehus, opførelse 
af bygning til depot, garager samt stald, maskinhus, vognly og naturstald på ejendommen 
matr. nr. 18 c m.fl. Amstrup By, Falling, beliggende Aalstrupvej 60, 8300 Odder. 

Ejendommen er ifølge det oplyste landbrugsejendom på ca. 10 ha. Der er stuehus på 170 m2 
ligesom der har været driftsbygninger på hhv. 114 m2 og 129 m2 og udhus på 110 m2. 

Nu foreligger ansøgning om tilladelse til forlængelse af stuehus med 3 m, etablering af kviste mod 
øst og karnap/balkon mod vest, opførelse af ny lade på 194 m2 , indeholdende bl.a. depotrum, 
teknikrum og dobbelt garage, vognly/dobbelt carport på 64 m2 , ny stald på 233 m2 og maskinhus på 
210 m2 samt naturstald/læskur-fårehytte på 60 m2. 

Under besigtigelse den 20. juli 2009 oplystes, at der pt er fårehold på ejendommen med 35 får. Der 
må være indtil 50 får. Jorden kan ikke dyrkes, idet det er sandjord, men skal afgræsses for at holde 
området pænt.  
Der ønskes 5 – 7 heste, 4 til afgræsning og 2-3 til ridning. Når der er tale om flere end 5 heste, 
betragtes det ikke som hobby. 
Der henvistes til de tegninger, der i december 2008 er sendt til nævnet. 
Efter nævnets tidligere kendelse den 16. april 2008 er maskinhus reduceret fra de oprindeligt 
ansøgte 543 m2 til knapt 400 m2. Der etableres ikke som tidligere søgt ridestald, men alene 
fårestald.  
Det oplystes, at der i sin tid var givet tilladelse til etablering af bygning på 300 m2 som tidligere ejer 
imidlertid aldrig fik opført. 
Den gamle stald påtænktes renoveret, men viste sig at være så rådden, at det måtte opgives. Murene 
var revnede og der var ikke noget fundament. Nybygning af lade etableres på samme sted med 
samme taghøjde som den gamle stald, hvor der var høloft. Oprindeligt ønskedes nybygningen 
indrettet som ny bolig nr. 2, men boligindretning er efter drøftelse med kommunen frafaldet. 
Bygningen skal anvendes til depot og kontor. Derudover skal der være plads til teknikrum til 
jordvarmeanlæg, som midlertidigt er anbragt i boligen. 

Denne sag er behandlet i Naturklagenævnet. Klik her for at gå 
til afgørelsen.
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Det allerede etablerede fundament til ”laden” er 74 m2 mindre end den gamle stald og udhus 
bygning.  
 
Højden på det ønskede maskinhus skyldes, at man skal kunne køre traktor ind med henblik på 
tilkobling af redskaber. 
Bygningen placeres ca 20 m fra stuehuset. 
Finn Minet henviste til bygningsoversigt af 24-11-2008 og bemærkede, at stald på 233 m2, der skal 
bruges til får og lidt kvæg, godt kan være lidt mindre. 
 
 
Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at man gerne ser naturhold 
med kvæg, men at bygningsmassen skal passe til landbruget. 
Repræsentanten for kommunen bemærkede, at der ikke må være for store glaspartier og at 
materialer skal være i afdæmpede farver, men at der ikke i øvrigt er bemærkninger til det ansøgte. 
 
Ved nævnets afgørelse af 16. april 2008 blev ansøgning om tilladelse til etablering af bl.a. 
maskinhus og stald på i alt 543 m2 afslået, men det blev tilkendegivet, at nævnet ville være indstillet 
på at give tilladelse til en fårestald og et mindre maskinhus. 
 
I forbindelse med ny besigtigelse af ejendommen gav nævnet tilladelse til opførelse af naturstald på 
60 m2, da der manglede ly for dyrene. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealerne 
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune. 
 
Af bestemmelserne fremgår:  
Om- og tilbygning vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse må ikke finde 
sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt  
bygningen herved skønnes af ville få en uheldig indvirkning på landskabet. 
 
Endvidere fremgår det af bestemmelserne: 
Nye beboelsesbygninger må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger ikke 
foretages uden fredningsnævnets godkendelse. 
Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af 
beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før 
tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af nævnet. 
Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur 
med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses 
at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
For så vidt angår stuehus finder nævnet, at en udvidelse på 3 meter i længden og etablering af kviste 
på øst-siden ikke vil stride mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1, meddeles tilladelse hertil. Derimod findes der ikke at kunne gives tilladelse til 
etablering af karnap/balkon, idet sådan tilbygning findes at have en uheldig indvirkning på det 
fredede landskab. 
Med bemærkning, at der ikke vil være tale om reel landbrugsmæssig drift, men alene nødvendige 
faciliteter til dyr, der anvendes til ønskværdig afgræsning af ejendommen, finder nævnet fortsat, at 
størrelsen af stald og maskinhus væsentligt overstiger det nødvendige. 
Henset til, at der tidligere har været stald og udhuse på tilsammen ca 350 m2, og til at dobbelt 
garage må betragtes som et rimeligt krav, finder nævnet, at der kan accepteres en bygning (”lade”) 



etableret på det allerede støbte fundament, med størrelse på 194 m2 som ansøgt til anvendelse som 
depot, garage, teknik- og maskinrum, idet nævnet dog ikke kan godkende den ønskede repos og 
udvendigt trappeforløb, idet dette findes at have en uheldig indvirkning i landskabet.  
Herudover kan accepteres en stald på 175 m2 mod vejen, placeret som anført på tegning, og i øvrigt 
som beskrevet i ansøgning, idet bygningens højde og denne placering ikke findes at genere udsigten 
over det fredede landskab. 
Der meddeles således afslag på vognly/dobbelt carport, ligesom den etablerede naturstald i slugten 
skal fjernes, når stald er etableret. 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse sendes pr. mail til: 
Finn Minet, Aalstrupvej 60, 8300 Odder, { HYPERLINK "mailto:FM@bestpractice.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" }
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" 
} og  
Mogens Rasmussen, Odder Kommune { HYPERLINK "mailto:mogens.rasmussen@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Vibeke og Karsten Rosendahl 
Teglbrændervej 2 
8350 Hundslund 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 16. september 2009.          
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.9, ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus på 
ejendommen matr. nr. 1 c Svinballe By, Hundslund, beliggende Teglbrændervej 2, 8350 
Hundslund. 
 
 
Ansøgningen vedrører opførelse af et ca. 144 m2 stort maskinhus med en maks. højde på ca. 4 m. 
Da den tidligere ejer har købt sig til ydelserne vedr. driften af skoven, er der ikke nogen 
driftsbygning på ejendommen. 
Ejer ønsker selv at stå for en del af skovdriften, hvorfor en bygning til traktorer, maskiner m.m. er 
nødvendig. 
Maskinhuset opføres med en bærende konstruktion af stålspær, som beklædes med ståltrapezplader  
 
Ejendommen består af matriklerne 1 c Svinballe By, Hundslund og 17 Kærshaven, Ørting. 
Boligen ligger på matr. nr. 1 c og den søgte driftsbygning ønskes placeret i umiddelbar nærhed af 
boligen. 
Ejendommens samlede areal er oplyst at være 11,3 ha skov og 2.5 ha landbrug. 
Ejendommen er registreret/særskilt vurderet som skov og plantage. 
 
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt. 
 
Fredningens formål er at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand” 
Vedrørende bygninger til bestående landbrug og frugtplantager fremgår bl.a.: 
”Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af 
beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før 
tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af nævnet. 
Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur 
med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses 
at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag.” 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juli 2009. 
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Hallen var under opførelse, sænket ½ m, og kommer til at fremstå med vægge af antracitgrå plader 
og tag i sort eternit. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har anført, at udseende er pænt og placering kan 
godkendes. 
 
Det er efterfølgende oplyst, at hallen er opført. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet kan tiltræde, at driftsbygning er nødvendig, ligesom størrelse, udseende og placering findes 
at kunne godkendes. Da det ansøgte byggeri således ikke findes at stride mod fredningens formål, 
meddeles der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse hertil.  
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr. post sendt til: 
Vibeke og Karsten Rosendahl, Teglbrændervej 2, Svinballe, 8350 Hundslund 
og pr. mail til: 
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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:odder@dn.dk" }
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
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Det kommunevalgte medlem af nævnet, Rita Kjær, { HYPERLINK 
"mailto:ritaekjaer@post.tdcadsl.dk" }
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" 
} og  
Lars Harritsø, Odder Kommune { HYPERLINK "mailto:lars.harritsoe@odder.dk" }
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Denne afgørelse behandler en klage over 
afgørelse fra Fredningsnævnet. Klik her 
for at gå til den påklagede sag.



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Marianne og John Köpke 
Sondrupvej 135 
8350 Hundslund 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 27. juni 2010. 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2008.159, ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af 
garage/udhus på ejendommen Sondrupvej 135, 8350 Hundslund. 
 
De har anmodet om tilladelse til indretning af beboelse/anneks i garage på ejendommen. 
 
Under besigtigelse den 20. juli 2009 oplyste de, at der ikke er tale om ændring til egentlig beboelse, 
men ønske om at kunne anvende bygningen til gæstehus med overnatning et par gange årligt. 
Bygningen, der er på 4x8 meter, bruges til redskabsrum og til enkelte sammenkomster. Der er ikke 
køkken, toilet og bad, men De ønsker at slippe for at indrette bygningen til garage. 
 
Odder Kommune har anført, at der ikke må blive tale om yderligere beboelse. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har anført, at der vil være tale om statusændring. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Ved naturklagenævnets afgørelse af 25. maj 2007 stadfæstedes fredningsnævnets afslag af 6. januar 
2006 på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50 til fysisk lovliggørelse af den opførte 
garage/udhus. 
Naturklagenævnet vurderede, at der ikke ville være blevet givet tilladelse til at opføre et hus som 
det ansøgte, såfremt der var blevet ansøgt herom, og Naturklagenævnet fandt på den baggrund, at 
der skal ske lovliggørelse af den opførte bebyggelse, således at den bringes i overensstemmelse med 
det tegningsmateriale, der oprindelig blev forelagt fredningsnævnet til godkendelse. 
Fredningsnævnet finder derfor ikke grundlag for at imødekomme den nu foreliggende ansøgning.  
 
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. 
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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 sendes pr. mail til: 
Marianne og John Köpke, Sondrupvej 135, 8350 Hundslund, j.kopke@get2net.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, odder@dn.dk
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Christian Petersen, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder christian.petersen@odder.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Marianne og John Köpke 
Sondrupvej 94 
8350 Hundslund 
 Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 27. juni 2010. 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2007.165, ansøgning om tilladelse til opførelse af udhus som 
erstatning for gammelt udhus på ejendommen Sondrupvej 94, 8350 Hundslund. 
 
Der er, efter ændret ansøgning præsenteret under besigtigelse den 20. juli 2009, søgt om tilladelse 
til udskiftning af eksisterende udhus med et lidt større, ca. 10 m2, udhus, placeret samme sted som 
eksisterende. Grundplan 3,3 m x 3,3 m, højde mod have 2,6 m og højde mod skel til nabo 2 m. 
 
Odder Kommune har i indstilling til fredningsnævnet anført, at arealet foran den nyopførte bolig 
ned mod stranden bør friholdes for bebyggelse. Udhuset er faldefærdigt og bør fjernes. Der henvises 
til, at der er meddelt tilladelse til opførelse af 24 m2 udhus på ejendommens areal mod Sondrupvej. 
 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune. 
Ud over vilkår for om- o tilbygning vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og 
sommerhuse, anføres i fredningens § 3,pkt. c): Herudover er det ikke tilladt at påføre nogen art af 
bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med 
fredningsnævnets godkendelse. 
…… 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne 
el. lign.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juli 2009. 
 
Udhuset er placeret mellem boligen og stranden. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Som anført i fredningsbestemmelserne kan fredningsnævnet give tilladelse til fornyelse af 
eksisterende bygninger. 
På baggrund af, at arealet fra boligen mod stranden så vidt muligt bør friholdes for bebyggelse og 
på baggrund af, at der tidligere er meddelt tilladelse til et stort udhus foran boligen, finder nævnet 
ikke, at der er behov for og at der bør gives tilladelse til udskiftning af det forfaldne udhus. 
Nævnet meddeler derfor afslag på det ansøgte. 
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 Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende 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 sendes pr. mail til: 
Marianne og John Köpke, Sondrupvej 94, 8350 Hundslund, j.kopke@get2net.dk
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, odder@dn.dk
 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Christian Petersen, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder christian.petersen@odder.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Martin H. Jørgensen 
Skablundvej 32 
8352 Hundslund Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 14. marts 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2010.68. ansøgning om tilladelse til terrænregulering. 
 
 
Odder  Kommune har fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
 
Udtalelse til fredningsnævenet vedr. ansøgning om terrænregulering ved Skablundvej 32, 
beliggende indenfor Åkær Sondrup fredningen 
 
Sagens baggrund 
Odder Kommune modtog den 2. November 2009 en anmeldelse fra DN Odder at der var påkørt jord 
til en mark på ejendommen Skablundvej 32 (matr. nr. 3a og 1f Skablund by, Hundlund) beliggende 
indenfor Åkær-Sondrup Fredningen (Overfredningsnævnets kendelse af 8. Juli 1977) 
 
Odder Kommune sendte klagen i høring hos lodsejeren med en orientering om fredningens 
bestemmelser. 
 
Grundejere Martin H Jørgensen standser på den baggrund arbejdet og indsender den 20. jan. 2010 
ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne til jordpåfyldning på matr. nr. 3a og 1f 
Skablund by, Hundlund. Ansøgning er vedlagt. 
 
Odder Kommune besigtigede arealet den 29. januar 2010. Foto bilag vedlagt. 
 
Odder Kommune videresender den 26. april 2010 ansøgning pr mail til fredningsnævnet, hvori 
kommunen  indstiller at der, ud fra ansøgningen og arealets landbrugsmæssige historik, kan 
dispenseres til den  ansøgte terrænreguleringen. 
  
Fredningsnævent respondere i mail 2. maj 2010 at fredningsnævent mangler nedenstående 
oplysninger for at kunne behandle sagen: 

1. De relevante fredningsbestemmelser 
2. Status vedr nbl § 3 
3. Hvorfor finder kommunen, at de kan fraviges (bortset fra den angivne landbrugsmæssige 

historik) ? 
 
Ad 1 - Fredningsbestemmelser  
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Arealet er omfattet af Åkær – Sondrupfredningen jf Overfredningsnævnets kendelse af 8. Juli 1977 
 
De almindelige fredningsbestemmelser gik i det væsentlige ud på at bevare det fredede område i 
dets daværende tilstand. Fredningsplanudvalget fremhævede bl.a., at de landskabelige 
skønhedsværdier i området er meget betydelige, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn og den meget 
varierende fauna. Også den rekreative værdi er meget betydelig. 
Om de videnskabelige og undervisningsmæssige interesser udtalte 
fredningsplanudvalget, at de geologiske interesser omfatter hele fredningsområdet, og at bakkerne 
omkring Sondrup er særlig betydningsfulde. 
 
Jævnfør de almindelige fredningsbestemmelser § 2: 
 
”På de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder mergel-, grus- og 
lergravning, opfyldning eller planering, ikke tilladt. Uanset foranstående er fredningen ikke til 
hinder for a. gravning til ejendommenes eget brug, b. regulering af Akjær å i henhold til projekt 
godkendt af fredningsnævnet, c. restaurering af tilgroede eller opfyldte damme og mosehuller og 
etablering af kunstige damme og søer under forudsætning af fredningsnævnets godkendelse.”. 
 
Ad 2 - § 3-status 
Arealet har ikke været registret som et § 3 område. Arealet hvor der ønskes terrænhævning er en 
lavning i et markareal i omdrift. Ifølge ansøger har der pga itukørte drænledninger været et vandhul 
på ca. 1000 m2. 
 
Ifølge luftfoto fra 1974, 80, 88, 93, 95, 2002 og 2006 er arealet i omdrift med markafgrøde. På 
luftfoto fra 1999 og 2008 er der ikke markafgrøde på arealet.  
 
Det er således Odder Kommunes vurdering at det ansøgte ikke kræver dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Der er ikke udpeget habitatområde på ejendommen. 
 
Odder Kommunes vurdering i forhold til fredningsbestemmelserne 
Terrænregulering som beskrevet i ansøgningen med jordpåfyldning på op til 0,5 meter over 
eksisterende terræn og med en naturlig overgang til de omkransende niveauhævninger vurderes at 
være et beskeden indgreb i det overordnede terrænform og de landskabelige skønhedsværdier i 
området vunders således ikke at påvirkes negativt. 
 
Det er endvidere kommunes vurdering at det ansøgte ikke påvirker områdets rekreative værdi eller 
arealets værdi som levested for dyre- og planteliv. 
 
 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
Ejer har oplyst, at maskiner knuser drænrør og at det derfor de sidste 2-3 år ikke har været muligt at 
dyrke arealet som tidligere. Med nye drænrør og påfyldning af ca 20 - 50 cm jord vil arealet på ny 
kunne dyrkes. 
 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har anført, at fotos viser, at der ikke tidligere har 
været vandhul, men alene en lavning, og at der ikke haves indsigelse mod det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 



Nævnet finder som udtalt af Odder Kommune, at det ansøgte ikke kan antages at påvirke områdets  
rekreative værdi eller arealets værdi som levested for dyre- og planteliv. Endvidere må det lægges 
til grund, at vandhullet alene er opstået grundet ødelagte drænrør, ligesom nævnet ikke finder, at 
påfyldning af ca. 20 - 50 cm jordlag strider mod fredningens formål, idet områdets konturer 
bevares. Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det 
ansøgte. 
 
 
 
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 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. mail fremsendt til 
Martin H. Jørgensen, Skablundvej 32, 8352 Hundslund, { HYPERLINK 
"mailto:mhj@production.aau.dk" }
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK "mailto:nst@nst.dk" }
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:Odder@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }  
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, { HYPERLINK "mailto:hansen.rasmussen@gmail.com" }
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, { HYPERLINK "mailto:odder.kommune@odder.dk" 
} og  
Christian Petersen, Odder Kommune,  { HYPERLINK "mailto:christian.petersen@odder.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del  
 Retten i Århus                   
                              Tinghuset,  
                              Vester Alle 10 

                8000 Århus C. 
 Tlf. 86 12 20 77 

Alida Adriana Stijkel Fax 86 19 71 91 
Edward Hoekman E-mail: 
Trustrupvej 10 pho@domstol.dk
Sondrup  
8350 Hundslund CVR 11 98 62 93 
  
 Den 28.marts 2011. 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2011.13, Ansøgning om til- og ombygning af stald til gårdmejeri – 
Trustrupvej 10, Sondrup, 8350 Hundslund, matr. 11 a Sondrup By, Hundslund. 
 
Odder Kommune, Byggeri har d. 3. januar 2011 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til en 21 m² tilbygning til 
eksisterende stald på ejendommen Trustrupvej 10 beliggende i det åbne land mellem Trustrup og Sondrup. 
  
 
Ejer af ejendommen er Alida Adriana Stijkel og Edward Hoekman, Trustrupvej 10, Sondrup, 8350 Hundslund. Ejerne 
har boet på ejendommen siden 1998 og har overtaget denne i 2001. 
 
Ejendommen Trustrupvej 10 er beliggende i landzone og er registreret som en landbrugsejendom (landbrugspligt). Der 
er et jordtilliggende på 16,7 ha fordelt på 3 matrikler. Landbruget drives økologisk med et større hold geder for 
produktion af mælk (afsættes til Søvind mejeri) og kød. Sammen med grøntsager afsættes produkterne i en gårdbutik på 
ejendommen. 
 

Ejers oplysninger 
Ansøger/ejer oplyser på ansøgningsskemaet til BR08, at tilbygningen ved stalden skal bruges til kontor, toilet og 
lagerrum. Mejeriet indrettes i en del af stalden.  
 
Tilbygningen bliver på 3 gange 7 m og får en højde på ca. 3 m. Facaderne bliver træbeklædning på klink, der males 
svenskrød som laden. Taget beklædes med tagpap. Ejer har overfor forvaltningen oplyst, at det er tanken, at 
mejeriprodukterne bl.a. skal afsættes i gårdbutikken sammen med de øvrige produkter, der produceres på ejendommen. 
Det er ikke planen pt., at der skal være eksterne leverancer til mejeriet. 
 

Fredning     
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i 
Odder Kommune, Århus Amt.  
 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”.  
 
Vedrørende bygninger til bestående landbrug og frugtplantager står der bl.a. følgende: ”Nye driftsbygninger, 
tilbygninger til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses 
ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af nævnet. 
 
Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til 
bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig 
udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.” 
 
Vedrørende øvrigt byggeri ud over landbrug og frugtplantager hedder det bl.a., ”herudover er det ikke tilladt at opføre 
nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets 
godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller 
lign.”  
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Vedrørende terrænændringer står der, at ”på de fredede arealer er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder 
mergel-, grus- og lergravning, opfyldning eller planering, ikke tilladt”.  
 

Anden lovgivning 
Ifølge naturbeskyttelseslovens (jf. lovbekn. nr. 1042 af 20. oktober 2008) § 17 stk. 1 (skovbeskyttelseslinien) må der 
ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove 
gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. 
 
Alle ejendommens bygninger ligger lige udenfor denne 300 m zone, og samtidig er landbrugets driftsbygninger jf. § 17 
stk. 2 undtaget fra denne bestemmelse. 
 
 
Da ejendommen ligger i landzone, er byggeriet som udgangspunkt omfattet af § 35 i planlovens bestemmelser 
(Lovbekn. nr. 937 af 24. september 2009). Men det vurderes, at indretning af gårdmejeri på 40 m2 i eksisterende kostald 
og tilbygning på 21 m2 ikke er en ny og selvstændig virksomhed, men er nødvendig for landbrugets drift (økologisk 
med et større hold geder for produktion af mælk), som derfor ikke kræver tilladelse (landzonetilladelse) iht. Planlovens 
§ 35. 
 
Traditionelt har stalddørssalg ikke været betragtet som detailhandel, men som led i den jordbrugsmæssige 
drift/produktion på ejendommen Efter de gældende regler kræver stalddørssalg ikke landzonetilladelse. 
 
 
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt. 
 

Odder Kommunes indstilling til Fredningsnævnet 
Ombygningen af stalden samt tilbygningen er omfattet af bygningsreglementet, BR10 – byggearbejder, der skal søges 
byggetilladelse til jf. reglementets kap. 1.3.2. Forvaltningen har antaget det skøn, at etableringen af et gårdmejeri er af 
en sådan karakter, at der ikke er tale om en industriproduktion – i gængs forstand, og dermed ikke er omfattet af kap. 
1.3.3 (komplekst byggeri). Kapaciteten på gårdmejeriet bliver afpasset størrelsen af dyreholdet (geder) på ejendommen, 
idet der ikke vil blive leverancer af mælk fra andre producenter.  
 
Tilbygningens omfang - 21 m² - vil ikke ændre opfattelsen af gårdens størrelse. Hele konceptet bag gårdmejeriet – den 
økologiske tanke og produktion på ejendommen - underbygger ideen om, at gårdens produkter kan afsættes på stedet. I 
gårdens butik afsættes økologiske grøntsager og gedekød samt mejeriprodukter af gedemælk.  
 
Den samlede bygningsmasse på ejendommen udgør ca. 1.420 m² inkl. boligen, hvilket harmonerer (til den lave side!) 
med et jordtilliggende på ejendommen på 16,7 ha.  
 
 
På baggrund af det modtagne materiale fra ansøger – tegninger, beskrivelser - samt kortudsnit over fredningsgrænser, 
lokalplanskort og luftfoto fra 2010 indstiller kommunen, at Fredningsnævnet godkender placeringen og udseende af det 
søgte.  
 
Vilkår om, at bygningens ydervægge, holdes i samme afdæmpede farver, bør stilles. Den foreslåede svenskrøde til 
facaderne bør kunne godkendes. Vinduer bør holdes i hvide nuancer, alternativt som de eksisterende rammer. 
 
Indstillingen begrundes med, 

 at den søgte tilbygnings placering og udformning findes forenelig med fredningsbestemmelserne, 
 at den søgte om- og tilbygning harmonerer med og ses som en naturlig følge af den økologiske produktion på 

landbrugsejendommen, 
 at farverne på bygningen holdes i afdæmpede nuancer -  sort og svenskrød. 

 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
Nævnet kan tiltræde kommunens vurdering af, at den søgte tilbygnings placering og udformning 
findes forenelig med fredningsbestemmelserne, samt at den søgte om- og tilbygning harmonerer 
med og ses som en naturlig følge af den økologiske produktion på landbrugsejendommen. 
Nævnet finder derfor, at det ansøgte ikke strider mod fredningsbestemmelserne og at der derfor i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1 kan meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at 
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bygningens ydervægge holdes i afdæmpede farver, sort og svenskrød, samt at vinduer holdes i 
hvide nuancer, alternativt som de eksisterende rammer. 
 
 
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. 
 
Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelserne 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 sendes pr. mail til: 
Alida Adriana Stijkel og Edward Hoekman, Trustrupvej 10, Sondrup, 8350 Hundslund, 
edalida@mail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
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Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Lars Harritsø, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder lars.harritsoe@odder.dk
 
 

 Side 4/4 

mailto:odder.kommune@odder.dk
mailto:lars.harritsoe@odder.dk


Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
J. Koed-Jørgensen 
Aakær & Julianelyst Godser 
Aakærvej 89 Tlf. 86 12 20 77 
8300 Odder Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 13. juli 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2010.86, ansøgning om tilladelse til bevaring af hvidmalede søjler på 
godsets arealer. 
 
 
Odder  Kommune har fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet vedrørende ”søjler” inden 
for Aakær fredningen, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 (Ofn. 2179/73): 
 
”Kommunen har modtaget en ansøgning om lovliggørende dispensation til ”søjler” ved 
indgangsveje til Aakær Gods inden for Aakær-Sondrup Fredningen. Der er ikke tale om søjler i 
flere meters højde, men lav muret stensætning holdt i samme arkitektur som godset. 
Sagen har været behandlet på teknisk udvalgs møde d. 26/8 2009. 
Ansøgningen vidersendes hermed til Fredningsnævnet med kommunens udtalelse i sagen. 
Odder Kommune modtog i foråret 2009 en klage over placering af ”søjler” ved indgangsvejene til 
Aakær Gods indenfor fredningen. 
Jævnfør § 3 c i de almindelige fredningsbestemmelser for Aakær-Sondrup Fredningen er det ikke 
tilladt opføre nogen art af bygninger. Endvidere er det ikke tilladt at anbringe eller opsætte 
beboelses- og campingvogne, boder, skute, tårne el. lign. 
Jævnfør fredningen af Uldrup Bakker er : Opførelse af bygninger af enhver art samt anbrigelse af 
luft ledninger, master, reklamer o.a. skæmmende indretninger er forbudt”. 
Der er i området: 
a. Fire ” søjler” ved Vads Møllevej, et område som er omfattet af Sondrup-Aakær fredningen. 
b. To ”søjler” ved Kanalhuset vest for Amstrup enge, et område som ligger i skel mellem Sondrup-
Aakær Fredningen og Fredningen af Uldrup Bakker. 
c. To ”søjler” ved Fjordbakken der ligger uden for fredningen (se kort og foto bilag). 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse. 
Arealerne med ”søjlerne” ved Vads Møllevej og Kanalhuset er omfattet af bestemmelserne i 
Sondrup-Aakær Fredningen og Fredningen af Uldrup Bakker. 
Klagen har været forelagt Aakær Gods. På den baggrund har Aakær Gods, med udgangspunkt i 
driftsmæssig hensyn, ansøgt om lovliggørende dispensation til søjlernes bevarelse. 
Odder Kommunes udtalelse til sagen: 
De landskabelige skønhedsværdier i området er fremhævet som baggrund for at Sondrup-Aakær 
Fredningen i sin tid blev rejst. 
Særligt ”søjlerne” ved Vads Møllevej er meget synlige i landskabet. 
Dog skal der bemærkes følgende: 
Søjlerne har stået ved indgangsvejene til Aakær Gods i en længere årrække. ”Søjlerne” har ikke 
tidligere være behandlet i forhold til fredningen, heller ikke i amtets tid. Amtet havde gennem 
mange år haft kendskab til ”søjlerne”. Den passive holdning fra amtet kan derfor til dels tolkes som 
en lovliggørelse. Det er tidligere besluttet at Odder Kommune som udgangspunkt fortsætter amtets 
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praksis på de områder som kommunen har overtaget fra amtet. 
”Søjlerne” er ikke funderede, dvs. der er næppe tale om bygningsværk i gængs forstand. Alternativt 
til ”søjlerne” vil der kunne rejses pæle eller lignende af forskellig beskaffenhed uden at være i 
modstrid med fredningen, hvilket ikke nødvendigvis er bedre i forhold til fredningens formål. 
Odder Kommune er i tvivl om hvorvidt ”søjlerne” er omfattet af fredningens bestemmelser, men 
kan på baggrund af ovenstående acceptere ”søjlernes” forbliven” 
 
 
Fredningsnævnet har besigtiget området. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har anført, at der ikke er afgørende indvending mod 
søjlerne. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at søjlerne er omfattet af fredningens bestemmelser om at der ikke må opføres 
bygninger, skure, tårne eller lignende og at bevarelse af søjlerne derfor kræver dispensation fra 
fredningsbestemmelserne. 
Nævnet finder, at der bør lægges vægt på, at søjlerne efter det oplyste har stået upåtalt i en længere 
årrække, og finder i øvrigt ikke, at søjlerne i det store åbne godslandskab i afgørende grad strider 
mod fredningens formål. Dog finder det kommunalvalgte medlem af nævnet, at to sten ved 
indgangen til Svend Feldings Grav ikke bør være hvide. Sagen afgøres ved stemmeflertal, hvorfor 
der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles lovliggørende dispensation til 
bevarelse af de nuværende hvide søjler og sten på godsets arealer. 
 
 
 
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. 
 
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 
J. Koed-Jørgensen, Aakær & Julianelyst Godser, Aakærvej 89, 8300 Odder, 
aakaerjulianelyst@mail.dk
Landinspektør Svend Smedegaard, Bonefeld & Bystrup A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, 
svs@landplan.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com  
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Christian Petersen, Odder Kommune,  christian.petersen@odder.dk
Steen Terkildsen, Odder Kommune, steen.terkildsen@odder.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Anders J. Astrup 
Torupvej 41 
Torup 
8350 Hundslund  
  
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
  
  
 Den 20. juli 2011.          
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2010.120 – ansøgning om tilladelse til renovering og 
tilbygning til eksisterende udhus på ejendommen Torupvej 41, Torup, 8350 Hundslund. 
  
Hedensted Kommune har fremsendt anmodning til fredningsnævnet som følger: 
 
”Ansøgning om landzonetilladelse – tilbygning af udhus med 32 m2 -  
Torupvej 41, 8350 Hundslund, matr. 3 b Torup By, Hundslund. 
 
Odder Kommune, Byggeservice har d. 9. september 2010 modtaget anmodning fra 
Fredningsnævnet om at vurdere ovennævnte sag i relation til fredningsbestemmelserne.  
 
Ansøgningen består af følgende bilag: 
 

 Ansøgning med kort beskrivelse,  
 Tegning nr. 01, 02, 03, 04, 05, 06.  
 Billeder af beboelsen og eksisterende maskinhus som ønskes tilbygget 

 
 

----------------------------------- 
 
Ifølge EjendomsStamRegistret (ESR) er der: 

• en bolig fra 1994 der er til/ombygget i 1999 med et beboelsesareal på 226 m² fordelt på 1½ plan 
(bygning 3) 

• et udhus på 50 m² fra 1850 (bygning 2) det er noteret at bygningen anvendes til værksted  
• en garage på 50 m² fra 2001(bygning 4) . 

Ansøgers oplysninger 
Ansøger og ejer, Anders J. Astrup oplyser at bygning 3 (iflg. BBR bygning 2) er et maskinhus 
med et bebygget areal på 40 m² og et etageareal på i alt 80 m².  
Det oplyses at bygning efter tilbygning vil være et kombineret maskinhus og hobbyrum med et 
bebygget areal på 73 m² og et etageareal på i alt 113 m². 
 
Der er i ansøgningen ingen oplysninger om landskabet og tilbygningens evt. indvirkning på 
dette. 

Fredning 
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 
ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt.  
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Fredningens formål er bl.a. i § 3, c) Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse. 
Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse 
(genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse.  

Anden lovgivning 
Ifølge naturbeskyttelseslovens (jf. lovbekn. nr. 749 af 21. juni 2007) § 17 stk. 1 
(skovbeskyttelseslinien) må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for 
en afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør 
mindst 20 ha sammenhængende skov. 
Hele ejendommen er beliggende indenfor denne 300 m zone, hvorfor der skal bevilges 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Odder Kommune er bevilgende myndighed på 
sager i relation til skovbyggelinien. 
 
Odder Kommune er sindet at meddele dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17. 
 
Landzone 
Ejendommen ligger i landzone, og idet bygningen efter tilbygning får et areal på mere end 50 
m2 skal meddeles tilladelse efter planlovens (Lovbekn. nr. 813 af 21. juni 2007) § 35 . Denne 
sagsbehandling finder først sted såfremt der foreligger tilladelse fra Fredningsnævnet. 

Lokalplan 
Der er ingen lokalplan for området.  

------------------------------------- 

Odder Kommunes indstilling 
Opførelsen af tilbygning til eksisterende maskinhus/udhus på Torupvej 41 er omfattet 
Bygningsreglementet, BR08. 
 
Det ses af det fremsendte materiale at eksisterende facader fornyes ifm. tilbygningen med 1 
på 2 træbeklædning og at taghældningen øges fra ca. 30 gr. til 45 gr. Bygningen bliver derved 
ca. 1,6 m højere. Taget er i dag et brunligt metalpladetag og ønskes ændret til et rødt tegltag 
som på den øvrige bebyggelse på ejendommen. Bygningen er delvist ”gemt” i bevoksning. Dog 
vil tilbygningen betyde et der vil blive fældet et træ der står tæt ved den eksisterende østlige 
gavl. Bygningslængden øges med 3,1 m. 
 
Bygningen ligger ca. 15 fra beboelsen og vestgavlen er blotlagt, så der er adgang til kælder i 
niveau med terræn. Der ønskes tilbygget i retning af beboelsen, mod øst. 
 
Der er en del terrænforskel på grunden og maskinhuset ligger ca. 2 m lavere end beboelse og 
garage. Torupvej løber næsten parallelt med længderetningen på beboelse og maskinhus. 
Garagen ligger længere væk fra vejen, bag ved beboelsen og ses derved ikke meget fra vejen. 
 
På baggrund af det modtagne materiale fra ansøger samt ovenstående fakta, indstiller kommunen, at 
Fredningsnævnet godkender/meddeler dispensation til; 

• at der kan opføres tilbygning med en størrelse som ansøgt 
 
Kommunen vurdere at der bør stilles følgende betingelser for opførelse af tilbygningen;  

• at taghældning ikke øges, det vil sige forbliver ca. 30 gr. 
• at der vælges en brunlig tegl til taget der harmonerer med de naturlige farver 
• at facaden holdes i den naturlige træfarve som den eksisterende bygning i dag. 

 
Indstillingen begrundes med, 
 
Det vurderes at en større taghældning vil gøre bygningen meget synlig i området og bevirke at 
ejendommens bebyggelse vil virke for i øjnefaldende. Det er kommunens vurdering at nybygningen 
vil skæmme skoven/landskabet og oplevelsen heraf  ved forbipassage. Tilladelse til den beskedne 
tilbygning vurderes til ikke at stride imod intensionerne i Sondrupfredningen.” 
 
 



Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 30. maj 2011. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder, at en forlængelse af udhuset med 3 meter i retning mod stuehus og i bredde som 
eksisterende fundament ikke vil ændre synsindtrykket fra omgivelserne væsentligt og finder derfor 
at sådan forlængelse kan accepteres i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
Derimod finder nævnet, at en forøgelse af bygningens højde og etablering af svalegang i væsentlig 
grad vil ændre synsindtrykket af bygningen, der er meget synlig fra lang afstand, og at dette er i 
strid med fredningens formål. Nævnet meddeler således afslag på ansøgning om tilladelse til 
forøgelse af højde og etablering af svalegang. 
Udhuset skal forsynes med rødt tegltag som øvrig bebyggelse og træbeklædning holdes i mørke 
farver. 
 
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 udsendes pr. mail til:  
Anders J. Astrup, Torupvej 41, 8350 Hundslund, andersastrup@mail.dk
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Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Gitte Just, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder gitte.just@odder.dk
 
 
 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:odder@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:hansen.rasmussen@gmail.com
mailto:odder.kommune@odder.dk
mailto:gitte.just@odder.dk


Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Danmarks Naturfredningsforening, Odder e-mail: pho@domstol.dk
Lars Vilhelm Hansen tlf. 40143099 
Kløvermarksvej 32 
8300 Odder 
  
Pr. mail  
 Den 5. november 2011.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.96– spørgsmål om fredningsområde ved Damledet. 
 
Ved mail af 20. marts 2011har Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Odder, fremsendt 
følgende til fredningsnævnet: 
 
”Anmeldelse af overtrædelse af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 i 
sagen 2179/73 om fredning af arealer ved sondrup og Aakær i Odder kommune. 
 
Sag om ny opført carport på Damledet ved sognegrænsen mellem Hundslund sogn og 
Falling Sogn. 
 
På baggrund af en henvendelse fra et af vores medlemmer ønsker Danmarks 
Naturfredningsforening at anmelde en ny opført carport bygget direkte på den gamle 
forbindelsesvej mellem Hundslund Sogn og Falling Sogn. Carporten er opført på tværs af 
Damledet lige ved den gamle sognegrænse mellem Falling Sogn og Hundslund Sogn, og 
afspærrer derved offentligheden adgang. 
 

        
 
Venstre foto: Ortofoto fra 2004 viser, at Damledet er uspærret og at der er adgang for gående 
og cyklende færdsel. 
Højre foto: Foto taget af DN d. 20. marts 2011 viser vejen er helt spærret for gående og 
cyklende færdsel. Der er opstillet et påbudsskilt, der indikerer at offentligheden har adgang 
enten til fods eller på cykel. 
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Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse at Damledet er omfattet af 
fredningskendelsen af 8. juli 1977 idet den dengang udførte afgrænsning ikke omfatter 
Damledet fra Åkærvej til den gamle sognegrænse mellem Hundslund Sogn og Falling Sogn. Se 
vedlagte bilag 1, der viser kort fra denne kendelse. 
 
 DN mener den opførte carport er ulovlig i forhold til § 8 i kendelsen: 

§ 8 Offentlig adgang 
 
Udover den adgang, der måtte bestå i henhold til andet grundlag end nærværende kendelse, gives der offentligheden 
adgang til umotoriseret færdsel ad de stier, veje og arealer, som ved særlig signatur er angivet på det til kendelsen 
vedhæftede kort. 

 
Udover at være ulovlig i forhold til fredningsloven er carporten også efter DNs opfattelse 
ulovlig i forhold til NBL §1, §17 og §26. Det har vi til Odder Kommune, Miljø anmeldt.  
 
Af disse grunde anmelder vi den opførte carport til Fredningsnævnet.” 
 
Ved mail af 5. juli 2011 har Odder Kommune, Byggeri, fremsendt følgende til 
fredningsnævnet: 
 
” Forespørgsel angående fredningsgrænse i Overfredningsnævnets kendelse om fredning 
af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune. 
I overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 i sag nr. 2179/73 omfredning af 
ovennævnte arealer blev der ændre på fredningsgrænserne i forhold til den kendelse, som 
Fredningsnævnet afsagde d. 27. december 1972. 
 
Den nord-nordøstlige grænse blev rykket længere sydpå efter indsigelser fra bl.a. 
daværende ejer af Åkjær Gods. Det drejer sig om den fredningsgrænse, der forløber langs 
Horsens-Odder landevejen, som ved Overfredningsnævnets kendelse blev flyttet, så 
grænsen følger den offentlige bivej nr. 11 og videre langs Hestehave Skovens 
afgrænsning. 
 
I forbindelse med sagsbehandlingen af opførelsen af en dobbeltgarage/carport på 
adressen Damledet 28 (hørende under Åkjær Gods) er der opstået tvivl om 
fredningsgrænsens forløb. 
 
Iht. Det kortmateriale,Odder Kommune har i forbindelse med Overfrednigsnævnets 
kendelse, så er vi af den opfattelse, at fredningsgrænsen følger skovgrænsen langs 
Hestehave Skovs nordlige grænse – se bilag 1, kort mærket II. 
 
Men i en indsigelse over kommunens tilladelse til opstilling af garagen/carporten anføres 
det bl.a., at fredningsgrænsen følger den nordlige side af den private sti, der forbinder 
Damledet (off. Bivej nr. 21) med Åkjærvej (off. Bivej nr. 11) – se bilag 2 (kort fra indskannet 
version af fredningskendelsen på internetadressen: http://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf). 
 
Yderligere ligger der på ovennævnte internetadresse et kortbilag, der viser, at 
fredningsgrænsen forløber langs Hestehave Skovs nordgrænse på sydsiden af den private 
sti, der forbinder Damledet med Åkjærvej – se bilag 3. Dette kort med signaturforklaring er 
stemplet som bilag til Overfredningsnævnets kendelse og er identisk med det kort (bilag 
1), Odder Kommune hidtil har brugt for at fastlægge fredningsgrænserne. 
 
Vi har ikke ud af Overferdningsævnets kendelse 8. juli 1977 kunnet læse, hvor 
fredningsgrænsen præcist ligger,hvorfor vi retter henvendelse til Fredningsnævnet for at få 
nævnets afklaring/afgørelse. 
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Til orientering kan oplyses, at Odder Kommune d. 19. januar 2011 har meddelt tilladelse til 
opstilling af en 41 m2 dobbeltgarage/-carport ud fra bilag 1 idet, denne så netop er placeret 
uden for fredningen…………..” 
 
De nævnte kort er anført nedenfor. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene. 
Efter det foreliggende kortmateriale og teksten i fredningskendelserne er det fredningsnævnets 
opfattelse, at arealet, hvor garage/carport er opført, er beliggende uden for fredningen, idet der dog 
efter bestemmelserne og kortmaterialet skal være offentlig adgang fra bivej 11 til bivej 21 via 
Damledet.  
Efter nævnets opfattelse kan adgangen sikres ved at føre Damledet umiddelbart uden om 
garagen/carporten.  
 
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 udsendes pr. mail til:  
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Odder v/ formanden Lars Vilhelm Hansen, 
Kløvermarksvej 32, 8300 Odder, odder@dn.dk
J. Koed-Jørgensen, Aakær & Julianelyst Godser, Aakærvej 89, 8300 Odder, 
aakaerjulianelyst@mail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
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Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Jesper Stegmann, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder jesper.stegmann@odder.dk
Lars Harritsø, samme, lars.harritsoe@odder.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
Vibeke og Karsten Aasted Rosendahl 
Teglbrændervej 2 
8350 Hundslund   
 Den 11. februar 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.148 Ansøgning om tilladelse til opførelse af carport på 
ejendommen Teglbrændervej 2, 8350 Hundslund. 
 
Odder Kommune har den 19. januar 2012 fremsendt følgende indstilling til nævnet:  
 
Ansøgning om opførelse af 42 m² carport med integreret udhus på Teglbrændervej 
2, 8350 Hundslund, matr. 1 c Svinballe By, Hundslund. 
 
Odder Kommune, Byggeri har d. 7. december 2011 modtaget en mail med ansøgning til 
Fredningsnævnet om tilladelse til opførelse af en 42 m² carport med integreret udhus på 
ejendommen Teglbrændervej 2 beliggende mellem Svinballe og Hundslund.  
 
Ansøger er af formanden for Fredningsnævnet blevet anmodet om, at sende ansøgningen via 
Odder Kommune med henvisning til, at kommunens indstilling til sagen er nødvendig.  
  
Ansøgningen har fået følgende sagsnr. i KMDStruktura: 201112624. 
 
Mailen er vedhæftet følgende bilag: 
 

 brev til Fredningsnævnet, dateret 14. november,  
 foto af eksisterende bolig med carporten indtegnet, 
 plantegning af bolig (skitse fra tidligere byggesag). 

 
 
I brev af 13. december 2011 har Byggeri i kvitteringsbrev anmodet om supplerende materiale. Ejer, 
Karsten Rosendahl afleverede d. 21.december 2011 i forvaltningen følgende materiale, der også 
vil indgå i byggesagsbehandlingen: 
 

 situationsplan – kopi af ældre matrikelkort, 
 foto af eksisterende bolig med carporten indtegnet beliggende opad husets den vestlige 

gavl, 
 plantegning, skitse (fra tidligere byggesag) af boligen med carporten indtegnet, 
 facadetegninger af carporten. 

 
----------------------------------- 
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Ejer af ejendommen er Vibeke og Karsten Aasted Rosendahl, Teglbrændervej 2, 8350 Hundslund. 
Ejendommen er overtaget i sommeren 2008. 
 
Ejendommen Teglbrændervej 2, 8350 Hundslund består af matriklerne nr. 1 c Svinballe By, 
Hundslund og 17 Kærshaven, Ørting (ikke sam-noteret). Boligen ligger på matrikel 1 c, hvor den 
søgte carport ønskes placeret. Ejendommens samlede areal er på 138.667 m² (13,9 ha). 
 
Ejendommen er registreret/særskilt vurderet som skov og plantage. Matrikel 1c er noteret som 
landbrugsejendom. Matriklen eller dele af denne er ikke pålagt fredsskovpligt. 
 
 

----------------------------------- 
 
Ifølge Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er der: 

• et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) fra 1964 (om- og tilbygget i 1993 og 2009) med et 
bebygget areal på 166 m² (bygning 1). 

• et maskinhus / driftsbygning opført i 2009/10 på 144 m² (bygning 2).  
 

Ansøgers oplysninger 
Ansøger/ejer oplyser i brev af 14. november til Fredningsnævnet, at carporten inkl. integreret 
udhus bliver på 42 m², og at det opføres i forlængelse af boligens vestlige gavl. Carporten får 
samme højde, tag-hældning og tagbeklædning (pap) som boligen. De to facader beklædes med 
zink. Carporten får fra overkant sokkel til overside tagbeklædning en højde på 2,65 m stigende til 
3,25 m. 
 

Fredning     
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt.  
 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”.  
 
Vedrørende bygninger til bestående landbrug og frugtplantager står der bl.a. følgende: ”Nye 
driftsbygninger, tilbygninger til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger 
og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende 
placering og udseende er godkendt af nævnet. 
 
Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur 
med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må 
anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag.” 
 
Vedrørende eksisterende helårs- og sommerhuse står der følgende: ”Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud 



indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 
skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet.” 
 
Vedrørende øvrigt byggeri ud over landbrug og frugtplantager, helårs- og sommerhuse hedder det 
bl.a., ”herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse 
(genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse. Det er 
ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller 
lign.”  
 

Anden lovgivning 
Ifølge naturbeskyttelseslovens (jf. lovbekn. nr. 933 af 24. september 2009) § 17 stk. 1 
(skovbeskyttelseslinjen) må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en 
afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 
ha sammenhængende skov. 
 
Hele ejendommen er beliggende indenfor denne 300 m zone, men da skovbeskyttelseslinjen skal 
tage hensyn til ind- og udsyn i relation til skovbrynet, vurderes det, at bygningen ikke er omfattet af 
denne regel, da bygningen er planlagt til at ligge inde i skovområdet og ikke kan ses udefra. 
 
Odder Kommune er bevilgende myndighed på sager i relation til skovbyggelinjen. 
 
 
Da ejendommen ligger i landzone, er byggerier som udgangspunkt omfattet af § 35 i planlovens 
bestemmelser (Lovbekn. nr. 937 af 24. september 2009). Men garager, carporte udhuse og 
lignende på maksimalt 50 m² kræver ikke tilladelse (landzonetilladelse) iht. Planlovens § 36. 
 
Odder Kommune er bevilgende myndighed på sager i relation til planloven. 
 
 
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller ældre planvedtægt. 

------------------------------------- 
 

Odder Kommunes indstilling til Fredningsnævnet 
Byggeriet er omfattet af bygningsreglementets, BR10’s bestemmelser, og behandles efter kap. 1.5 
– byggearbejder, der kan udføres efter anmeldelse til kommunen (kræver ikke byggetilladelse men 
skal afvente Fredningsnævnets afgørelse).  
 
Carportens størrelse svarer til målene for en dobbeltcarport. Med ejendommens placering i det 
åbne land, er det naturligt/nødvendigt for en almindelig familie af have to biler. Længden på de 7 m 
giver mulighed for et forholdsvis smalt disponibelt rum. Højden er tilpasset tagforløbet på boligen, 
og med valg af samme tagmateriale vil carporten give indtryk af at være en del af en bygning. 
Zinkbeklædningen på facaderne harmonerer med de øvrige farver, og beklædningen vil - specielt 
efter at være påvirket af vejrliget - få en patina, der er meget afdæmpet. 



 
Bygningerne er omgivet af træer, der iflg. den på ejendommen tinglyste deklaration fra 1964 skal 
vedligeholdes og bevares. Den søgte carport vil derfor ikke eller kun i ikke nævneværdig grad 
kunne ses fra de omgivende arealer. Opførelsen af carporten vil ikke berøre de i kendelsen viste 
områder med træer. 
  
 
På baggrund af det modtagne materiale fra ansøger – tegninger, beskrivelser - samt 
kortudsnit over fredningsgrænser, plankort og luftfoto fra 2010 indstiller kommunen, at 
Fredningsnævnet godkender den søgte opførelse af carporten.  
 
Vilkår om, at bygningens ydervægge, taget, døre og vinduer holdes i samme farver som 
beskrevet/vist i ansøgningsmaterialet, bør stilles.  
 
Indstillingen begrundes med, 

 at den carports placering og udformning samt størrelse findes forenelig med 
fredningsbestemmelserne, 

 at de valgte farver på bygningen holdes i afdæmpede nuancer. 
 
 

Materiale indgået i vurderingen af sagen 
 

 Ejers ansøgning/brev til Fredningsnævnet af 14. november 2011, indgået 7. december 2011*.  
 Revideret og supplerende tegningsmateriale indgået 21. december 2011*. 
 Luftfoto (optaget 2010) over Teglbrændervej 2*. 
 Konfliktsøgning. 
 Materiale fra Odder Kommunes bygningsarkiv - tidligere sager på ejendommen. 
 Overfredningsnævnets kendelse af 08.07.77 (Ofn. 2179/73) – ”Sondrupfredningen”. 

 
Ovennævnte ”*”-mærket materiale mailes til Fredningsnævnet.” 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder i det hele at kunne tiltræde kommunens indstilling. 
Da det ansøgte ikke findes at strid mod fredningens formål meddeles der hermed i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte, på vilkår som anført af kommunen. 
 
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 udsendes pr. mail til:  
Vibeke og Karsten Rosendahl, Teglbrændervej 2, 8350 Hundslund, kro@privat.tele.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Lars Harritsø, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder lars.harritsoe@odder.dk
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AFGØRELSE 
i sag om fredningen af arealer ved Sondrup og Aakær 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3, i lov om naturbe-
skyttelse1. 
  
Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels, afgørelse af 5. 
november 2011 om, at en carport opført på matr.nr. 1a Åkær Hgd. Falling, ikke er omfattet af fred-
ningen af arealer ved Sondrup og Aakær, jf. Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
  
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse 
2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Danmarks Naturfredningsforening har i klage af 1. december 2011 gjort gældende, at carporten er 
opført inden for fredningen. Det anføres, at fredningsgrænsen ikke fremgår entydigt af kortmateria-
let til Overfredningsnævnets kendelse 8. juli 1977, men at det bl.a. på baggrund af et vedlagt rids 
vedrørende beskæringer af fredningen må konkluderes, at arealet er omfattet af fredningen. Det 
anføres også, at det af fredningsteksten fremgår, at fredningen omfatter hele matr.nr. 1a Åkær Hgd. 
Falling, og at Damledet i kortbilaget til fredningsnævnets kendelse af 27. december 1972 er markeret 
som en sti, der åbnes for offentligheden. 
 
Sagens oplysninger 
Odder Kommune har den 19. januar 2011 meddelt tilladelse til opstilling af en 41 m2 carport på 
matr.nr. 1a Åkær Hgd. Falling. Carporten er opført på tværs af Damledet umiddelbart nord for He-
stehave Skov. Kommunen har været af den opfattelse, at carporten ligger uden for fredningen, idet 
kommunen på baggrund af kortbilaget til Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 har været af 
den opfattelse, at fredningsgrænsen følger skovgrænsen langs Hestehave Skovs nordlige grænse.  
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har 20. marts 2011 med henvisning til et rids vedrø-
rende beskæringer i fredning af arealer i Sondrup og Åkjær gjort gældende, at carporten er opført 
inden for fredningen. På det pågældende rids - som via miljøportalen kan findes i det centrale fred-
ningsregister (reg.nr 5596, s. 14) – er udover den af fredningsnævnet fastsatte fredningsgrænse, 
indtegnet en stiplet linje, der hovedsageligt følger den af Overfredningsnævnet senere besluttede 
fredningsgrænse, men som også omfatter en strækning af Damledet umiddelbart nord for Hestehave 
Skov, hvor carporten nu er opført.   
 
Odder Kommune har 5. juli 2011 fremsendt sagen til fredningsnævnet med henblik på en afgørelse 
af spørgsmålet om fredningens afgrænsning.  
 
Fredningsnævnet for Århus Amt traf 27. december 1972 kendelse om en fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Kendelsen omfatter bl.a. arealer på matr.nr. 1a Åkær Hgd. Falling, nord for 
Hestehave Skov, hvor carporten nu er opført. Damledet er i fredningsnævnets kendelse udpeget som 
en sti, der åbnes for offentligheden, jf. kendelsens § 5 og kortbilaget til kendelsen.  
 
Fredningsnævnets kendelse blev påklaget til Overfredningsnævnet, der ved kendelse af 8. juli 1977 
besluttede at begrænse fredningens geografiske omfang. På det til kendelsen tilhørende kortbilag 
følger fredningsgrænsen matrikelskel omkring Hestehave Skov og medtager ikke arealer på matr.nr. 
1a Åkær Hgd. Falling, nord for Hestehave Skov, hvor carporten nu er opført. Det fremgår, at fred-
ningen omfatter andre dele af matr.nr. 1a Åkær Hgd. Falling. Damledet er ikke i Overfredningsnæv-
nets kendelse udpeget som en sti, der åbnes for offentligheden, jf. kendelsen s. 8 og kortbilaget.  
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har den 5. november 2011 med henvisning til det fore-
liggende kortmateriale og teksten i fredningskendelserne truffet afgørelse om, at carporten er belig-
gende uden for fredningen.   
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
 
Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær er endeligt gennemført ved Overfredningsnævnets 
kendelse af 8. juli 1977. Fredningens afgrænsning fremgår af det til kendelsen tilhørende kortbilag.  
 
Der er ikke i Overfredningsnævnets kendelse henvist til det i klagen omtalte rids, og ridset fremtræ-
der heller ikke i øvrigt som en del af Overfredningsnævnets kendelse. Nævnet finder ikke, at ridset – 
som både angiver den af fredningsnævnet besluttede afgræsning og en reduceret afgrænsning 
forskellig fra den på kortbilaget til Overfredningsnævnet angivne – indgår som kortmateriale til 
Overfredningsnævnets endelige afgørelse af sagen. Antageligvis er der tale om et detailkort udarbej-
det til brug for Overfredningsnævnets behandling af sagen. At ridset i det centrale fredningsregister 
fremtræder som en del af sagens dokumenter, kan ikke føre til et andet resultat.  
 
Der er herefter ikke holdepunkter for, at Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning 
af arealer ved Sondrup og Åkjær omfatter de omhandlede arealer nord for Hestehave Skov.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet opretholder på ovenstående baggrund Fredningsnævnet for Midtjylland, 
østlig dels, afgørelse af 5. november 2011 om, at carporten opført på matr.nr. 1a Åkær Hgd. Falling, 
ikke er omfattet af fredningen af arealer ved Sondrup og Aakær.  
 
Det bemærkes, at nævnet ikke herved har taget stilling til carporten i forhold til andre bestemmelser 
i naturbeskyttelsesloven, herunder §§ 17 og 26 a.  
 

 

 

  
 
 

 

Lars Busck 
fredningskonsulent 

/ Rasmus Thougaard Svendsen 
Specialkonsulent 

 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

DN Odder, Att.: Lars Wilhelm Hansen, odder@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Att.: Annette Eigaard, aei@dn.dk og dn@dn.dk 
Odder Kommune, Att.: Lars Harritsø, lars.harritsoe@odder.dk, sagsid: 201102095     
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, pho@domstol.dk – sagsnr. FN2011.96 
Naturstyrelsen, Fredningsregisteret, Att.: Birthe Piil nst@nst.dk   
 

Og pr. brev til  
J. Koed-Jørgensen, Aakær & Julianelyst Godser, Aakærvej 89, 8300 Odder  



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
Lise Margaard Jensen 
 
Pr. mail   
 Den 21. marts 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.157 Ansøgning om tilladelse til genopførelse af bolig og 
værksteds/staldbygning på ejendommen Sondrupvej 80 A, 8350 Hundslund 
 
Odder Kommune har den 21. december 2011 fremsendt følgende indstilling til nævnet:  
”Ansøgning om nedrivning af eksisterende stuehus og stald/garage samt opførelse af ny 
bolig og garage/værksted – Sondrupvej 80A, Sondrup Strand, 8350 Hundslund, matr. 4 b 
Skablund By, Hundslund. 
 
Odder Kommune, Byggeri har d. 2. december 2011 modtaget kopi af en ansøgning til 
Fredningsnævnet om nedrivning af eksisterende bolig og garage/stald samt opførelse af ny bolig 
og garage/værksted - begge dele ønskes opført samme sted som de nuværende bygninger. 
Eksisterende lade berøres ikke. De søgte ændringer foretages på Sondrupvej 80A, der er 
beliggende ved Sondrup Strand. 
  
Ansøgningen har fået følgende sagsnr. i KMD Struktura: 201112647. 
 
Materialet, som er sendt direkte til Fredningsnævnets formand, består af følgende bilag: 
 

 Brev fra Dansk Skovforening med grundig beskrivelse af de ønskede byggearbejder 
herunder de kommende bygningers udseende,  

 bilag 1 – luftfoto over ejendommens bygninger og jordtilliggende,  
 bilag 2 – situationsplan med de nuværende bygningers placering og størrelse, 
 bilag 3 – foto af det nuværende stuehus og af bygningen med stald/garage/værksted - 

begge dele ønskes fjernet, 
 bilag 4 - ejendommen og bygningernes beliggenhed i forhold til strandbeskyttelseslinjen - 

teknisk grundkort fra Danmarks Miljøportal. 
 bilag 5 - materiale udarbejdet af schmidt/hammer/lassen architects - visualiseringer, planer 

og skitser af ejendommen og de ønskede bygninger. 
 

Ansøgningen er indsendt af Dansk Skovforening v/ Hans M. Hedegaard på vegne af de 
kommende ejere af ejendommen. 

 
----------------------------------- 

 
Ifølge EjendomsStamRegistret (ESR) er der: 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


• et stuehus til landbrugsejendom fra 1865 i 1½ plan bebygget areal på 90 m² og med en 
udnyttet tagetage på 50 m² (bygning 1). 

• et sommerhus (tidligere enfamiliehus/aftægtsbolig) fra 1934 og med et areal på 60 m² 
(bygning 2).  

• en bygning på 100 m² til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug, gartneri, 
råstofudvinding o. lign. fra 1900. Bygningen er noteret som kostald (bygning 4). 

• en bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. 
på 120 m². Bygningen er fra 1933 og noteret som lade. 

 

Ansøgers oplysninger 
Den eksisterende bolig og værksteds-/staldbygning er meget utidssvarende, og de kommende 
ejere ønsker frem for en omkostningstung istandsættelse at nedrive de to bygninger og genopføre 
disse i en høj kvalitet. 
 
De 2 nye bygninger opføres på soklen af de eksisterende, dog genopføres en tilbygning (ikke 
registreret i ESR) til stuehuset ikke. Det bebyggede areal af de oprindelige 2 bygninger ændres 
ikke. Hvor det eksisterende stuehus har en fuldt udnyttet tagetage i dag, bliver den nye bolig med 
to etager, men bygningen bliver ikke højere af den grund, da taghældningen gøres mindre. Den 
nye værksteds-/staldbygning bliver 2,5 m lavere end den nuværende. 
 
Man har i projektet arbejdet med at sikre, at indtrykket af de nye bygninger ikke ændrer på den 
samlede opfattelse af landskabet, når man betragter bygningerne fra markarealer eller fra større 
afstand. Farverne er bevidst holdt i afdæmpede nuancer i jordfarverne. 
 
For mere detaljerede oplysninger henvises til ansøgers beskrivelse af projektet i brevet til 
Fredningsnævnet. 
 

Fredning     
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt.  
 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”.  
 
Vedrørende bygninger til bestående landbrug og frugtplantager står der bl.a. følgende: ”Nye 
driftsbygninger, tilbygninger til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger 
og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende 
placering og udseende er godkendt af nævnet. 
 
Foranstående bestemmelser indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur 
med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må 
anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag.” 
 



Vedrørende øvrigt byggeri ud over landbrug og frugtplantager hedder det bl.a., ”herudover er det 
ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende 
bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller 
opsætte beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller lign.”  
 
Vedrørende terrænændringer står der, at ”på de fredede arealer er ændringer i terrænet eller 
terrænformerne, herunder mergel-, grus- og lergravning, opfyldning eller planering, ikke tilladt”.  
 

Anden lovgivning 
Ifølge naturbeskyttelseslovens (jf. lovbekn. nr. 933 af 24. september 2009) § 17 stk. 1 
(skovbeskyttelseslinjen) må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en 
afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 
ha sammenhængende skov. 
 
Hele ejendommen er beliggende indenfor denne 300 m zone, men da ejendommen i matriklen er 
noteret som en landbrugsejendom (bygningerne registreret som erhverv) er bygninger, der er 
nødvendige for landbrugets/skovbrugets drift som udgangspunkt undtaget af denne bestemmelse. 
Boligen og garagen/værkstedet skal dog vurderes konkret, og de kræver muligvis en dispensation 
til genopførelse. 
 
Odder Kommune er bevilgende myndighed på sager i relation til skovbyggelinjen. 
 
Ifølge samme naturbeskyttelseslov må der ikke jf. lovens § 15 foretages ændringer i tilstanden af 
strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, 
der her er 300 m fra stranden. Hele ejendommen er beliggende indenfor denne beskyttelseslinje. 
 
Naturstyrelsen er myndighed på dette område. Ansøger har sendt ansøgning om godkendelse af 
nedrivning og genopførelse af bygningerne til Naturstyrelsen Aarhus 
 
 
Da ejendommen ligger i landzone, er byggerier som udgangspunkt omfattet af § 35 i planlovens 
bestemmelser (Lovbekn. nr. 937 af 24. september 2009). Men en bolig (under 250 m²) og et 
værksted/ en garage (bl.a. til mindre maskiner) vurderes at være nødvendige for landbrugets drift 
og kræver derfor ikke tilladelse (landzonetilladelse) iht. Planlovens § 35. 
 
Odder Kommune er bevilgende myndighed på sager i relation til planloven. 
 
 
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller ældre planvedtægt. 

------------------------------------- 
 



Odder Kommunes indstilling til Fredningsnævnet 
Nedrivningen og opførelsen af de nye bygninger er omfattet af bygningsreglementet, BR10 – 
byggearbejder, der skal søges byggetilladelse til jf. reglementets kap. 1.3.1 (boligen) og kap. 1.3.2 
for avls- og driftsbygninger. 
 
Det er forvaltningens opfattelse, at man har gjort meget for at bygningerne bliver indpasset i 
naturen og ikke ændrer på det samlede helhedsindtryk, man får, når man ser ejendommen fra 
toppen af skrænten langs vandet eller passerer forbi ejendommen på den offentlige vej/sti fra 
Sondrupvej og langs skovbrynet mod vest. 
 
Bygningernes areal og omfang er tilpasset det eksisterende byggeri, der nedrives. Ved valg af 
materialer og farver har man tilgodeset det område, som bygningerne skal ligge i. Bygningerne 
opføres med træbeklædning i naturvenlige farver og med mat gråt zinktag. Vinduespartierne bliver 
med refleksfrit glas.  
 
På baggrund af det modtagne materiale fra ansøger – tegninger, beskrivelser, 
visualiseringer - samt kortudsnit over fredningsgrænser, lokalplanskort og luftfoto fra 2010 
indstiller kommunen, at Fredningsnævnet godkender placeringen og udseende af det søgte.  
 
Vilkår om, at bygningernes ydervægge og tage holdes i afdæmpede farver, bør stilles. De 
foreslåede materialer og farver til facaderne henholdsvis tagbeklædningen bør kunne 
godkendes. Vinduespartier skal være med refleksfrit glas af hensyn til genskær og 
refleksioner fra solens stråler. 
 
Indstillingen begrundes med, 

 at de søgte bygnings placering og udformning findes forenelig med fredningsbestemmelserne, 
 at de søgte nye bygninger er forsøgt indpasset i områdets natur, 
 at farverne på bygningen holdes i afdæmpede nuancer,  
 nye og energirigtige bygninger giver mindre CO2-udledning til omgivelserne (ikke specifikt 

relevant i relation til fredningen), 
 

Materiale, der er indgået i vurderingen af sagen 
 

 Ansøgers brev til Fredningsnævnet, dateret 2. december 2011.  
 Materialet udarbejdet af schmidt/hammer/lassen architects - visualiseringer, planer og skitser 

af ejendommen og de ønskede bygninger 
 Luftfoto (optaget 2010) over Sondrupvej 80A*. 
 Konfliktsøgning af 28. november 2011. 
 Tingbogsattest udskrevet 29. november 2011. 
 Kort- og Matrikelstyrelsens matrikel-Info dateret 19.december 2011*. 
 Overfredningsnævnets kendelse af 08.07.77 (Ofn. 2179/73) – ”Sondrupfredningen”.” 

 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. marts 2012. Der blev under besigtigelsen forelagt 
ændret projekt, udvisende løsning med skydeskodder, der bevirker, at 3 ud af i alt 8 vinduer i såvel 
stueetage som overetage konstant vil være dækket af skodder. 
 



Det bemærkes, at Odder Kommune den 26. januar 2012 har meddelt dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinje, og at Naturstyrelsen Aalborg den 14. marts 2012 i 
foreløbig vurdering i relation til strandbeskyttelseslinjen har anført, at Naturstyrelsen er indstillet på 
at dispensere til ny bebyggelse, men ikke er indstillet på at godkende det ansøgte stuehus, idet det 
vurderes, at bebyggelsen bliver atypisk og dominerende i landskabet. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
På baggrund af, at det under besigtigelsen konstateredes, at indsigt til ejendommen fra landsiden er 
dækket af skovparti og at ejendommen fra vandsiden alene vil kunne ses fra meget betydelig 
afstand, finder nævnet ikke, at det nu forelagte projekt med skoddeløsning vil være så dominerende 
i landskabet, at det vil være i afgørende strid med fredningens formål, hvorfor der hermed i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det nu ansøgte på vilkår som anført af 
Odder Kommune. 
Det bemærkes, at et medlem af nævnet ikke finder, at tag kan godkendes som zinktag, men bør 
udføres i røde tegl. Da to medlemmer finder at kunne acceptere det ansøgte matte zinktag, 
godkendes dette. 
 
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 udsendes pr. mail til:  
Lise Margaard Jensen, lisemargaard@privat.dk
Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening, hmh@skovforeningen.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Lars Harritsø, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder lars.harritsoe@odder.dk
Naturstyrelsen Aalborg, att. Lisbeth Drasbech Hansen, lidha@nst.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
Peter Hougaards Tegnestue 
Skovvænget 10 A 
Søvind   
8700 Horsens 
Pr. mail Den 23. marts 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2011.162 Ansøgning om tilladelse til til- og ombygning af bolig, 
herunder indretning af tagetagen på ejendommen Sondrupvej 92, Sondrup Strand, 8350 
Hundslund. 
 
Odder Kommune har den 21. december 2011 fremsendt følgende indstilling til nævnet:  
 

”Ansøgning om til- og ombygning af boligen herunder indretning af tagetagen – 

Sondrupvej 92, Sondrup Strand, 8350 Hundslund, matr. 4 p Skablund By, 

Hundslund. 

 
Odder Kommune, Byggeri har d. 24. august 2011 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til 
om- og tilbygning af enfamiliehuset på ejendommen Sondrupvej 92 beliggende ved Sondrup 
Strand. 
  
Ansøgningen har fået følgende sagsnr. i KMDStruktura: 201108440. 
 
Ansøgningen består af følgende bilag: 
 

 skemaet ”Ansøgning om byggearbejde jf. bygningsreglement (BR10)”,  
 myndighedssæt bestående af tegninger med kort beskrivelse - situationsplan efter 

ombygning, eksist. forhold, plan, tagetage, og facadetegninger. 
 
Revideret materiale modtaget d. 5. december 2011. Materialet består af revideret bygherresæt og 
myndighedssæt – begge dateret 30. november 2011. Følgende tegninger indgår i 
byggesagsbehandlingen: 
 

 bilag 1 - situationsplan, fremtidige forhold 
 bilag 2 - eksisterende forhold – situationsplan, plan og facader 
 bilag 3 – plan, stueetage 
 bilag 4 – plan, tagetage 
 bilag 5 – facader, syd og vest 
 bilag 6 – facader, nord og øst. 
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Ansøgningen er på vegne af ejer, indsendt af Peter Hougaards Tegnestue, Skovvænget 10A, 
Søvind, 8700 Horsens. 
 
Ejer af ejendommen er Thomas Bornemann Jensen, Sondrupvej 92, Sondrup Strand. Ejer har 
overtaget ejendommen her i efteråret 2011. 
 

----------------------------------- 
 
Ifølge Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er der: 

• et fritliggende enfamiliehus (parcelhus) fra 1950 med et bebygget areal på 70 m², fuld 
kælder og ingen tagetage (bygning 1). 

• et udhus på 19 m², opførelsesår er ikke kendt (bygning 2).  
• en bygning på 17 m² registreret som garage med plads til et eller to køretøjer. Opførelsesår 

er ikke kendt (bygning 3). 
• Grundens størrelse er på 1.164 m².  

 
Ud over ovennævnte bygninger er det ved besigtigelse konstateret, at der er yderligere 2 
småbygninger på grunden. Ifølge det reviderede indsendte materiale fra ansøger er der også et 
skur på 10 m² og et skur på 9 m². 
 

Ansøgers oplysninger 
Ansøger/ejer oplyser på ansøgningsskemaet til BR10, at udvidelsen i hovedtræk sker ved 
udnyttelse af tagetagen. Tagkonstruktionen forlænges med 2,5 m, så der bliver en overdækket 
terrasse i både stueplan og i tagetagen. Boligarealet i tagetagen bliver på 52 m², hvorved det 
samlede boligareal bliver på 122 m².  
 
Taghældningen ændres fra nuværende ca. 35° til 45°. Den totale højde på huset holdes på 
maksimalt 8,5 m. På grund af grundens skrånende terræn bliver højden mod syd (ud mod 
stranden) 7,1 m. 
 
Eksisterende bygning har grå eternittag, røde teglfacader og vinduer med hvide rammer/karm. 
Efter om- og tilbygningen bliver facader og vinduer som eksisterende mens tagbelægningen bliver 
matsort, ikke reflekterende tegl. Gavlpartierne bliver eternit plank på klink i farven lys grå.  
 

Fredning     
Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus Amt.  
 
Fredningens formål er bl.a., at ”de fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand”.  
 
Vedrørende eksisterende helårs- og sommerhuse står der følgende: ”Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud 



indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 
skønnes at ville fåe en uheldig indvirkning på landskabet.” 
 
Vedrørende øvrigt byggeri ud over landbrug, frugtplantager, helårs- og sommerhuse hedder det 
bl.a., ”herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse 
(genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse. Det er 
ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller 
lign.”  
 

Anden lovgivning 
Ifølge naturbeskyttelseslovens (jf. lovbekn. nr. 933 af 24. september 2009) § 17 stk. 1 
(skovbeskyttelseslinjen) må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en 
afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 
ha sammenhængende skov. 
 
Hele ejendommen er beliggende indenfor denne 300 m zone. Bygningsændringerne kræver derfor 
en konkret vurdering og eventuel besigtigelse af myndigheden. Umiddelbart skønnes det dog ikke 
at være noget problem i forhold til det konkrete projekt, da der er flere boliger med udnyttet 
tagetage og ejendommen ligger blandt flere.  
 
Odder Kommune er bevilgende myndighed på sager i relation til skovbyggelinjen. 
 
Ifølge samme naturbeskyttelseslov må der ikke jf. lovens § 15 foretages ændringer i tilstanden af 
strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, 
der som udgangspunkt er 300 m fra stranden. Men da Sondrupvej 92 ligger som en del af den 
sammenhængende husrække eller ”klynge” huse ned til Sondrup Strand er hele ejendommen 
friholdt fra strandbeskyttelseskravet. 
  
Naturstyrelsen (i Aarhus) er myndighed på dette område. 
 
 
Da ejendommen ligger i landzone, er byggerier som udgangspunkt omfattet af § 35 i planlovens 
bestemmelser (Lovbekn. nr. 937 af 24. september 2009). Men da det samlede boligareal efter om- 
og tilbygningen ikke er over 250 m² kræver det ikke en landzonetilladelse iht. Planlovens § 36, stk. 
1, litra 9. 
 
Odder Kommune er bevilgende myndighed på sager i relation til planloven. 
 
 
Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller ældre planvedtægt. 

------------------------------------- 
 



Odder Kommunes indstilling til Fredningsnævnet 
Byggeriet er omfattet af bygningsreglementets, BR10’s bestemmelser, og behandles efter kap. 
1.3.1 – de almindelige regler for enfamiliehuse. Da den totale højde ikke overstiger 8,5 m (et i en 
eventuel byggetilladelse meddelt niveauplan vil medføre at bygningen ikke får en højde på over 8 
m i forhold til dette plan). 
 
Boligens størrelse efter ombygningen er i dag slet ikke i den høje ende i relation til boligernes 
størrelse for en almindelig familie.  
 
Flere ejendomme ved Sondrup Strand har allerede en udnyttet tagetage og dermed en højde 
svarende til den, som den søgte projekt vil medføre – bl.a. har Sondrupvej 90 udnyttet tagetagen. 
 
Bygningens udseende efter ombygning, herunder de valgte materialer og farver til facader og tag 
vil ikke skille sig ud fra de øvrige bygninger i området.  
 
På baggrund af det modtagne materiale fra ansøger – tegninger, beskrivelser - samt 
kortudsnit over fredningsgrænser, plankort og luftfoto fra 2010 indstiller kommunen, at 
Fredningsnævnet godkender den søgte om- og tilbygning.  
 
Vilkår om, at bygningens ydervægge, taget, døre og vinduer holdes i samme farver som 
beskrevet i ansøgningsmaterialet,  bør stilles.  
 
Indstillingen begrundes med, 

 at den søgte om- og tilbygnings placering og udformning samt størrelse findes forenelig med 
fredningsbestemmelserne, 

 at den søgte om- og tilbygning harmonerer med de øvrige enfamiliehuse i området, 
 at de valgte farver på bygningen holdes i afdæmpede nuancer. 

 
 

Materiale indgået i vurderingen af sagen 
 

 Ansøgning om byggetilladelse af 23. august 2011, indgået 24. august 2011*.  
 Revideret tegningsmateriale af 30. november 2011, indgået 5. december 2011*. 
 Luftfoto (optaget 2010) over Sondrupvej 92*. 
 Konfliktsøgning. 
 Foto fra tidligere besigtigelse ved Sondrup Strand*. 
 Overfredningsnævnets kendelse af 08.07.77 (Ofn. 2179/73) – ”Sondrupfredningen”. 

 
Ovennævnte ”*”-mærket materiale mailes til Fredningsnævnet.” 
 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 1. marts 2012. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité finder, at huset ved den ønskede ændring bliver 
højt og man kan derfor ikke gå ind for projektet. 
 
 



Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder ikke, at det ansøgte vil stride mod fredningens formål, hvorved bemærkes, at boligen 
med det forelagte projekt ikke vil blive mere markant end naboejendommene, der tidligere har fået 
dispensation til byggeri. 
Der meddeles derfor hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det 
ansøgte, herunder med farveangivelse som beskrevet i ansøgningsmaterialet og anført af Odder 
Kommune i indstillingen til nævnet. 
 
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 udsendes pr. mail til:  
Peter Hougaards Tegnestue, peter@peterhougaardstegnestue.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen, Saloparken 317, 8300 
Odder, hansen.rasmussen@gmail.com
Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, odder.kommune@odder.dk og  
Lars Harritsø, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder lars.harritsoe@odder.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Sondrup Vinterbadeklub 
v/ Birgitte Bjerre 
 

 

Pr. mail Den 10. august 2012.          

 

Vedrørende journal nr. FN 2011.156, Opstilling af mobil sauna ved Sondrup Strand. 

Naturstyrelsen, Vestsjælland Natur, har den 6. december 2011 meddelt følgende til Sondrup 

Vinterbadeklub, v/ Birgitte Bjerre, Trustrupvej 8, Sondrup, 8350 Hundslund: 

 
”Midlertidig dispensation til opstilling af mobil sauna inden for strandbeskyttelseslinjen 
på parkeringspladsen ved Sondrup Strand. 
 
Ansøgning 
Du har ved brev af 30. september 2010 fremsendt ansøgning om dispensation 
til opstilling af mobil sauna på parkeringspladsen ved Sondrup Strand 
matr. nr. 7a, Skablund By, Hundslund. 
 
Afgørelse 
Naturstyrelsen Vestjylland giver hermed en midlertidig dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 1, jf. § 15, til at opstille en mobil 
sauna, med en placering som fremgår af kortet herunder, frem til 30. august 
2016. Saunaen må opstilles i perioden 1. september til 30. april de omfattede 
år. 
Når dispensationen er udløbet, skal der, såfremt den mobile sauna fortsat 
ønskes opstillet, søges en ny dispensation. Du skal være opmærksom på, 
at en fornyet ansøgning ikke på forhånd kan forventes imødekommet. 
 
 
Du må ikke udnytte dispensationen før klagefristens udløb - se nærmere i 
afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen 
kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt. 
 
Dispensation vedrører alene strandbeskyttelse. Andre tilladelser efter anden 
lovgivning kan være nødvendig. Blandt andet skal nævnes, at området 
ligger indenfor Sondrup-Åkjær fredningen. 
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Vilkår for dispensationen 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
Saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august 
hvert år. 
Såfremt dispensationen misligholdes, kan Naturstyrelsen til enhver 
tid tilbagekalde dispensationen. 
 
Redegørelse for sagen 
Sondrup Vinterbadeklub har gennem kommunens beskæftigelsesprojekt 
fået bygget en mobil sauna som beskæftigelsesprojekt. Saunaen er bygget 
på bunden af en skurvogn i træ med buet tagpap. Den kan trækkes bagefter 
en bil eller traktor. Saunaen er 8 m² (se foto herunder). 
Den mobile sauna ønskes opsat nær Sondrup Strand, så den kan benyttes 
af vinterbaderne. 
Nord for stranden ligger en offentlig parkeringsplads, hvor der i forvejen er 
opstillet et toiletskur samt et klubhus til jolleklubbens medlemmer. 
Da området ejes af Naturstyrelsen, er der endvidere rettet henvendelse til 
Naturstyrelsen Trekantsområdet, som har udarbejdet en femårig lejekontrakt 
med Sondrup Vinterbadeklub. Kontrakten gør det muligt, at opstille 
saunaen på et udpeget område på P-pladsen, tæt på de eksisterende bygninger. 
Parkeringspladsen, hvorpå den mobile sauna ønskes opstillet i vinterhalvåret, 
ligger ca. 100 m fra stranden. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer 
i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem 
strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, 
placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, 
matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden 
for strandbeskyttelseslinjen. 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 65, stk. 1. 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de 
nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, 
når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil 
være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte udgør et særligt tilfælde, som 
kan begrunde en midlertidig dispensation. Der er lagt vægt på, at saunaen 
placeres på en offentlig parkeringsplads, hvor der i forvejen er en toiletbygning 
samt et klubhus. Saunaen placeres i tæt tilknytning til de to øvrige 
bygninger, hvilket betyder, at den vil falde naturligt ind i omgivelserne og 
ikke kommer til at virke markant i et åbent landskab. 
Da saunaen har karakter af en forsøgsmæssig aktivitet, der er funktionelt 
knyttet til stranden og støtter friluftslivet, vurderer Naturstyrelsen Vestjylland, 
at der kan gives en tidsbegrænset dispensation. 
Området er beliggende i nærheden af Natura 2000 (habitatområde nr. 52 
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, fuglebeskyttelsesområde nr. 36 
Horsens Fjord og Endelave og Ramsarområde nr.13 Horsens Fjord og Endelave), 



jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse 
arter. 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området 
væsentligt eller medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves 
dog ikke.” 

 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 

Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 

Nævnet finder ikke, at placering af den mobile sauna strider mod fredningens formål eller andre 
beskyttelseshensyn, hvorfor der hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles 
tilladelse til det ansøgte på de af Naturstyrelsen anførte vilkår og inden for de af Naturstyrelsen 
angivne tidsrum. 

  

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 

Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr.  
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 



Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

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 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 udsendes pr. mail til:  



Sondrup Vinterbadeklub v/ Birgitte Bjerre, birgitte.bjerre@gmail.com 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening,  natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening Odder, odder@dof.dk 

Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 

Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen 
hansen.rasmussen@gmail.com 

Odder Kommune, odder.kommune@odder.dk  

Naturstyrelsen, Vestjylland, ves@nst.dk 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900  Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail: 
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Jørn Nissen
Svinballevej 35
8350 Hundslund

Den 12. august 2012.         

Vedrørende journal nr. FN 2012.28, Brændely/skur på ejendommen Svinballevej 35, 

Hundslund.

Odder Kommune har fremsendt følgende forespørgsel til nævnet: 

”Fredningsnævnet havde i 2008/09 en sag om udvidelse af carport/garage – journal nr. 8901-01.2008.163 –
på ejendommen.

Ejer ønsker at opføre et 10 til 13 m² brændely/redskabsskur til erstatning for et ældre, faldefærdigt – nu 
nedrevet – skur på ejendommen. For bygningens placering, se vedlagte luftfoto. Ejer har spurgt om 
opstillingen kræver godkendelse af Fredningsnævnet, eller det alene er en sag til behandling i Odder 
Kommune.

…..Jeg er usikker på, om skuret kræver Fredningsnævnets behandling og eventuelt besigtigelse. Skuret skal 
erstatte det faldefærdige skur, jeg i forbindelse med besigtigelsen i december 2008 bemærkede, lå tæt på 
vejen og skellet mod naboen mod nord. Brændelyet bliver 2,5 til 3 m højt med 45° sadeltag med listepap og 
facader beklædt med brædder i 1 på 2. Den ønskede placering skyldes, at skuret ønskes skjult i den lille 
”skov”, der er blevet genplantet på grunden……………

Kommunen har ikke betænkeligheder ved den valgte placering eller udformning af brændelyet/skuret. I 
relation til byggelovens bestemmelser kræver det kun en begrænset sagsbehandlet efter 
bygningsreglementets kap 1.5 – anmeldelsessag ikke tilladelsessag. Hvis der stilles krav om at farvevalget 
skal være som garagen (den sag i behandlede i 2008/09) og materialerne som beskrevet i min mail i går, 
vurderer jeg, at vi har godt fat i byggesagen.

…bygningen placeres ca. 20 m fra de øvrige bygninger.”

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse :
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder ikke, at placering af brændely/redskabsskur som ansøgt strider mod fredningens 
formål eller andre beskyttelseshensyn, hvorfor der hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.
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Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen.
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring.

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 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 udsendes pr. post fremsendt til
Jørn Nissen, Svinballevej 35, 8350 Hundslund
og pr. mail til: 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk

Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com

Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen 
hansen.rasmussen@gmail.com

Odder Kommune, odder.kommune@odder.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900  Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail: 
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Anne Dorthe Ottesen
Glibingvej 4
Trustrup
8350 Hundslund

Den 25. september 2012.         

Vedrørende journal nr. FN 2012.14, ansøgning om lovliggørelse af udnyttet tagetage på 
ejendommen, beliggende Glibingvej 4 - matr. nr. 1 b Trustrup By, Hundslund.

Odder Kommune har den 21. august 2012 fremsendt følgende indstilling til nævnet: 

”Vedrørende lovliggørelse af udnyttet tagetage på ejendommen, beliggende Glibingvej 4 - matr. nr. 1 b
Trustrup By, Hundslund.

Odder Kommune – Byggeri – har d. 10. januar 2012 modtaget en byggeansøgning vedr. en retlig 
lovliggørelse af en udnyttet og udvidet tageetage på ejendommen beliggende:
Glibingvej 4 – matr. nr. 1 b Trustrup By, Hundslund.

………………

Odder Kommunes indstilling til Fredningsnævnet
Odder Kommune kan i den konkrete sammenhæng anbefale, at fredningsnævnet godkender den udførte 
udnyttelse af tagetagen, samt udvidelsen af tagetagen. 

Denne anbefaling sker med baggrund i, at der er tale om en traditionel tagetage, hvor ejendommens 
arkitektur er udført med en for området traditionel landlig stil. Vi har også vurderet, at tagetagen kan 
opsættes uden væsentlige gener for de omliggende grunde og uden væsentlige påvirkninger af 
landskabsoplevelsen. Der bør også lægges vægt på, at der har været bebyggelse på matriklen siden 1885. 

Fredningen
Ejendommen er omfattet af – Fredninger af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune (”Sondrup-
fredningen”). Fredningen er pålagt ejendommen ved kendelse afsagt af Overfredningsnævnet den 8. juli 
1977.

Fredningskendelsen er tinglyst på ejendommen d.12-08-1977.  

Fredningen har til hovedformål, at sikre områdets i dets nuværende tilstand. Nye beboelsesbygninger må 
ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger må ikke foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse 
(genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse.
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Det er efter fredningens § 3, stk. a (Byggeri mv.) ikke tilladt uden fredningsmyndighedens tilladelse, at 
ombygge beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres. Foranstående bestemmelse 
er indført alene af hensyn til fredningens formål med at udøve nødvendig censur med bygningernes 
udformning, men forhindrer ikke udnyttelsen af bygninger til landbrugsmæssig udnyttelse. 

Det er vores umiddelbare tolkning, at udnyttelsen og ikke mindst udvidelsen af tagetagen vil være betinget 
af fredningsmyndighedens særskilte godkendelse.  

Ejendommens historik og udvidelse af tagetagen
Ejendommen ejes af Anne Dorthe Ottesen – Glibingvej 4, 8350 Hundslund. 

Ejer søger om retlig lovliggørelse vedr. inddragelse af tagetagen til bolig, samt udvidelse af tagetagen ud 
over en lav sidebygning i en etage og med fladt tag. 

Iht. oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er beboelsesbygningen (bygning nr. 1) opført i 1885 
med angivet boligareal på 121 m2 og heraf en tagetage på 18 m2; heraf udnyttet 18 m2. 

Der forefindes kun spredte oplysninger om ejendommens historik i kommunens tegningsarkiv. I 1973 er der 
meddelt byggetilladelse til udvidelse af ejendommen i form af en lav tilbygning med fladt tag. Dette projekt 
har været forelagt daværende ”fredningsplanudvalget” d. 17. august 1973, som tiltrådte ansøgningen. 

Det er vores opfattelse, at der senere er opført en udnyttelig tagetage hen over denne lave tilbygning og at 
ejer nu søger en retlig lovliggørelse af denne udvidelse, samt inddragelse af den øvrige tagetage. Baseret på 
oplysninger iht. luftfoto, er dette sket engang imellem 1993 og 1999. 

./. Byggetilladelse dateret 26.06.73 vedlægges som bilag nr. 2.

./. Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet dateret 31.08.1973 vedlægges som bilag nr. 3.

./. Godkendte tegninger dateret 05.09.1973 vedlægges som bilag nr. 4.1 til 4.5. 

./. Luftfoto fra henholdsvis 1993 og 2010 vedlægges som bilag nr. 5.1 til 5.2. 

./. Ejers billeddokumentation af nuværende forhold vedlægges som bilag nr. 6.1 til 6.4. ”

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse :
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor der hermed i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles lovliggørelse af den udvidede tagetage. 

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen.
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 



Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring.

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 udsendes pr. post fremsendt til
Anne Dorthe Ottesen, Glibingvej 4, Trustrup, 8350 Hundslund
og pr. mail til: 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk

Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com

mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:odder@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:nst@nst.dk


Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen 
hansen.rasmussen@gmail.com

Odder Kommune, odder.kommune@odder.dk

mailto:odder.kommune@odder.dk
mailto:hansen.rasmussen@gmail.com














Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Danmarks Jægerforbund 
v/ Jan H. Rygaard 
 
 
 
pr. mail 
 Den 12. december 2012.          
 
 

Vedrørende journal nr. FN 2011.135, Narhøj Skydebane. 
 
Odder Kommune fremsendte den 26. oktober 2011 følgende indstilling til fredningsnævnet: 
 
”Vedr. udvidelse af flugtskydebande ved Narhøj i Odder Kommune   
 
Videresendelse af ansøgningsmateriale til behandling i Fredningsnævent 
 
Odder Kommune har modtaget en ansøgning fra Danmarks Jægerforbund om udvidelse af aktiviteterne ved 
flugtskydebane på Narhøj beliggende inden for Åkær‐Sondrup Fredningen i Odder Kommune. 
 
I forbindelsen med ansøgningen om øget aktiviteter søges der udvidelse fra 4 til 5 standpladser samt om 
opsætning af 5 nye permanenter støjskærme ved alle standpladser. 
 
Der søges endvidere om opsætning af seks nye maskinhuse til kastemaskiner.  

 

 

 
Det ansøgte kræver en ny miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3  
 
Da skydebanen er beliggende inden for Åkær‐Sondrup Fredningen er det tillige 
kommunens vurdering at opsætning af 5 stk. nye støjskærme samt nye maskinhuse til 
kastemaskiner er omfattet af fredningens § 3c og derfor vil kræve dispensation fra 
denne.  
 
Uddrag fra Overfredningsnævntes kendelse af 8. juli 1978 
 
§ 3 c)  
Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse. 
Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan 
fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med 
fredningsnævnets godkendelse. 
Der må ikke opføres broer, eller andre, indretninger ved kysten uden forud 
indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. 
 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses og campingvogne, boder, 
skure, master, tårne el.lign. Teltning må ikke finde sted. 
 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


Skydebanen har eksisteret siden 1962 og senest i 2002 har fredningsnævnet meddelt tilladelse til 
opsætning af 2 stk. container til kastemaskiner og andet udstyr.  
 
Den præcise placering og udformning af støjskærme og maskinhuse fremgår af vedlagte miljøredegørelse 
fra ansøgningsmaterialet. Endvidere er vedhæftet uddrag fra Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner 
vedr. støjskærme. 
 
Odder Kommune skal hermed anmode om fredningsnævnets behandling af det ansøgte i relation til 
fredningskendelsen.”  
 
 
 
Danmarks Jægerforbund fremsendte illustrationer af maskinhus og støjskærm med følgende 
bemærkninger: 
”Der er vedhæftet plantegninger fra Duematic (firma, der producerer lerduekastemaskiner). Planen er dog, 
at gøre husene lavere end de nævnte 220 cm i højden, således højden kommer ned mellem 140 og 160 cm.  
Der er ligeledes et billede med, der viser siden af et skydehus fra en anden skydebane og skal kun vise, 
hvordan opbygningen af støjskærme skal være.  
Vedrørende Deres forespørgelse om opsamlingsnettet kan jeg oplyse Dem om, at jeg ikke har andre 
oplysninger end at det er lavet af nylon(grøn) i  maskestørrelse 3 cm x 3 cm og skal hejses op under 
skydningen og lægges ned/fjernes efter skydningen. ” 
 
 
 
Grundet revideret ansøgning frensendte Odder Kommune den 23. januar 2012 følgende indstiling til 
nævnet: 
 
”Udtalelse vedr ændret indretning af Narhøj Skydebane 
 
Falling Sogns Jagtforening fremsendte den 1. juli 2011 en ansøgning om udvidelse af 
aktiviteter samt ændringer af indretning af flugtskydebanen på Narhøj. Grundet 
indsigelser fra naboer, har jagtforeningen fremsendt en revideret ansøgning af 4. 
december 2011 hvor der er reduceret i skydetid i forhold til den gældende 
miljøgodkendelse. 

 

 

 
Den reviderede ansøgning indeholder stadig en række ændringer til skydebanens 
indretning. 
 
Skydebanen er beliggende indenfor Åkær‐Sondrup Landskabsfredning. Det er Odder 
Kommunes vurdering at de ansøgte fysiske ændringer er omfattet af 
Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1978 og det ansøgte videresendes hermed 
til behandling ved fredningsnævnet med Odder Kommunes bemærkninger til sagen. 
 
Den ansøgte ændring af indretning. 

 Flytning af nuværende standplads til spidsduer til en ny standplads for spidsduer NØ for 
bagduestandpladsen, jfr. oprindelig ansøgning. 

 Etablering af et mindre hus til kastemaskiner til spidsduer, benævnt c+e+j i oprindelig 
ansøgning. 

 Opsætning af net bag spidsduestandplads til opsamling af lerduer og stumper heraf, jfr. 
oprindelig ansøgning. 



 Etablering af ny standplads i grusgrav, benævnt 5 i oprindelig ansøgning. 
 Etablering af et mindre hus til kastemaskiner til standplads 5, benævnt m i oprindelig 

ansøgning. 
 Etablering af støjvægge ved ny spidsduestandplads, de 3 eksisterende standpladser og 

ny standplads 5, jfr. beskrivelse i oprindelig ansøgning. 
 
Bilagene fra ansøgning er vedlagt. 
 
Fredningskendelsen  
Jævnfør kendelsens § 3c fremgår bl.a.:  
 
Det er ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende 
bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse.  
 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses og campingvogne, boder, skure, master, tårne el.lign.  
 
Det er Odder Kommunes vurdering at de ansøgte ændringer er omfattet af § 3 c. 
 
Kommunes bemærkninger til sagen.  
Skydebanen er anlagt i 1962, dvs. fra før fredningen. Fredningsnævnet har den 2. juli 2002 meddelt 
dispensation fra fredningen til modernisering af skydebanen, ved opsætning af to container.  
 
Skydebane ligger i et kuperet terræn med spredt bevoksning ned mod Åkær ådal.  
 
Skydebanen består i dag af følgende fysiske anlæg: 
 

 Et klubhus på ca. 46m2 
 To 20 fods sortmalet container, til bl.a. kastemaskiner og andet materiel.  
 4 standpladser med skærme, hvis primære formål er et sikre begrænsninger af 

skudretning.  
 
De fysiske anlæg ligger i dag i overvejende grad skjult i terræn og vegetation. 
 
Af de ansøgte tiltag er det især opsætning af støjskærme, der er den mest markante ændring. Det er dog 
Odder Kommunes vurdering at støjskærmede samt de øvrige ansøgte anlæg med rette vilkår til materiale, 
farve og beplantning, kun i begrænset omfang vil påvirke det landskabet. 
 
Ifølge den nuværende miljøgodkendelse er der tilladt en støjbelastning på optil 80 dB ved den mest 
støjbelastede bolig. Ifølge støjkonsekvensberegning er der ved den nuværende drift 73 dB ved den mest 
støjbelastede bolig. Hvis den ansøgte ændring gennemføres vil den maksimale støjbelastning i til en enkelt 
bolig reduceres til 64 dB 
 
For hver gang støjen reduceres med 3 dB halveres støjen. Med en reduktion på 9 dB er støjen halveret 3 
gang, dvs. til 1/8 af den nuværende støjbelastning.  
 
Det er Odder Kommunes vurdering at den reduktion i støj og dermed miljøbelastning på omgivelserne, som 
de ansøgte støjskærme vil medfører, er af så stor værdi for omgivelserne at Odder Kommune ud fra en 
helheds betragtning anbefaler at fredningsnævnet dispensere til opsætning af disse.” 
 
 



Den 6. marts 2012 fremsendte Danmarks Jægerforbund følgende til Odder Kommune: 
 
”Vedrørende:    Falling Jagtforenings flugtskydebane 
Angående:    Ændring af ansøgningsmaterialet 
 
I forbindelse med besigtigelse af flugtskydebanen med Fredningsnævnet torsdag den 1. marts 2012. 
 
Jagtforeningen ønsker at ændre på deres tidligere ansøgningsmateriale og efterfølgende aftale med Odder 
Kommune, skrivelse af den 4/12 2011, hvor der blev anmodet om en revidering af deres indsendte 
ansøgningsmateriale af 6/9 2011. 
 
Jagtforeningen vil flytte spidsdue standpladsen fra en placering ved siden af bagduerne til en placering ved 
siden af standplads nr. 5, høje fasaner, i den gamle grusgrav.  
 
Dette skyldes, at der ved denne placering, ved siden af bagduerne, er en lille risiko for, at der kan komme 
lerdue stumper på naboens grund mod øst. Jagtforeningen ønsker at fjerne denne risiko og vil derfor flytte 
den til en placering ved siden af standpladsen for høje fasaner. Det vil så også medføre, at der fjernes en 
skudretning, J3 for nye forhold.  
 
De to standpladser i den gamle grusgrav vil ligge så tæt sammen (ca. 5 meters afstand) og skyde i den 
samme retning, at det skønnes, at der ikke vil være forskel på støjen fra standpladserne og til 
referencepunkterne i forhold til støjkonsekvensberegning af 6/9 2011.  
 
Der skal opføres en støjvæg mod nord ved den planlagte støjvæg ved standplads 5. Her var der i det 
oprindelige ansøgningsmateriale kun opstillet en støjvæg mod vest, men det skønnes at det er pænere og 
mindre iøjnefaldende end en jordvold. Højden bliver den samme som den vestlige væg, 2.5 meter. 
 
Der skal opføres en kort støjvæg mellem dem og en sikkerhedsbøjle over standpladserne.  
 

./. Der er udfærdiget et kort med beskrivelse, som er vedlagt denne skrivelse. 
 

 

…………….. 
 
Herefter fremsendte Odder Kommune den 12. juni 2012 følgende indstilling: 
 
”Bemærkninger til Fredningsnæven vedr. ændret ansøgningsmateriale af 6. marts 
2012 
 
 
Baggrund 
Den 23. januar 2012 fremsendte Odder Kommunes Teknik og Miljøudvalg en 
udtalelse vedr. ansøgning om ændring af aktiviteter samt ændret indretning af 
flugtskydebanen på Narhøj. Udvalget anbefalede at fredningsnævnet dispenserer for 
den ændrede indretning herunder opsætning af en række støjskærme og mindre 
maskinhuse til kastermaskiner. 
 
Den 1. marts. 2012 afholdt fredningsnævnet en besigtigelse af skydebanen, Odder Kommune deltog ikke i 
denne besigtigelse.  
 



Ved besigtigelsen ytrede Falling Sogns Jagtforening ønske om yderligere ændring af indretningen af 
flugtskydebanen, således, at de ikke ønsker at etablere en ”spidsdue” standplads ved siden af den 
eksisterende ”bagdue” standplads. Den nye ”spidsdue” standplads skal i stedet placeres ved standpladsen 
for ”de høje fasaner” i den gamle grusgrav og de har begge samme skudretning.  
 
Jagtforeningens argument er, at ved placering, ved siden af ”bagduerne, er der en risiko for, at der kan 
komme fraktioner fra lerduer på naboens grund mod øst. Jagtforeningen ønsker derfor at fjerne denne 
risiko og vil derfor flytte den til en placering ved siden af standpladsen for ”høje fasaner”. Det vil så også 
medføre, at der fjernes en skudretning, J3 for nye forhold.  
 
Ifølge Jagtskydebanekonsulent Jan Ryegaard, skulle Fredningsnævnet kunne tilslutte sig ændringen, men 
ønskede Odder Kommunes bemærkninger  
 
Se vedhæftede skrivelse og kortbilag fra Skydebanekonsulenten vedr. ændret ansøgningsmateriale af 6. 
marts 2012. 
 
Forvaltningens bemærkninger  
Det er forvaltningens vurdering, at det ændrede ansøgningsmateriale, hvor ”spidsduerne” flyttes til den 
østlige placering (jf kortbilag af 7. sep. 2011) til den vestlige placering (jf kortbilag af 6. marts. 2012) samlet 
set vil udgør et mindre landskabeligt indtryk, så i relation til fredningens formål kan forvaltningen anbefale 
det ændrede ansøgningsmateriale for fredningsnævnet.” 
 
 
Fredningsnævnet foretog som anført besigtigelse den 1. marts 2012. 
 
Det ændrede ansøgningsmateriale er drøftet i nævnet på baggrund af det skriftlige grundlag. 
 
Ved mails fra Finn Minet den 3. marts 2012, fra Aakær Gods den 13. marts, fra advokatfirma 
Plesner den 18. april, samt brev af 2. maj 2012 fra Sct. Ibs Skole, er bl.a. protesteret mod udvidelse 
af skydebanen og bl.a. anført, at støjgener er betydelige. 
  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse : 
Nævnet finder ikke at opsætning af mindre maskinhuse til kastemaskiner på den før fredningen 
etablerede skydebane strider mod fredningens formål, og finder, at opsætning af en række 
støjskærme er ønskeligt for at dæmpe lydgener. 
Med bemærkning, at stillingtagen til de af naboerne fremsatte indsigelser ikke sorterer under 
fredningsnævnet, meddeles der herefter dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til det 
ansøgte som beskrevet i det ændrede ansøgningsmateriale. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse 
 



Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr.  
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 
et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
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 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, vedhæftet oversigtskort af 6. marts 2012, udsendes pr. mail til: 
Danmarks Jægerforbund, Jan H. Rygaard, jhr@jaegerne.dk 
Falling Sogns Jagtforening v/ Per Højgård Andersen, amstrupsvineavl@post.tele.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk 
Finn Minet, fm@bestpractice.dk 
Advokatfirma Plesner, advokat Søren Stenderup Jensen, ssj@plesner.com 
Aakær Gods, post@aakaergods.dk 
Sct. Ibs Skole, kontoret@sctib.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen 
hansen.rasmussen@gmail.com 
Odder Kommune, odder.kommune@odder.dk  
Christian Petersen, Odder Kommune, christian.petersen@odder.dk 
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AFGØRELSE 
i sag om opsætning af solcelleanlæg i Odder Kommune 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.1.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afgørelse af 19. 
februar 2013 om afslag på dispensation til opsætning af solcelleanlæg på matr.nr. 2k Skablund By, 
Hundslund, beliggende Tudsdamvej 19, Hundslund, Odder Kommune. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
  
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 870 af 14. juni 2013 af lov om naturbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer.  
 
Sagens oplysninger 
Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom på 2 ha, der ligger i landzone omfattet af 
Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Aakjær. 
Endvidere er ejendommen omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinje. 
 
Fredningen omfatter et ca. 1.520 ha stort område, der strækker sig som en ca. 5 km lang og 2-3 km 
bred bræmme langs nordsiden af Horsens Fjord.  
 
Det fremgår af fredningskendelsen, at de landskabelige skønhedsværdier i området er meget 
betydelige, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens Fjord, det stærkt kuperede terræn, den 
meget varierende fauna og den rekreative værdi. Hertil kommer geologiske, zoologiske, botaniske og 
arkæologiske interesser.  
 
De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand. Der må ikke uden fredningsnævnets 
tilladelse opføres ny bebyggelse eller foretages ombygning af eksisterende bebyggelse, hvis der 
derved sker en ændring af bygningens ydre fremtræden. Der må heller ikke anbringes eller opsættes 
beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne e.lign. 
 
Ejendommens bebyggelse består ifølge BBR af et stuehus på 215 m2 og en række driftsbygninger på 
henholdsvis 84 m2, 170 m2, 99 m2 og 56 m2. 
 
Der er ansøgt om opsætning af et solcelleanlæg på sydvendt tagflade på en af ejendommens 
bygninger, der er belagt med rødt tegltag. Det påregnes at opsætte 30 sorte paneler i alt ca. 40 m2.  
 
Odder Kommune har vurderet, at solcelleanlægget kan opsættes uden gener for de omliggende 
grunde og uden væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen og har derfor anbefalet det ansøgte. 
Anbefalingen sker endvidere med baggrund i, at der er tale om opsætning af et anlæg plant/parallelt 
med taget på en eksisterende lovlig bygning på ejendommen, og at tegltaget, hvor anlægget ønskes 
monteret, har taget farve efter flere års påvirkning af vejrliget og i dag, efter kommunens opfattelse, 
fremtræder mere afdæmpet og med nuancer over i det mørke grålige, næsten sort. Kommunen 
finder dog, at der bør stilles vilkår om at anlægget udføres med mindst mulig refleksion og alene 
plant/parallelt med tagkonstruktionen.  
 
Fredningsnævnet har den 25. januar 2013 besigtiget ejendommen med deltagelse af ejendommens 
ejer og Odder Kommune. 
 
Under besigtigelsen blev den ansøgte sydvendte placering, der vender ud mod ejendommens 
frugttræer med en bagvedliggende vej, marker, skov samt beboelse forevist, og ejeren oplyste, at 
anlægget er helt sort, og det blev konstateret, at ejendommens røde tag fremstår brunligt mange 
steder.  
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Af fredningsnævnets afgørelse fremgår bl.a, at det er fredningsnævnets praksis, at opstilling af 
alternative energiforsyningsanlæg som udgangspunkt bør behandles lempeligere end andre typer 
anlæg i fredede områder, men at dette formål dog ikke ubetinget kan tilsidesætte de landskabelige 
interesser, der skal varetages inden for fredningen. Det er således praksis, at der som udgangspunkt 
kan meddeles dispensation til opsætning af sorte solceller med sorte strømstriber, matsorte rammer 
og antireflektivt glas, medmindre den konkrete placering af solcellerne virker skæmmende ved den 
landskabelige oplevelse.  
 
Fredningsnævnet har meddelt afslag på dispensation idet et flertal af fredningsnævnets medlemmer 
finder, at anlægget, der på grund af ejendommens placering i landskabet vil kunne ses fra 
omgivelserne, kan virke skæmmende, og at de landskabelige hensyn må veje tungere end hensynet 
til den ønskede energiforsyning af en ejendom. Et mindretal af nævnets medlemmer finder ikke, at 
solcellerne er synlige i en sådan grad, at opsætningen på et rødt eller brunt tag vil påvirke den 
landskabelige oplevelse nævneværdigt.   
 
Klager anfører navnlig, at det af fredningsnævnets anførte om, at solcellerne vil skæmme 
nævneværdigt er begrundet i tagmaterialets farve, og klager henviser i den forbindelse til, at 
fredningsnævnet ved besigtigelsen gav udtryk for, at hvis taget over staldbygningen var mørkt/sort, 
ville nævnet uden tøven give dispensation til det ansøgte. Klager finder, at fredningsnævnet tager 
fejl i vurderingen af tagets farve og oplyser, at taget er opsat i 1940 som et rødt tegltag, men at 
tagets farve i de forløbne 73 år har ændret sig som følge af tidens tand. I dag fremtræder taget 
afdæmpet og med nuancer over i det mørke grålige, næsten sort - som også Odder Kommune har 
anført. At fredningsnævnet har vurderet farven anderledes skyldes muligvis, at landskabet og 
bygningerne var sneklædt ved besigtigelsen. Endelig anføres det, at den ejendom, der ligger mellem 
klagers ejendom og Skablundvej er beplantet med normansgraner, og at ejeren af den pågældende 
ejendom har fået tilladelse til at beplante arealet med vedvarende skov. Når denne skov er vokset til, 
vil klagers ejendom være lukket inde, og der vil herefter ikke være mulighed for at se den sydvendte 
del af ejendommen, herunder solcelleanlægget, fra det omkringliggende landskab. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en  
fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Det fremgår bl.a. af fredningskendelsen, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende 
tilstand, og at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må opføres ny bebyggelse eller foretages 
ombygning af eksisterende bebyggelse, hvis der derved sker en ændring af bygningens ydre 
fremtræden.  
 
Der er ansøgt om opsætning af et solcelleanlæg bestående af 30 sorte paneler i alt ca. 40 m2 på en 
sydvendt tagflade.  
  
Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at det ansøgte er omfattet af fredningens 
bestemmelser og kræver tilladelse.  
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Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan etablering af alternative energiforsyningsanlæg i visse 
tilfælde behandles lempeligere end andre typer af anlæg af hensyn til den samfundsmæssige 
interesse i at fremme vedvarende energiformer. Selvom der er tale om et anerkendelsesværdigt 
formål, kan dette formål dog ikke ubetinget tilsidesætte de interesser, der skal varetages med en 
fredning. 
 
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen vurderet, at anlægget - henset til ejen-
dommens placering i landskabet, hvor solcelleanlægget vil kunne ses fra omgivelserne - kan virke 
skæmmende, og at de landskabelige hensyn således må veje tungere end hensynet til den ønskede 
alternative energiforsyning af en ejendom. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering. Den 
ønskede placering vil være en synlig ændring af bygningens ydre fremtræden, der vil kunne virke 
skæmmende og forstyrre oplevelsen af det fredede landskab. Det er endvidere indgået i vurderingen, 
at en dispensation vil kunne få en uønsket præcedensskabende virkning.  
 
På denne baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet hermed Fredningsnævnet for Midtjylland, 
østlig dels afgørelse af 19. februar 2013 om afslag på dispensation til opsætning af solcelleanlæg.  
 
 
 
 

 

 

 

Lars Busck 
Fredningskonsulent 

/ Mette Hemmingsen  
Fuldmægtig 

 
 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

• Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, (FN 2012.207), marh@domstol.dk, 
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk,  

• Odder Kommune, Sagsnr.: 727-2012-57092, odder.kommune@odder.dk,  
lars.harritsoe@odder.dk  

• Bodil Jeppesen og Benny Johansen, bodil_jeppesen@yahoo.dk  
• Naturstyrelsen, att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk 

 
 





















































































































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, vedhæftet oversigtskort af 6. marts 2012, udsendes pr. mail til: 
Danmarks Jægerforbund, Jan H. Rygaard, jhr@jaegerne.dk 
Falling Sogns Jagtforening v/ Per Højgård Andersen, amstrupsvineavl@post.tele.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, odder@dn.dk 
Finn Minet, fm@bestpractice.dk 
Advokatfirma Plesner, advokat Søren Stenderup Jensen, ssj@plesner.com 
Aakær Gods, post@aakaergods.dk 
Sct. Ibs Skole, kontoret@sctib.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunalt udpegede medlem af  nævnet, Hanne Tychsen Rasmussen 
hansen.rasmussen@gmail.com 
Odder Kommune, odder.kommune@odder.dk  
Christian Petersen, Odder Kommune, christian.petersen@odder.dk 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 22. marts 2016 

 

FN-MJØ 2015.133: Renovering af anneks og etablering af udestue/drivhus 

Fredningsnævnet har den 15. februar 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at renovere et anneks og opføre en udestue på matr.nr. 1e Skablund By, Hundslund, Tuds-

damvej 16, 8350 Hundslund. 

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

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 

ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at om- og tilbygninger 

vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse ikke må finde sted uden forud ind-

hentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at 

ville få en uheldig indvirkning på landskabet.  

Odder Kommunen har anført, at det oprindelige udhus ændres til anneks, og at der i forbindelse her-

med tilbygges en udestue med drivhuslignende karakter. Bygningsarealet forøges fra 36 m² til 64 m². 

Der ændres ikke på eksisterende bygningshøjde i annekset, og den eneste ydre ændring består i, at 

taget ændres fra tegl til stråtag. Bygningshøjden på udestuen bliver 3,5 m til kip. Bygningerne skal 

indrettes til Bed & Breakfast.  

Ejendommen er ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens 

Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde nr. 36, Horsens Fjord og Endelave). Det 

vurderes, at projektet kan realiseres uden at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 

bilag IV-arter, som potentielt findes i området. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgerne Tonny Christian Bogut og Karoline Illum Frichke, Odder 

Kommune ved Anders Houmann Blok og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Else 

Jørgensen. Projektet blev gennemgået. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke bemærkninger 

til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, 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-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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bredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ændringen af det eksisterende anneks vil i fredningen alene medføre en ændret tagkonstruktion, der 

vil passe bedre sammen med den øvrige stråtagsanvendelse på ejendommen end det nuværende tag. 

Fredningsnævnet finder endvidere efter tilbygningens størrelse, udseende og placering og ejendom-

mens placering i fredningen, at den ikke vil have nogen indflydelse på oplevelsen af fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til projektet. 

Klagevejledning 

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

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

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

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

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

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

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

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

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

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

 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2.  Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, att. Anders Houmann Blok, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Lise Hess Sørensen, 

14. Tonny Chr. Bogut og Karoline Illum Frichke, 

15. Odder Museum. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 22. marts 2016 

 

FN-MJØ 2016.19: Opførelse af udhus 

Fredningsnævnet har den 4. februar 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at opføre et udhus på matr.nr. 23d Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 102, 8350 Hunds-

lund. 

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

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning 

af arealer ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at om- og til-

bygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse ikke må finde sted uden 

forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 

skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Vedrørende øvrigt byggeri ud over land-

brug, frugtplantager, helårs- og sommerhuse fremgår det bl.a., at det ikke er tilladt at opføre nogen 

art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fred-

ningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, 

boder, skure, master, tårne eller lign. 

Fredningsnævnet meddelte den 25. februar 2015 dispensation til at opføre en ny bolig til erstatning 

for en gammel bolig til nedrivning på ejendommen. 

Det fremgår af ansøgningen, at den er begrundet i, at det har vist sig, at grundvandet på arealerne står 

så højt, at det ikke er tilrådeligt, at huset bygges med kælder. Der ønskes derfor opført et mindre skur 

til brug for placering af tekniske installationer, herunder varmepumpe samt bryggers med vaskema-

skine mv. Skuret ønskes opført i en størrelse på ca. 15 m2, placeret vest for huset med langsiden 

uden vinduer mod vejen/vendepladsen. Da terrænet vest for skuret ligger ca. 1 meter højere og er 

bevokset, vil skuret stort set ikke kunne ses uden for grunden. Opførelse af skuret og dermed ingen 

kælder til huset bevirker, at huset sænkes 40 cm. Skuret opføres i ubehandlet Thuja og med gråsort 

tagpap. 

Oder Kommune har oplyst, at udhuset ønskes placeret lige umiddelbart udenfor Natura 2000 område 

nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Det er vurderingen, at udhuset kan opføres uden at 

være i konflikt med hverken Natura2000 området eller arter optrædende på habitatdirektivets bilag 

IV.  

Det er Odder Kommunes vurdering, at bygningen er søgt indpasset i miljøet omkring den gamle op-

halerplads. Det valgte udseende og materialer harmonerer med den nye bolig og det nærliggende 

fiskeskur. Bygningens areal og omfang svarer til et almindeligt udhus/skur og er nødvendigt til de 

tekniske installationer og bryggers, der ellers var planlagt til at være i boligens kælder. Det indstilles, 

at fredningsnævnet godkender projektet, dog således at der bør stilles vilkår om, at bygningens yder-

vægge og tage holdes i afdæmpede farver. De foreslåede materialer og farver til facaderne henholds-

vis tagbeklædningen bør kunne godkendes. Vinduespartier skal være med refleksfrit glas af hensyn 
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til genskær og refleksioner fra solens stråler. Indstillingen er begrundet i, at udhusets placering og 

udformning samt størrelse findes forenelig med fredningsbestemmelserne, at det søgte udhus findes 

forenelig med de øvrige bygninger i Sondrup Strand, og at de valgte farver på bygningen holdes i 

afdæmpede nuancer. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgeren Helle Baltzer Nielsen med rådgiver Pelle Bentsen, Odder 

Kommune ved Lars Harritsø og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Else Jørgen-

sen. Projektet blev gennemgået. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke bemærkninger til pro-

jektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, 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. 

Der er tale om et mindre udhus, der udformes i samme materialer og farver som beboelsesbygningen, 

og som i relation til beboelsesbygningen betyder en lavere udformning af denne. Området fremtræ-

der bymæssigt bebygget, og der er udhuse på langt størstedelen af ejendommene i denne del af fred-

ningen. På denne baggrund meddeler fredningsnævnet dispensation på de vilkår om byggeriets ud-

formning, som er anført af Odder Kommune. 

 

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, 
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 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. 

    

               Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, att. Lars Harritsø, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 



4 
 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Helle Baltzer Nielsen. 
 



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 22. marts 2016 

 

FN-MJØ 2016.5:  Etablering af et vandhul 

Fredningsnævnet har den 6. januar 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at etablere et vandhul på matr.nr. 2a Sondrup by, Hundslund, Svinballevej 41, 8350 Hunds-

lund. 

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

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 

ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages 

ændringer i terrænet eller terrænformerne, dog således at der kan foretages restaurering af tilgroede 

eller opfyldte damme og mosehuller og etablering af kunstige damme og søer under forudsætning af 

fredningsnævnets godkendelse. 

Odder Kommune har oplyst, at der ønskes etableret et vandhul på 3-400 m2. Det opgravede materia-

le placeres i skråningen mod øst for vandhullet. Vandhullet placeres i en tidligere græsmark, som 

gennem de sidste ca. 20 år er vokset til med elletræer, der ryddes forud for etableringen, således at 

der skabes gode lysforhold. Vandhullet etableres med et anlæg på højst 1:5 både over og under vand-

spejl og med maksimal dybde på 1½ meter. Det ønskes etableret som et ynglevandhul for Stor Sala-

mander, som lever i området. Der er således jævnligt fundet Stor Vandsalamander i brændestabler på 

ejendommen. Der vil ikke blive udsat fisk eller ænder, og søen vil ikke blive hegnet. Der vil ikke 

blive plantet træer eller buske i tilknytning til søen. 

Odder Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 56 Horsens Fjord, 

havet ud for og Endelave. Der er ikke er foretaget en konsekvensvurdering, men det skønnes, at 

vandhullet vil gavne bilag IV-arten Stor Vandsalamander. Det vurderes samlet, at det ansøgte ikke at 

påvirke udpegningsgrundlaget på Natura2000-området og eventuelle bilag IV-arter i området nega-

tivt. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgeren Christian Pedersen og Danmarks Naturfredningsforening ved 

Ib Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev gennemgået. Danmarks Naturfredningsforening havde 

ikke bemærkninger til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, 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-
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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 formålet med søens etablering meddele dispensation til projektet, da det 

findes at fremme oplevelsen af fredningen og fredningens intentioner. 

Klagevejledning 

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

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

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

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

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

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

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

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

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

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

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

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

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

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

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

    

                   Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 

2. Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, att. Stine Wraae Bach, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Christian Petersen, 

14. Odder Museum. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 22. marts 2016 

 

FN-MJØ 2016.4:  Oprensning af vandhuller 

Fredningsnævnet har den 6. januar 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-

ning om at oprense 3 vandhuller på matr.nr. 7s Sondrup By, Hundslund, beliggende i Sondrup Plan-

tage. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 

ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages 

ændringer i terrænet eller terrænformerne, dog således at der kan foretages restaurering af tilgroede 

eller opfyldte damme og mosehuller og etablering af kunstige damme og søer under forudsætning af 

fredningsnævnets godkendelse. 

Odder Kommune har oplyst, at der ønskes foretaget oprensning af 3 vandhuller på henholdsvis 2.200 

m2, 2.200 m2 og 1.500 m2. Det oprensede materiale anbringes omkring vandhullerne ovenpå etable-

rede stier, der oprindelig er anlagt af jord fra vandhullerne, da disse blev anlagt. Søerne har igennem 

årene via bækken fra Sondrup modtaget næringsstofbelastet spildevand. Det skønnes derfor, at der 

ophobes en del fosfor m.v. i søernes bundsediment. Ved at oprense søerne skønnes det muligt at fjer-

ne en stor del af disse næringsstoffer, hvorved også næringsstofbelastningen nedstrøms og i Horsens 

Fjord sænkes betydeligt. Der vil ikke blive udsat fisk eller ænder, og der vil ikke blive hegnet eller 

plantet træer eller buske i tilknytning til søerne. 

Odder Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende i Natura2000-område nr. 56 Horsens Fjord, 

havet ud for og Endelave. Der er ikke er foretaget en konsekvensvurdering, men det skønnes, at op-

rensning af vandhullerne vil gavne bilag IV-arten Stor Vandsalamander. Det vurderes samlet, at det 

ansøgte ikke at påvirke udpegningsgrundlaget på Natura2000-området og eventuelle bilag IV-arter i 

området negativt. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgeren ved formanden Gynther Møller og Christian Pedersen samt 

Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev gennemgået. 

Det blev supplerende oplyst, at det kan blive nødvendigt at foretage mindre ændringer af brinkerne 

ved oprensningen. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke bemærkninger til projektet. Fred-

ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
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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. 

Der er tale om en tiltrængt oprensning af vandhullerne, og en sådan oprensning er bortset fra de til-

knyttede terrænændringer tilladt i fredningen. Der er efter en samlet vurdering tale om mindre ter-

rænændringer, og fredningsnævnet kan herefter i lyset af projektet og dets formål i relation til natur-

genopretning meddele dispensation til dette. 

 

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.  
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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. Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, att. Stine Wraae Bach, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Sondrup Plantningsselskab ApS, 

14. Odder Museum. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 22. marts 2016 

 

FN-MJØ 2015.134: Tilbygning til bolig og tilbygning til udhus 

Fredningsnævnet har den 1. december 2015 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at udføre en tilbygning til en bolig og en tilbygning til et udhus på matr.nr. 2h Sondrup 

By, Hundslund, Sondrupvej 125, 8350 Hundslund. 

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

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning 

af arealer ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at om- og til-

bygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse ikke må finde sted uden 

forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 

skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Vedrørende øvrigt byggeri ud over land-

brug, frugtplantager, helårs- og sommerhuse fremgår det bl.a., at det ikke er tilladt at opføre nogen 

art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med fred-

ningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, 

boder, skure, master, tårne eller lign. 

Fredningsnævnet meddelte den 29. november 2013 dispensation til projekt tilsvarende den del af 

projektet, der vedrører tilbygningen til boligen. 

Det fremgår af ansøgningen, at huset består af dels en gammel bygning opført i år 1930 på 57 m² 

med køkken og stue, og dels en tilbygning fra år 1989 med værelsesafdeling med bryggers, badevæ-

relse og 3 værelser på 66 m². Den gamle forbygning fra år 1930 ønskes erstattet med en ny og tids-

svarende. Det ønskes opført i en trækonstruktion dog med bevarelse af den samme tagbelægning, der 

er nu. Den nuværende varmekilde er el-varme, som vil blive ændret til centralvarme med træpillefyr, 

der skal være i ny tilbygning på 16 m² til nuværende udhus/garage, der nu er 40 m². Det er efterføl-

gende oplyst, at tagbelægningen på alle bygningerne bliver sorte eternitplader. Facaden på tilbygnin-

gen til boligen bliver brædder på klink i sort eller brun, mens den eksisterende bygning i gule sten 

pudses hvid. Garagen er oplyst til at være 32 m². 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. februar 2016. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet, ansøgerne Lene Lorentzen og Lars Nielsen, Odder Kommune ved Lars 

Harritsø og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev 

gennemgået. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke bemærkninger til projektet. Frednings-

nævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
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Der er i relation til ændringen på hovedbygningen tale om et marginalt ændret projekt i forhold til 

fredningsnævnets tidligere dispensation, der fortsat er gældende. Tilbygningen til den eksisterende 

garage er en mindre forøgelse i retning væk fra den offentlige adgang og vil ikke påvirke oplevelsen 

af fredningen, der i denne del fremtræder som bymæssig bebyggelse. 

 

Fredningsnævnet meddeler derfor 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 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. 
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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. Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, att. Lars Harritsø, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Lene Lorentzen og Lars Nielsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

                                                                                                                         Den 28. april 2016 

 

FN-MJØ-49-2016: Vandskuring 

Fredningsnævnet har den 15. april 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 

om at vandskure et hus på matr.nr. 2n Sondrup By, Hundslund, Svinballevej 31, 8350 Hundslund. 

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgø-

relsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 

ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at om- og tilbygninger 

vedrørende eksisterende, lovligt opførte, helårs- og sommerhuse ikke må finde sted uden forud ind-

hentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes 

at ville få en uheldig indvirkning på landskabet.  

Det fremgår af sagen, at ansøgeren Per Sandberg har købt ejendommen på betingelse af, at den kan 

vandskures. Han ønsker vandskuring i sandfarve som nærmere illustreret i ansøgningsmaterialet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation, da vandskuringen med det beskrevne farvevalg ikke findes 

at påvirke oplevelsen af fredningen. 

 

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, 
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 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. 

    

             Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Bjarne Pedersen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Odder Kommune, att. Lars Harritsø, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Odder, 

11. Region Midtjylland, 
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12. Kulturstyrelsen, 

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

 
 

Den 24. februar 2017 

 

FN-MJØ-109-2016. Opførelse af et drivhus 

Fredningsnævnet har den 5. december 2016 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at opføre et drivhus på matr.nr. 3v Torup By, Hundslund, Torupvej 49, Torup, 8350 Hundslund. Ansøg-
ningen er indgivet til fredningsnævnet af ejeren Kaj Wohlert den 30. august 2016. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkær. Bebyggelse er som udgangspunkt undergivet fredningsnævnets censur, idet det dog for 
byggeri ud over landbrug, frugtplantager, helårs- og sommerhuse ikke er tilladt at opføre nogen art af byg-
ninger, herunder at anbringe eller opsætte beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller 
lignende.  

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 4,79 ha i landzone med et enfamilieshus med et bebygget 
areal på 164 m2, heraf en udestue på 24 m2 og en kælder på 70 m2. Der er registreret en hestestald på 77 m2, 
en garage på 78 m2 og et udhus på 4 m2. Drivhuset er på 13 m2. Det ønskes placeret på grænsen til det fre-
dede område primært inden for det fredede areal eller alternativt lige uden for. Bygningen opføres med 
delvist murede ydervægge/med høj sokkel, der nedgraves til en dybde på 40-50 cm. Den vil få en maksimal 
højde på 3,1 meter til kip med bærende konstruktioner i træ, der males i farven marehalm. Det opføres i 
tilknytning til de bestående bygninger på ejendommen med en maksimal afstand til nærmeste bygning på 
18,5 meter. Der vil være slørende beplantning omkring drivhuset i form af fyr, himalayabirk, blåbær og andre 
stauder. 

Odder Kommune har videre oplyst, at drivhuset placeres ca. 2,7 km nord for det nærmeste Natura 2000 
område, område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Drivhuset vurderes at kunne opføres uden 
at komme i konflikt med Natura 2000 området eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. februar 2017. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnets formand og kommunalt valgte medlem af fredningsnævnet, ejeren Kaj Wohlert og 
Lene Midtgaard og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet 
havde forfald, men har deltaget ved sagens afgørelse som følge af sit kendskab til det fredede område, her-
under en egen besigtigelse i området til brug for sagens behandling. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
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ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til drivhusets opførelse, da det efter sin størrelse, udformning og 
placering ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen. 

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. Bjarne Pedersen, 
3. Kaj Wohlert, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sagsnr. 201609420, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, 
11. Friluftsrådet, Odder, 
12. Region Midtjylland, 
13. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 29. maj 2017 

FN-MJØ-35-2017. Opførelse af to shelters 

Fredningsnævnet har den 4. april 2017 fra Odder Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at etab-
lere to shelters på matr.nr. 5k Sondrup By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 58, 8350 Hundslund. Ansøg-
ningen er indsendt af FDF 2. kreds Horsens ved kredsleder Ole Nielsen. 

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

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup 
og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at det bortset fra om- og tilbygninger til eksi-
sterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse og driftsbygninger ikke er tilladt at opføre nogen art af byg-
ninger. Det er ikke tilladt at anbringe boder, skure, master eller lignende. 

Det er oplyst, at de to shelters placeres i skoven og derfor ikke vil være synlige fra Sondrupvej. Shelterne skal 
bruges til overnatning i skoven for FDF’ere, primært børn, så de kan opleve naturen på nært hold. De to shel-
ters placeres bagved FDF-hytten på Sondrupvej 58 i en lysning inden for et byggefelt. Afstanden til nærmeste 
naboskel er 85 meter. Bygningerne opføres i ubehandlet træ inkluderet ydervægge og tag med et areal på 12 
m2 pr. shelter. Størrelsen er på 2,5 x4,6 meter. Taget tækkes med græstørv. 

I ansøgningsmaterialet er følgende illustration af shelterne.  

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, FDF ved kredsleder Ole Nielsen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Ole Nielsen rede-
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gjorde for projektet. Lars Harritsø oplyste, at Odder Kommune støtter projektet. Fredningsnævnet tilkende-
gav, at der vil blive meddelt dispensation, men henledte i øvrigt opmærksomheden på, at en gennemførelse 
af projektet også kræver dispensation fra Miljøstyrelsen Østjylland i forhold til skovloven. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler efter projektets baggrund, placering og ydre fremtræden dispensation til opfø-
relse af de to shelters, der ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen.  

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 
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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. Bjarne Pedersen, 
3. FDF 2. kreds, Horsens ved kredsleder Ole Nielsen, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Odder Kommune, att. Anders Blok, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening,  
11. Friluftsrådet, Odder, 
12. Region Midtjylland, 
13. Kulturstyrelsen, 
14. Odder Museum.  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 29. maj 2017 

FN-MJØ-36-2017. Hobbydrivhus 

Fredningsnævnet har den 7. april 2017 fra Odder Kommune modtaget en ansøgning om at genopføre et 
hobbydrivhus på matr.nr. 7z og 7 ad Sondrup By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 74, 8350 Hundslund. 
Ansøgningen er indsendt af CAA Minigraver ved Clement Andersen for ejendommens ejer Kirsten Aagaard. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at det bortset fra om- og tilbygninger 
til eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse og driftsbygninger ikke er tilladt at opføre nogen art af 
bygninger, idet fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger dog kan ske med fredningsnævnets god-
kendelse. Det er derudover ikke tilladt at anbringe boder, skure, master eller lignende. 

Det fremgår af sagen, at det tidligere hobbydrivhus blev væltet af et træ i en storm. Der ønskes nu genopført 
et hobbydrivhus, der er et vinkelbygget drivhus på ca. 21,5 m2 , hvor det tidligere drivhus var på ca. 30 m2 . 
Det nye drivhus forskydes ca. 1 meter mod vest af hensyn til adgangsforholdene til de to indgangsdøres pla-
cering og eksisterende haveanlæg. Fundamentet hæves ca. 50 cm op på blokke, der efterfølgende pudses og 
males gule som det eksisterende hus og garage sådan, at bygningsmassen fremstår som et hele. I det nord-
vest-vendte hjørne af drivhuset opføres en del af nord- og vestfacaden ligeledes i blokke, som også pudses 
og males. I samlingen mellem sokkel og bundprofilet af drivhuset ilægges et stykke bukket alu-profil som 
drypnæse. Det formodes, at det regnvand, der falder på drivhuset, nedsiver direkte i den sandede jord om-
kring, hvorfor der ikke etableres særskilt kloak til dette. Der ændres ikke på terrænkoter. 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet, Kirsten Aagaard med Clement Andersen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Clement 
Andersen redegjorde for projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der består i genopførelse af et drivhus i en have med 
en placering og ydre fremtræden, som ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen.  

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-
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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. 

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 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Brage Michelsen, 
2. Bjarne Pedersen, 
3. Kirsten Aagaard, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2017-332049, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening,  
11. Friluftsrådet, Odder, 
12. Region Midtjylland, 
13. Kulturstyrelsen, 
14. Clement Andersen, 
15. Odder Museum. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. juni 2017

FN-MJØ-55-2017. Hegn og frugttræer

Fredningsnævnet har den 19. maj 2017 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
opsætte et dyrehegn og plante frugttræer på matr.nr. 8a Sondrup By, Hundslund på Vrads Møllevej 4, 8350 
Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Ole Videbæk.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen og forhandling med ejeren besluttet at meddele 
dispensation til et revideret projekt. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

En del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 
ved Sondrup og Åkjær, der er en tilstandsfredning, som bl.a. har til formål at bevare de landskabelige skøn-
hedsværdier. Der må med undtagelse af driftsmæssigt nødvendige hegn ikke opsættes eller plantes hegn 
uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af levende hegn kan finde sted. Der må ikke plantes frugt-
plantager.

Projektet omfatter hegning af ca. 2000 m2 for at sikre mod færdsel af mennesker og rådyr over ejendommen. 
Hegnet vil blive med stolper af akacietræ eller egetræ opsat i en afstand af ca. 4 meter med påsat storma-
sket trådhegn i en højde på ca. 150 cm. Arealet ønskes på sigt plantet med spredte frugttræer måske med et 
par geder på. Der er ikke tale om en frugtplantage, men om en privat have med islæt af frugttræer og frugt-
buske.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16. juni 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Ole Videbæk og Odder Kommune ved Merete Johannsen. Ole Videbæk redegjorde for projektet, 
herunder at der er sket nedrivning af tidligere bygninger lige uden for fredningsgrænsen. Fredningsnævnet 
tilkendegav det problematiske både konkret og i relation til en uheldig præcedens ved at opsætte det ansøg-
te hegn. Der blev opnået enighed om opsættelse af et hegn med en højde på højst 1 meter med vandrette 
tråde. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet kan efter en konkret vurdering godkende opsætningen af et hegn med en højde på højst 1 
meter med vandrette tråde, da et sådant hegn i tilknytning til en kommende beboelse og privat have og i 
lyset af ejendommens placering i fredningen og landskabet ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen. I 
det omfang meddeler fredningsnævnet dispensation til hegningen.

Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til beplantningen, da der er tale om spredt beplantning 
af et areal i tilknytning til en kommende beboelse.  

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-
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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.

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
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Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Ole Videbæk,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2017-8756,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, 
11. Friluftsrådet, Odder,
12. Region Midtjylland,
13. Kulturstyrelsen,
14. Odder Museum.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2018

FN-MJØ-43-2017. Lovliggørelse af container og carport

Fredningsnævnet har den 20. april 2017 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget en henvendelse fra 
Danmarks Naturfredningsforening om en container og en carport på Bjørn Minets ejendom Aalstrupvej 60, 
8300 Odder. Fredningsnævnet har den 8. marts 2018 modtaget Odder Kommunes udtalelse i sagen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele lovliggørende dispensation til 
carporten og en tidsbegrænset dispensation til containeren. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor 
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Aakjær, der er en tilstandsfredning. Nye driftsbygninger til bestående landbrug må ikke iværksættes, 
før tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Der er alene tale om en af 
hensynet til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, 
men medfører ikke at byggeri, som må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende 
ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Det er i øvrigt ikke tilladt at anbringe 
eller opsætte bl.a. beboelses- og campingvogne og skure eller lignende. 

Danmarks Naturfredningsforening sendte ved sagens indbringelse for fredningsnævnet følgende billede:

Odder Kommune har anført, at det er kommunens vurdering, at lovliggørelse er foreneligt med fredningsbe-
stemmelserne, idet valgte farver og materialer på carport og container holdes i afdæmpede nuancer og pla-
ceres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der er ikke taget stilling til, om der kræves zone- og byggetilla-
delse, idet containerens størrelse ikke kendes, men det vurderes umiddelbart, at der kan ske lovliggørelse 
ved sådanne tilladelser.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Bjørn Minet, Odder Kommune ved Anders Houmann Blok og Lars Harritsø og Danmarks Natur-
fredningsforening ved Ib Salomon, Keld Jørgensen og Else Jørgensen. 

Bjørn Finni Minet redegjorde for historikken omkring ejendommens byggeprojekter og sager i fredningsnæv-
net og Natur- og Miljøklagenævnet. Containeren har stået der siden 2007/2008 i forbindelse med nedrivning 
af en bygning på ejendommen. Det var kun tænkt som en midlertidig løsning, og de udførte fundamentet og 
gulvvarmen i den nye bygning, inden finanskrisen betød, at projektet ikke kunne gennemføres. Han regner 
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med, at projektet kan gennemføres i den nærmeste fremtid i forbindelse med et snarligt salg af en anden 
ejendom ved Aarhus. Containeren er nødvendig til opbevaring af værktøj mv. Den vil blive fjernet i forbindel-
se med opførelsen af en kommende maskinhal.  

Bjørn Minet oplyste i øvrigt, at han har modtaget kommunens udtalelse i sagen, men ikke fredningsnævnets 
indkaldelse til besigtigelsen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Aakjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet har ingen bemærkninger til carporten og meddeler derfor lovliggørende dispensation til 
denne.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tillade en opstilling af containeren i fred-
ningen, da det er i strid med fredningsbestemmelserne og i øvrigt vil kunne medføre en uheldig præcedens. 
Fredningsnævnet meddeler derfor ikke lovliggørende dispensation til denne.

Det må imidlertid efter sagens oplysninger lægges til grund, at containeren har stået synligt på ejendommen 
i mange år, uden af Odder Kommune som tilsynsmyndighed har rejst en påbudssag. På den baggrund og i 
lyset af baggrunden for containeren og ejendommens ejers oplysninger om et forventeligt snarligt byggepro-
jekt, som gør containeren overflødig, meddeler fredningsnævnet en tidsbegrænset lovliggørende dispensa-
tion på 2 år fra denne afgørelses dato. Fredningsnævnet har herved også lagt vægt på containerens begræn-
sede synlighed fra omgivelserne.

Det er en konsekvens heraf, at containeren skal være fjernet senest 2 år efter denne afgørelses dato. Fred-
ningsnævnet bemærker dog, at der efter den nuværende bygningsmasse på ejendommen kan forventes 
meddelt dispensation til et udhus med en placering og størrelse som containeren, og at ejeren efter udløbet 
af fristen på 2 år derfor må henvises til at fjerne containeren og indgive en ansøgning om dispensation til 
opførelse af et udhus, eller alternativt må henvises til at ansøge om fredningsnævnets godkendelse af en 
beklædning af containeren, som gør, at den fremtræder mere diskret og naturlig i landskabet.

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
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 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.

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. Bjarne Pedersen,
3. Bjørn Minet,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt,
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13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2018

FN-MJØ-106-2017. Nyt enfamilieshus

Fredningsnævnet har den 9. november 2017 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre et nyt enfamiliehus på matr.nr. 2f Son-
drup By, Hundslund, Svinballevej 39, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Allan 
Werk og Lisbeth Werk.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Aakjær. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at opføre ny bebyggelse til beboelse, dog kan genopfø-
relse af eksisterende bygninger finde sted med fredningsnævnets godkendelse.

Odder Kommune har anført, at projektet består i genopførelse af et enfamilieshus efter nedrivning af det 
eksisterende hus. Det ansøgte hus er på 168 m2 i grundplan. Tagetagen ønskes udnyttet på et senere tids-
punkt. Ydervægge og tag beklædes med henholdsvis mursten og stråtag. Det placeres 3 meter i sydøstlig 
retning fra det eksisterende hus.  Boligens ydre farver er rødlig og brun med mursten og stråtag. Det eksiste-
rende byggeri er registreret med 119 m2 med udnyttet tagetage. Ydervægge og tag er beklædt med hen-
holdsvis pudset mursten og stråtag. Der er derudover registreret et udhus på 50 m2, som ønskes bevaret og 
beklædt med træ.

Odder Kommune har videre anført, at projektet udføres ca. 1,7 km nord for nærmeste Natura 2000-område 
nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. 52, Hor-
sens Fjord, havet øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Horsens Fjord og Endelave, samt 
Ramsarområde nr. 11; Horsens Fjord og Endelave. På baggrund af projektets karakter og beskedne omfang, 
er det kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der kan i kommunen forekomme bilag IV-arterne odder, 
markfirben, grønbroget tudse, strandtudse, stor vandsalamander, spidssnudet frø og løvfrø og alle flager-
mus. Kommunen har ikke kendskab til registreringer af Bilag IV-arter i det konkrete område, men det kan 
ikke udelukkes, at flagermus raster og/eller yngler i de eksisterende bygninger. Hvis bygherren på forhånd er 
klar over, at der er flagermus i bygninger, som nedrives, skal disse fjernes ved hjælp af en udslusning, inden 
arbejdet påbegyndes. Naturstyrelsen Søhøjlandet vil kunne rådgive om udslusning og skal også kontaktes, 
hvis der under nedrivningen opdages flagermus. Skovene og træerne i området er velegnede raste- og yngle-
områder for flagermus.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Allan Werk og Lisbeth Werk, Odder Kommune ved Anders Houmann Blok og Lars Harritsø og 
Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon, Keld Jørgensen og Else Jørgensen. Projektet blev gen-
nemgået, og fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Aakjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
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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.

Med bemærkning om, at den eksisterende beboelsesejendom er i meget dårlig stand, og at der derfor er 
grundlag for at udskifte denne med et nyt enfamilieshus, meddeler fredningsnævnet dispensation til det 
konkrete projekt, som ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt.

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. 
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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. Bjarne Pedersen,
3. Allan Werk og Lisbeth Werk,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2017-18829,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2018

FN-MJØ-4-2018. Carport

Fredningsnævnet har den 8. januar 2018 modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en carport på 
matr.nr. 7k Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 135, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt af ejendommens 
ejere Aage Bækmand og Nancy Bækmand. Fredningsnævnet har den 9. marts 2018 modtaget Odder Kom-
munes udtalelse i sagen.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Aakjær. Der er tale om en tilstandsfredning. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt op-
førte helårshuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan 
meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover 
ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, herunder skure.

Odder Kommune har anført, at projektet består i opførelse af en carport på 3½ x 9 meter i alt 31½ m2. De 
medsendte tegningers mål viser dog alene en carport på 3,4 x 7,4 meter i alt 25,2 m2. Der er tale om en åben 
carport uden sider med træ som den bærende konstruktion og med sort metaltag. Der er i forvejen en bebo-
elsesejendom og et udhus på ejendommen.

Odder Kommune har videre anført, at carporten ønskes placeret lige umiddelbart udenfor Natura 2000-om-
råde nr. 56; Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Det er i forbindelse med opførelsen af en ny bygning 
på ejendommen vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke de naturtyper og de arter, som er på habitatområ-
dets udpegningsgrundlag. Nærmeste naturtype på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag ligger mere 
end 350 meter øst for det nye byggeri. Der ligger andre bygninger herunder beboelse samt en ridebane mel-
lem strandengen og huset. Det vurderes derfor, at nyopførelse af en bygning inde i et eksisterende boligom-
råde ikke vil påvirke nærmeste habitatnaturtype. Der er en række fugle på Natura-2000 områdets udpeg-
ningsgrundlag. Der er forekomst af bilag IV-arterne flagermus, markfirben og stor vandsalamander i områ-
det. Idet carporten opføres i et område med adskillige bygninger og anlagte haver, vurderes det, at det an-
søgte ikke udgør hverken et eksisterende eller et potentielt yngleområde for nogen af de nævnte bilag IV-
arter. Samlet vurderes det, at det ansøgte kan opføres uden at være i konflikt med hverken nærmeste Natu-
ra 2000-område eller arter optrædende på habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. marts 2018. I besigtigelsen delt-
og endvidere Aage Bækmand og Nancy Bækmand og Odder Kommune ved Anders Houmann Blok og Lars 
Harritsø. Projektet blev gennemgået, og fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Aakjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
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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.

Med bemærkning om, at der er tale om et område med helårsbeboelse, og at der ikke i forvejen er en car-
port eller en garage på ejendommen, meddeler fredningsnævnet dispensation til det konkrete projekt, som 
ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt.

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-
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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. Bjarne Pedersen,
3. Aage Bækmand og Nancy Bækmand,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2018-2842,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juni 2018

FN-MJØ-81-2018. Udvidelse og ombygning af enfamilieshus

Fredningsnævnet har den 7. maj 2018 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
udvide og ombygge et enfamilieshus på matr.nr. 7v Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 76, Sondrup, 8350 
Hundslund.

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær i Odder Kommune. Der er tale om en tilstandsfredning. Om- og tilbygninger vedrørende eksi-
sterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra 
fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning 
på landskabet.

Ejendommen er på 50.387 m2 i landzone. Der er ikke landbrugspligt.

Det er oplyst, at der på ejendommen er to lovligt opførte beboelsesbygninger. Der søges om udvidelse og 
renovering af den nordligst beliggende til fortsat beboelse som enfamiliehus. Den eksisterende bygning er på 
96 m2 med 17 m2 terrasse mod søen og med fuld kælder. Den udvidede bygning vil blive på 199 m2 med en 
overdækket terrasse mod vest og mod søen på 69 m2. Det eksisterende hus bibeholdes på sin nuværende 
placering og udvides med en tilbygning mod nord. Facadebeklædningen udskiftes, og eksisterende tagprofil 
ændres, så gammelt og nyt integreres under nyt tag og samlet fremstår ensartet. Bygningen vil værre relativt 
lav med svag ensidig taghældning på 6 grader.

Projektet er illustreret på følgende måde:
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Odder Kommune har oplyst, at bygningen er ca. 300 meter nord for nærmeste Natura 2000 område, område 
nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 52, Hor-
sens Fjord, havet øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Horsens Fjord og Endelave og Ramsa-
rområde nr. 11, Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at projektet kan gennemføres 
uden at være i konflikt med nærmeste Natura 2000 område eller arter, som optræder på habitatdirektivets 
bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Mogens Birkedal Jacobsen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Det 
blev bl.a. oplyst, at ydervæggene vil være træ i afdæmpede farver. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil 
blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.

Der er tale om en ikke ubetydelig udvidelse af det eksisterende boligareal og bebyggede areal. Der er imid-
lertid tale om et byggeprojekt, hvor den eksisterende bebyggelse mod søen bibeholdes, og hvor udvidelsen 
sker bagudrettet til dels ved at følge terrænformerne. På den baggrund og efter ejendommens beliggenhed i 
fredningen og bebyggelsens isolerede beliggenhed i fredningen meddeler fredningsnævnet efter en samlet 
konkret vurdering dispensation til projektet.  

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. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Odder Kommune, sagsnr. 727-2018-4803,
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Mogens Birkedal Jacobsen,
6. DANØ arkitektur v/ Jesper Danø,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 14. maj 2018

FN-MJØ-24-2018. Genopførelse af enfamilieshus

Fredningsnævnet har den 2. marts 2018 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
tilladelse til - efter nedrivning af en eksisterende bolig - at opføre en ny bolig med garage på matr.nr. 4i Son-
drup By, Hundslund, Sondrupvej 139, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Palle Radik for ejerne 
Lærke og Dennis Vexborg.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup-Åkjær, der er en tilstandsfredning. Der må som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse. Dog kan for-
nyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Om- og tilbygnin-
ger vedrørende eksisterende og lovligt opførte helårshuse må ikke finde sted uden godkendelse fra fred-
ningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning på 
landskabet. 

Odder Kommune har oplyst, at der er tale om en ejendom på 32.155 m2 i landzone uden landbrugspligt. Den 
eksisterende bebyggelse er på 261 m2 med tillæg af en udnyttet tagetage på ca. 90 m2. Det nye hus bliver på 
205 m2, hvortil kommer garage på 92 m2 og overdækket areal på 37 m2.

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningens tegningsmateriale.

Oder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1 km fra Natura 2000 området Horsens Fjord og 
havet øst for Endelave. Det vurderes ikke at ville påvirke udpegningsgrundlaget negativt. Kommunen har 
ikke kendskab til, at der skulle yngle nogle af de arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV over 
strengt beskyttede plante- og dyrearter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Lærke og Dennis Vexborg og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået, og 
fredningsnævnet tilkendegav, at der ville blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørel-
se, herunder med sit kendskab til det fredede område.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup-Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som med sin tilpasning i landskabet ikke findes at 
påvirke fredningen negativt i forhold til den eksisterende bebyggelse.

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. Bjarne Pedersen,
3. Lærke og Dennis Vexborg,
4. arkitekt Palle Radik,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Odder Kommune, sagsnr. 727-2017-15798,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 14. maj 2018

FN-MJØ-22-2018. Tagvinduer

Fredningsnævnet har den 1. marts 2018 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
tilladelse til at isætte syv tagvinduer på beboelsesbygningen på matr.nr. 1m Åkær Hgd., Falling, Vrads Mølle-
vej 29, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Kian Jørgensen.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup-Åkjær, der er en tilstandsfredning. Ombygning af beboelsesbygninger til landbrug, hvorved disses ydre 
ændres, må ikke iværksættes, før tegninger er godkendt af fredningsnævnet. Det er anført, at der er tale om 
en censurbestemmelse. 

Odder Kommune har oplyst, at der er tale om en ejendom på 2,14 ha med landbrugspligt. Der ønskes isat syv 
tagvinduer i stuehustaget, heraf tre på nordsiden og fire på sydsiden i forbindelse med en indvendig ombyg-
ning af ejendommen.  Der ændres ikke på tagkonstruktionen og ejendommens farvevalg. 

Projektet er nærmere illustreret i ansøgningen.

Oder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra Natura 2000 området Horsens Fjord og 
havet øst for Endelave. Det vurderes ikke at ville påvirke udpegningsgrundlaget negativt. Kommunen har 
ikke kendskab til, at der skulle yngle nogle af de arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV over 
strengt beskyttede plante- og dyrearter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 4. maj 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Kian Jørgensen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået, og fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der ville blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørel-
se, herunder med sit kendskab til det fredede område.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup-Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

Der er tale om en censurbestemmelse, og fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, da ejen-
dommens placering i landskabet betyder, at det periodevist umiddelbart øgede lys fra ejendommen ikke på-
virker oplevelsen af fredningen væsentligt negativt.

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.

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.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Kian Jørgensen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2018-32429,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 8. oktober 2018

FN-MJØ-120-2018. Ændret anvendelse af spejderhytte

Fredningsnævnet har den 20. september 2018 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om fremadrettet at anvende en spejderhytte til fritidsformål/fritidsbolig på matr.nr. 1x Torup By, Hundslund, 
Torupvej 45a, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af advokat Charlotte Jarland for en potentiel køber 
af ejendommen, som ejes af foreningen Falkevennen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver dispensation fra fred-
ningen af arealer ved Sondrup-Åkjær. Fredningsnævnet har endvidere besluttet ikke at ville udnytte påtale-
retten tillagt fredningsnævnet ved tre deklarationer. Begrundelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup-Åkjær, der er en tilstandsfredning. Fredningen har bestemmelser om restriktioner på byggeri, men inde-
holder ikke bestemmelser om, at fredningsnævnet skal godkende en ændret anvendelse af en bygning, hvis 
der ikke sker ydre bygningsændringer. 

Ejendommen er endvidere underlagt nogle deklarationer. 

Det fremgår af en deklaration af 4. januar 1973, at det i forbindelse med foreningen Falkevennens erhvervel-
se af ejendommen til brug for fritidsformål bl.a. blev bestemt, at ejendommens anvendelse til enhver tid skal 
ske i overensstemmelse med de fredningsbestemmelser, som måtte påhvile den. Der må ikke uden skovtilsy-
nets og fredningsplanudvalgets tilladelse opføres bygninger på ejendommen. Hvis ejendommen ikke længe-
re anvendes til institutionens fritidsformål, kan landbrugsministeriet med et års forudgående varsel kræve 
ejendommen afhændet til landbrugsmæssig anvendelse. Påtaleberettiget er landbrugsministeriet, frednings-
planudvalget og fredningsnævnet. 

Det fremgår yderligere af en deklaration af 16. november 1978 tinglyst den 17. november 1978, at bygnin-
gen alene må anvendes til almennyttige rekreative formål og ikke uden zonemyndighedens samtykke må 
afhændes til private. Påtaleretten er tillagt Århus amtsråd. Det fremgår af et tillæg af 6. marts 1979 til ”for-
anstående deklaration tinglyst på ejendommen den 17. november 1978”, at den af amtsrådet meddelte 
tilladelse til at opføre en spejderhytte på ejendommen endvidere er betinget af, at spejderhytten opføres i 
mørke farver og med en beliggenhed som vist på et vedhæftet rids. Det er anført, at påtaleretten i henhold 
til ”foranstående deklaration med tillæg” tilkommer Århus amt og fredningsnævnet.

Fredningsnævnet er således påtaleberettiget også i henhold til deklarationen af 16. november 1978.

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 34.410 m2 og består i skov/krat og åbne naturarealer, 
som ikke er dyrkede. Bygningen, som er på 168 m2, er opført i 1981.

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. oktober 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere foreningen Falkevennen ved Bjarne Henriksen, Bente Petersen og Jette Behrendt, Odder 
Kommune ved Anders Houmann Blok og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon. Fredningsnæv-
nets formand redegjorde for historikken omkring deklarationerne og deres indhold og for den kompetence, 
som er tillagt fredningsnævnet ved deklarationerne, herunder at der er spørgsmål om, hvorvidt fred-
ningsnævnet vil udnytte påtaleretten. Der er således i den henseende ikke tale om en almindelig sag om 
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dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Bjarne Henriksen nævnte, at fredningsnævnet 
blev påtaleberettiget i henhold til deklarationerne, fordi ejendommen ligger i fredningen ved Sondrup. Han 
oplyste videre, at der ved en ændret anvendelse ikke vil ske en ændring i offentlighedens adgang til områ-
det. Ib Salomon anførte, at det principielt er ærgerligt, hvis anvendelsen ikke længere er almennyttig, men at 
det efter omstændighederne kan accepteres, hvis ændringen ikke har betydning for naturen, hvis ikke områ-
det skifter karakter, og hvis offentligheden fortsat kan færdes i området. Odder Kommune rejste i øvrigt 
spørgsmål om, hvem der nu har den påtaleret, som blev tillagt fredningsplanudvalget. Fredningsnævnet 
tilkendegav som teknisk bistand at ville spørge miljøstyrelsen, om kompetencen tilkommer kommunen eller 
staten. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup-Åkjær indeholder bestemmelser med restriktioner på byggeri, men inde-
holder ikke bestemmelser om, at fredningsnævnet skal godkende en ændret anvendelse af en bygning, hvis 
der ikke sker ydre bygningsændringer. En ændret anvendelse kræver derfor ikke fredningsnævnets dispensa-
tion fra fredningen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet har påtaleret i henhold til de ovenfor omtalte deklarationer, der er pålagt ejendommen. 
Det er en nærliggende fortolkning om baggrunden for denne påtaleret, at den er begrundet i hensynet til at 
sikre, at der ikke sker en ændret anvendelse, som har betydning for oplevelsen af Sondrup-Åkjær-frednin-
gen.

Da der ikke sker ydre bygningsændringer, har en ændret anvendelse ikke umiddelbart nogen betydning for 
oplevelsen af fredningen. På den baggrund og på betingelse af, at den ændrede anvendelse ikke medfører 
en indskrænkning i offentlighedens adgang i området, vil fredningsnævnet ikke bruge påtaleretten til at hin-
dre den påtænkte ændrede anvendelse af spejderhytten.

Opmærksomheden henledes på, at der er andre påtaleberettigede i henhold til deklarationerne.

Klagevejledning

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Klage skal 
ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som bestemmer, om der kan klages over denne konkrete afgørelse.

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 Miljø- 
og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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. Vilhelm Brage Michelsen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Foreningen Falkevennen,
4. Advokat Charlotte Jarland,
5. Aakjær landinspektør,
6. Miljøstyrelsen, København,
7. Odder Kommune, sagsnr. 727-2018-9676,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet, centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
15. Region Midtjylland,
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16. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. juli 2019

FN-MJØ-065-2019. Jagttårne

Fredningsnævnet har den 13. juni 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om at 
opsætte to jagttårne på matr.nr. 20e og 26a Amstrup By, Falling, Alrøvej 104, 8300 Odder. Ansøgningen er 
indgivet af ejendommenes ejer Poul-Arne Nielsen.

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

Sagens baggrund 

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Son-
drup og Åkjær i Odder Kommune. Der er tale om en tilstandsfredning. Fredningen hindrer ikke, at de eksiste-
rende skovarealer drives efter sædvanlige forstmæssige principper. Der må ikke anbringes eller opsættes 
beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller lignende.

Odder Kommune har oplyst, at baggrunden for ansøgningen er et ønske om som led i bekæmpelse af mår-
hund, som er en af de invasive arter, der er under stor udbredelse i Danmark, at have lov til at opføre et jagt-
tårn med henblik på bekæmpelsen. Det bliver selvfølgelig lavet, så det skæmmer naturen i området mindst 
muligt. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at jagttårnet har et grundareal på 1,2 meter x 1,2 meter og således på 
1,44 m2. Det opføres i gammelt træ, som falder i med naturen. Der vil være på den ene side være en stige på 
2,2 meter til at komme op i tårnet og en låge til at komme ind i tårnet. Siddekassen får en maksimal højde på 
1,1 meter.  

Jagttårnenes placering er illustreret med røde rektangler på følgende kortmateriale:
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Odder Kommune har oplyst, at ejendommene er beliggende i Natura 2000 område, område nr. 56 Horsens 
Fjord, havet øst for og Endelave. Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 52, Horsens Fjord, havet 
øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Horsens Fjord og Endelave og Ramsarområde nr. 11, 
Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at projektet kan gennemføres uden at være i kon-
flikt med Natura 2000 området eller arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. Fredningsnævnets 
ministerudpegede medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse. I besigtigelsen 
deltog endvidere Poul-Arne Nielsen med formanden for jagtforeningen ved Aakær Gods Jan Locher og tidli-
gere formand Søren Sehested, Odder Kommune ved Anders Blok og Danmarks Naturfredningsforening ved 
Ib Salomon. Projektet blev gennemgået, og typen på de to jagttårne, som ønskes opsat, blev forevist. Det 
blev oplyst, at der er 3 meter op til den kasse, hvor jægeren sidder. Tårnene vil være i træ i naturfarve, men 
kan camoufleres yderligere efter fredningsnævnets anvisninger. 

Poul-Arne Nielsen oplyste, at der på den foreviste lokation 1 oprindeligt blev opstillet et tårn, men det blev 
fjernet igen efter en henvendelse fra Odder Kommune, som reagerede på en klage fra Danmarks Naturfred-
ningsforening. Det blev opstillet til brug for bekæmpelse af mårhund, som er er stort problem i området, og 
der ville være blevet opsat et skilt om, at tårnet kun måtte bruges til bekæmpelse af mårhund. De er et stort 
problem, fordi de tager alle former for yngel, fugleredder, padder og firben. Der er også set eksempler på, at 
de i flok nedlægger råvildt. Der vil blive opsat et kamera til brug for konstatering af, hvornår det er bedst at 
jage mårhund. Brug af et tårn er den bedste måde at jage mårhund på. Odder Kommune oplyste, at tårnet 
ønskes opsat indenfor strandbeskyttelseslinjen, og at opsætningen derfor kræver dispensation fra Kystdirek-
toratet. Der skal derudover ske overholdelse af jagtlovens regler også i relation til afstanden til naboer. Dan-
marks Naturfredningsforening anførte, at der i fredningen er forbud mod tårne og dermed også skydetårne. 
En eventuel dispensation bør tidsbegrænses til brug for at udrydde områdets bestand af mårhunde.

Poul-Arne Nielsen oplyste i relation til den foreviste lokation 2, at jagttårnet vil blive placeret et stykke inde i 
selve skoven. Det vil have samme udformning, og der vil også blive opsat et kamera. Jagttårnet skal også 
kunne bruges til at jage mårhund, men der er også tale om et egentligt jagttårn til at jage vildtet. Odder 
Kommune oplyste, at der er tale om et område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og at kommunens 
vurdering endnu ikke foreligger. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der bør ske håndhævelse af 
forbuddet mod tårne særligt i et tilfælde, hvor formålet reelt er jagt.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.

Der er i fredningen forbud mod opstilling af bl.a. tårne. Det fremgår ikke direkte, om der i den forbindelse 
også har været tænkt på jagttårne, men det er under alle omstændigheder fredningsnævnets opfattelse, at 
fredningens formål ikke tilsiger, at der ikke kan dispenseres til opstilling af jagttårne.
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Det er således fredningsnævnets opfattelse, at der i fredningen er mulighed for at meddele dispensation til 
opstilling af jagttårne, hvis fredningsnævnet konkret kan godkende dette.

Fredningsnævnet har fået forevist den konkrete udformning af de ansøgte jagttårne, og det er fred-
ningsnævnets opfattelse, at disse ikke i sig selv vil medføre en skæmmende oplevelse i landskabet. Fred-
ningsnævnet lægger endvidere efter de anviste placeringer ved fredningsnævnets besigtigelse til grund, at 
jagttårnene ønskes placeret på steder i skoven, hvor de ikke vil være synlige fra omgivelserne, men kun vil 
kunne ses ved ophold i umiddelbar nærhed af jagttårnene.

På den baggrund meddeler fredningsnævnet dispensation.

Dispensationen omfatter alene de ansøgte jagttårne med de ansøgte placeringer og kan således ikke bruges 
til en senere udskiftning af tårnene eller en anden placering af disse.

Opmærksomheden henledes på Odder Kommunes oplysninger om, at opstilling af jagttårnene også kræver 
dispensation fra anden lovgivning.  

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. 
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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. Bjarne Pedersen,
2. Odder Kommune, sagsnr. S2018-17787,
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Poul-Arne Nielsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
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-061-2019. Genopførelse af bolig

Fredningsnævnet har den 5. juni 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om opførelse af et enfa-
milieshus, atelier og carport på matr.nr. 5l Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 64, 8350 Hundslund. Ejen-
dommen ejes af Hanne Sørensen og Troels Haugaard Nielsen. Ansøgningen er efter ejernes fuldmagt indgi-
vet af Lene Johanne Marcussen og Dorte Marcussen som betinget købere af ejendommen.

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær i Odder Kommune. Der er tale om en tilstandsfredning. Om- og tilbygninger af eksisterende 
lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentelse godkendelse fra fred-
ningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning på 
landskabet.

Odder Kommune har oplyst, at det er et led i projektet, at eksisterende bolig og udhuse nedrives. Det eksi-
sterende enfamilieshus er i BBR registreret med 65 m2. Der er registreret to udhuse på henholdsvis 15 m2 og 
10 m2. Der ønskes opført et nyt etplans enfamilieshus på 155 m2 med omtrent samme placering som det 
eksisterende hus, en carport på 49 m2 og et udhus til brug for bolig/atelier/skur på 72 m2. Ydervægge og tag 
beklædes med henholdsvis mursten og græstag.

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1,5 km nord for nærmeste Natura 2000 område, 
område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Natura 2000 området består af Habitatområde nr. 
52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Horsens Fjord og Endelave og 
Ramsarområde nr. 11, Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at projektet kan gennemfø-
res uden at være i konflikt med nærmeste Natura 2000 område eller arter, som optræder på habitatdirekti-
vets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Dorte Marcussen med Anne Malling og LMO ved Lene Mygind samt Odder Kommune ved Anders 
Blok. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kunne ved besigtigelsen konstatere, at den eksisterende bygningsmasse er i meget dårlig 
stand. Der er tale om en stor udvidelse af bygningsmassen, men projektet findes efter en konkret vurdering 
af ejendommens beliggenhed og byggeriets skjulte placering som ikke synlig fra omgivelserne ikke at påvirke 
oplevelsen af fredningen.

På den anførte baggrund og med henvisning til fredningsnævnets praksis i andre sager i området meddeler 
fredningsnævnet dispensation. 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

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

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
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-
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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. Bjarne Pedersen,
2. Odder Kommune, sagsnr. S2019-5693,
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Dorte Marcussen,
5. LMO,
6. Hanne Sørensen,
7. Troels Hougaard Nielsen,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet, centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. juli 2019

FN-MJØ-060-2019. Tilbygning til drivhus

Fredningsnævnet har den 4. juni 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om en 
tilbygning til et drivhus på matr.nr. 4v Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 42, 8350 Hundslund. Ansøgningen 
er indsendt af ejendommens ejer Lotte Bjarke Nielsen.

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup-Åkjær. Der er tale om en tilstandsfredning. Om- og tilbygninger til eksisterende lovligt opførte helårs- og 
sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele 
afslag, hvis bygningen herved skønnes at få en uheldig indvirkning på landskabet. Der må ikke i øvrigt opfø-
res nogen art af bygninger, anbringes eller opsættes beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårn 
eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter opførelse af en tilbygning på 8,7 m2 til et eksisterende 
drivhus/orangeri på 20 m2, som er placeret inden for havens afgrænsning. Drivhuset er i hvidmalet træ og 
med glas, og tilbygningen vil blive opført med tilsvarende materialevalg. Tilbygningen placeres på siden af 
det eksisterende drivhus og vil på grund af det skrånende terræn blive 45 cm lavere.

Odder Kommune har videre oplyst, at bygningen ligger mere end 2 km nord for nærmeste Natura 2000 om-
råde, område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Natura 2000 området består af Habitatområde 
nr. 52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Horsens Fjord og Endelave 
og Ramsarområde nr. 11, Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke er i 
konflikt med nærmeste Natura 2000 område eller arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Søren Nielsen for Lotte Bjarke Nielsen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, 
at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup-Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.
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Der er tale om en mindre udvidelse af et drivhus med tilsvarende materialer i en have afgrænset af beplant-
ning. På den baggrund og efter fredningsnævnets praksis om drivhuse i haver meddeler fredningsnævnet 
dispensation.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

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

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
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.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Pedersen,
2. Søren Nielsen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Odder Kommune, sagsnr. S2019-6477,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
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-029-2019. Hæk og skovfyr

Fredningsnævnet har den 13. marts 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om at etablere en hæk 
og en skovfyr på matr.nr. 9a Trustrup By, Hundslund, Glibingvej 3, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indgivet 
af ejendommens ejer Rikke Frederichsen.

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær i Odder Kommune. Der er tale om en tilstandsfredning, som har til formål at bevare de landska-
belige skønhedsværdier navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens Fjord, det stærkt kuperede terræn 
og den meget varierende fauna. Med undtagelse af driftsmæssigt nødvendige hegn må hegn ikke opsættes 
eller plantes uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af levende hegn må finde sted. 

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter en hæk, hvoraf højst fem meter vil blive placeret i 
fredningen. En enkelt skovfyr vil endvidere blive placeret i fredningen. Arealet er i dag markjord. Det er kom-
munens opfattelse, at hækken kan sidestilles med opførelse af et hegn, som kræver fredningsnævnets tilla-
delse.

Projektet er illustreret i ansøgningsmaterialet.

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1,6 km nord for nærmeste Natura 2000 område, 
område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Det er kommunens vurdering, at projektet kan gen-
nemføres uden at være i konflikt med nærmeste Natura 2000 område eller arter, som optræder på habitat-
direktivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Rikke Frederichsen og Odder Kommune ved Anders Blok. Projektet blev gennemgået. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse

Hækken og skovfyren ønskes placeret på et areal, der i dag henligger som mark, og der er således ikke tale 
om et eksisterende haveareal. Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at fredningen af arealer 
ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 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.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der kun i begrænset omfang berører fredningen, og 
som med sin placering på ejendommen i den yderste kant af fredningen ind mod det eksisterende haveareal 
ingen betydning har for oplevelsen af fredningen eller landskabet. 

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. Bjarne Pedersen,
2. Odder Kommune, sagsnr. S2019-3655,
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Rikke Frederichsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
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-021-2019. Jagttårne

Fredningsnævnet har den 23. maj 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om to opsatte jagttårne 
på matr.nr. 1a og 1e Åkær Hgd. Falling, Aakjærvej 89, 8300 Odder. Ejendommene ejes af Johan Koed Jørgen-
sen.

Baggrunden for fredningsnævnets behandling af sagen er en henvendelse den 6. februar 2019 fra Danmarks 
Naturfredningsforening til fredningsnævnet om jagttårnene. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Son-
drup og Åkjær i Odder Kommune. Der er tale om en tilstandsfredning. Fredningen hindrer ikke, at de eksiste-
rende skovarealer drives efter sædvanlige forstmæssige principper. Der må ikke anbringes eller opsættes 
beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller lignende.

Odder Kommune har oplyst, at det er kommunens vurdering, at jagttårnene er erhvervsmæssigt nødvendige 
for landbrugsejendommen Åkjær Gods. Det er i øvrigt kommunens opfattelse, at simple jagttårne i grønne 
og brune nuancer ikke skæmmer landskabet og derfor kan tillades i fredningen.

Odder Kommune har videre oplyst, at skydetårnene er henholdsvis ca. 1,5 km og 2,3 km nord for nærmeste 
Natura 2000 område, område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Natura 2000 området består 
af Habitatområde nr. 52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36; Horsens 
Fjord og Endelave og Ramsarområde nr. 11, Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at 
jagttårnene ikke er i konflikt med nærmeste Natura 2000 område eller arter, som optræder på habitatdirek-
tivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Aakær Gods ved godsforvalter Kristian Thomsen, advokat Jens Glavind og advokatfuldmægtig 
Simone Glavind, formanden for jagtforeningen ved Aakær Gods Jan Locher og tidligere formand Søren Sehe-
sted, Odder Kommune ved Bent Mortensen og Anders Blok og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Sa-
lomon. De to jagttårne blev besigtiget. 

Søren Sehested oplyste ved lokation 1, at jagttårnet har været der i de 24 år, han har deltaget i jagt på ejen-
dommen. Det er skovfald, som har betydet, at tårnet er blevet synligt fra vejen. Jan Locher oplyste, at jagt-
lovens regler om afstand til naboer er overholdt. Advokat Jens Glavind henviste til, at det er et naturligt led i 
ejendommens drift, at der er jagt. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der i fredningen er forbud 
mod tårne og dermed også jagttårne. Det er et forbud, der bør håndhæves.

Ved lokation 2 blev der rejst spørgsmål, om jagttårnet er opstillet i fredningen. Jan Locher oplyste, at det er 
placeret meget skjult, og at det for en mere brugbar ordning eventuelt vil blive flyttet til en anden lokation. 
Denne lokation blev anvist. Det kunne konstateres, at tårnet fortsat ville være inde i skoven og ikke ville væ-
re synligt fra omgivelserne. Søren Sehested oplyste, at dette tårn også har været på ejendommen i de 24 år, 
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han har deltaget i jagten. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der i fredningen er forbud mod tårne 
og dermed også jagttårne. Det er et forbud, der bør håndhæves.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.

Der er i fredningen forbud mod opstilling af bl.a. tårne. Det fremgår ikke direkte, om der i den forbindelse 
også har været tænkt på jagttårne, men det er under alle omstændigheder fredningsnævnets opfattelse, at 
fredningens formål ikke tilsiger, at der ikke kan dispenseres til opstilling af jagttårne.

Det er således fredningsnævnets opfattelse, at der i fredningen er mulighed for at meddele dispensation til 
opstilling af jagttårne, hvis fredningsnævnet konkret kan godkende dette.

Fredningsnævnet lægger til grund, at begge jagttårne er opsat i fredningen.

Fredningsnævnet meddeler på baggrund af jagttårnenes placering og udseende lovliggørende dispensation 
til disse, idet de ikke findes at have en nævneværdig påvirkning af landskabsoplevelsen. Hensynet til driften 
af Aakjær Gods og oplysningerne om den tid, jagttårnene har været opsat, er indgået i fredningsnævnets 
vurdering.

Dispensationen omfatter alene de eksisterende jagttårne med de under besigtigelsen omtalte placeringer og 
kan således ikke bruges til en senere udskiftning af tårnene eller en anden placering af disse.

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. Bjarne Pedersen,
2. Odder Kommune, sagsnr. 727-2019-6435,
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Johan Koed Jørgensen,
5. advokat Jens Glavind,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.



1

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

Den 15. juli 2019

FN-MJØ-064-2019. Ændret anvendelse af spejderhytte

Fredningsnævnet har den 13. juni 2019 fra Odder Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
fremadrettet at anvende en spejderhytte til sundhedsfremmende aktiviteter i forbindelse med salg til et 
firma. Spejderhytten er beliggende på matr.nr. 1x Torup By, Hundslund, Torupvej 45a, 8350 Hundslund. 
Ejendommen ejes af foreningen Falkevennen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver fredningsnævnets dis-
pensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup-Åkjær, der er en tilstandsfredning. Fredningen har bestemmelser om restriktioner på byggeri, men inde-
holder ikke bestemmelser om, at fredningsnævnet skal godkende en ændret anvendelse af en bygning, hvis 
der ikke sker ydre bygningsændringer. 

Ejendommen er endvidere underlagt nogle deklarationer. 

Det fremgår af en deklaration af 4. januar 1973, at det i forbindelse med foreningen Falkevennens erhvervel-
se af ejendommen til brug for fritidsformål bl.a. blev bestemt, at ejendommens anvendelse til enhver tid skal 
ske i overensstemmelse med de fredningsbestemmelser, som måtte påhvile den. Der må ikke uden skovtilsy-
nets og fredningsplanudvalgets tilladelse opføres bygninger på ejendommen. Hvis ejendommen ikke længe-
re anvendes til institutionens fritidsformål, kan landbrugsministeriet med et års forudgående varsel kræve 
ejendommen afhændet til landbrugsmæssig anvendelse. Påtaleberettiget er landbrugsministeriet, frednings-
planudvalget og fredningsnævnet. 

Det fremgår yderligere af en deklaration af 16. november 1978 tinglyst den 17. november 1978, at bygnin-
gen alene må anvendes til almennyttige rekreative formål og ikke uden zonemyndighedens samtykke må 
afhændes til private. Påtaleretten er tillagt Århus amtsråd. Det fremgår af et tillæg af 6. marts 1979 til ”for-
anstående deklaration tinglyst på ejendommen den 17. november 1978”, at den af amtsrådet meddelte 
tilladelse til at opføre en spejderhytte på ejendommen endvidere er betinget af, at spejderhytten opføres i 
mørke farver og med en beliggenhed som vist på et vedhæftet rids. Det er anført, at påtaleretten i henhold 
til ”foranstående deklaration med tillæg” tilkommer Århus amt og fredningsnævnet.

Fredningsnævnet traf den 8. oktober 2018 afgørelse i en anden sag om ændret anvendelse af spejderhytten 
(FN-MJØ-120-2018).

Det er oplyst, at ejendommen er på 34.410 m2 og består i skov/krat og åbne naturarealer, som ikke er dyrke-
de. Bygningen, som er på 168 m2, er opført i 1981.

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. I besigtigelsen deltog 
endvidere Foreningen Falkevennen ved Bente Petersen og Jette Behrendt, CC Green ApS ved Jesper Markfo-
ged og Odder Kommune ved Anders Blok. Fredningsnævnets formand redegjorde for, at fredningsnævnets 
påtaleret efter deklarationerne er bortfaldet ved en ændring af naturfredningsloven i 1978. Sagen skal der-
for alene behandles i relation til fredningen af arealer ved Sondrup-Åkjær. Det projekt, som ønskes gennem-
ført ved CC Green ApS køb af ejendommen, blev gennemgået. Det blev oplyst, at der som udgangspunkt ikke 
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sker ydre bygningsændringer, dog vil to vinduer eventuelt blive forlænget ned til jorden. Fredningsnævnet 
tilkendegav, at projektet ikke kræver fredningsnævnets dispensation.
  
Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup-Åkjær indeholder bestemmelser med restriktioner på byggeri, men inde-
holder ikke bestemmelser om, at fredningsnævnet skal godkende en ændret anvendelse af en bygning, hvis 
der ikke sker ydre bygningsændringer. En ændret anvendelse kræver derfor ikke fredningsnævnets dispensa-
tion fra fredningen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det kræver efter en konkret vurdering af ejendommens ydre fremtræden og beliggenhed skjult i skoven 
heller ikke fredningsnævnets dispensation at gennemføre ydre bygningsændringer, som består i at forlænge 
to eksisterende vinduer mod jorden.

Det bemærkes i øvrigt, at fredningsnævnets påtaleret i henhold til de ovenfor omtalte deklarationer er bort-
faldet ved en ændring af naturfredningsloven i 1978.

Klagevejledning

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Klage skal 
ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som bestemmer, om der kan klages over denne konkrete afgørelse.

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 Miljø- 
og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-
meside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-
gefristen 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, 
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manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for ef-
terkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Pedersen,
2. Foreningen Falkevennen,
3. CC Green ApS,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Odder Kommune, sagsnr. 727-2019-6140,
6. Landbrugsstyrelsen,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 6. marts 2020

FN-MJØ-136-2019. Udhuse 

Fredningsnævnet modtog den 12. december 2019 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om opførel-
se af tre udhuse på matr.nr. 7aa Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 87, 8350 Hundslund. Ansøgningen er 
indsendt af ejendommens ejere Iben Lindegaard Pedersen og Jonas Brandt.

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær. Der er tale om en tilstandsfredning. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt op-
førte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forudgående godkendelse fra fredningsnævnet, der 
kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er i 
øvrigt ikke tilladt at anbringe eller opsætte bl.a. skure.  

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter et legehus på 4,87 m2 inkl. udhæng, et hønsehus på 
6,45 m2 og et redskabsskur på 15,1 m2. De opføres i afdæmpede farver på en større naturgrund, men i til-
knytning til helårsboligen. Ejendommens størrelse er på 7.528 m2, og der er i forvejen en bolig på 202 m2, et 
udhus på 69 m2 med integreret garage på 22 m2 samt et brændely på 25 m2.

Odder Kommune har videre oplyst, at udhusene er mere end 350 meter nord for nærmeste Natura 2000-
område Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at bygningerne kan opføres uden at være i 
konflikt med området eller bilag IV-arter. 

Odder Kommune har som sin indstilling anført, at småbygningerne med placeringen blandt træer og buske i 
haven og i tilknytning til de eksisterende bygninger ikke vil påvirke omgivelserne i relation til fredningsbe-
stemmelserne. De vil ikke syne væsentlige uden for grunden. Der er samtidig valgt materialer og farver, der 
vil falde ind i omgivelserne og udgøre en naturlig helhed i haven og de nære omgivelser omkring grunden. 
De vil ikke på nogen måde virke som fremmede elementer set fra de syd for liggende arealer, som vurderes 
at være den eneste retning, bygningerne vil kunne ses fra. Det indstilles derfor, at der meddeles dispensa-
tion på vilkår om, at bygningernes tag og facader holdes i afdæmpede farver. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Iben Lindegaard Pedersen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
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er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Der er tale om mindre bygninger, som har en ydre fremtræden, der er søgt tilpasset omgivelserne, og som 
opføres indenfor ejendommens haveareal ved eksisterende beplantning. På den baggrund kan fred-
ningsnævnet uanset ejendommens øvrige bygningsmasse efter en konkret vurdering meddele dispensation 
til det ansøgte på vilkår som anført af Odder Kommune om, at tag og facader holdes i afdæmpede farver.   

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-
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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. Bjarne Pedersen,
2. Iben Lindegaard Pedersen og Jonas Brandt
3. Odder Kommune, sagsnr. S2019-11162,
4. Miljøstyrelsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 6. marts 2020

FN-MJØ-131-2019. Læskur til brug for naturpleje 

Fredningsnævnet modtog den 2. december 2019 Odder Kommunes udtalelse om kommunens ansøgning om 
at opsætte et læskur til naturpleje på kommunens areal matr.nr. 4p Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 35, 
8350 Hundslund. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse og efterfølgende modtagelse af en Natura 2000-vurdering besluttet 
at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse.

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær. Der er tale om en tilstandsfredning. Det er bortset fra nærmere fastsatte bestemmelser om 
bygninger til landbrug, frugtplantager, helårshuse og sommerhuse anført, at det ikke er tilladt at opføre no-
gen art af bygninger, herunder bl.a. skure. Fredningsmyndighederne er berettiget til på udyrkede arealer at 
udføre landskabspleje.  

Odder Kommune har oplyst, at skuret ønskes opført til læ for græssende dyr, som holdes som led i naturple-
je af et overdrev. Naturplejen skal sikre, at overdrevet bibeholdes som et lysåbent areal, der ikke springer i 
krat. Dyrene skal pleje arealet hele året og skal derfor have adgang til et læskur. Det er lovpligtigt at have et 
læskur, når dyrene er ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren eller i vinterlignende vejr. Læskuret bliver 
på 4 x 4 meter og således 16 m2 med en højde på 2 meter og bygges i lærketræ med tag i sorte stålplader. 
Taghældningen er ensidig med et udhæng på ca. 20 cm. Læskuret er lukket på alle sider undtagen en åbning 
på ca. 2 meter på en af siderne. Det placeres på et mindre lysåbent areal neden for en skrænt langs eksiste-
rende træer/krat. Det indgår i kommunens afvejning, at læskuret er driftsmæssigt nødvendigt for helårs 
naturpleje. Det er en perifer foranstaltning for at opnå en forbedring af naturtilstanden på arealet med af-
græsning året rundt. Det er kommunens vurdering, at skuret med sin størrelse og materialevalg med brune 
farver og placeringen i udkanten af arealet ikke vil skæmme landskabet eller naturen som helhed.  

Odder Kommune har videre oplyst, at projektområdet er ca. 2 km fra Natura 2000-område nr. 56 Horsens 
Fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at læskuret kan opsættes uden at påvirke arterne på udpeg-
ningsgrundlaget eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 3. marts 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Odder Kommune ved Lisette Søgaard. Projektet blev gennemgået. Der forelå ikke en Natura 2000-
vurdering. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation under forudsætning af, at en 
vurdering viser, at projektet ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og 3.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
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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 meddeler efter projektets udformning, placering og formål dispensation til opsætningen af 
læskuret. 

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-



3

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. Bjarne Pedersen,
2. Odder Kommune, sagsnr. S2019-14367,
3. Miljøstyrelsen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
8. Dansk Botanisk Forening, København,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
11. Region Midtjylland,
12. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 3. juli 2020

FN-MJØ-128-2019. Beskæring af bevoksning, kørespor og rydning af underskov på Aakær Gods

Fredningsnævnet modtog den 4. oktober 2019 en anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsforenings afde-
ling i Odder om beskæring af bevoksning, kørespor, rydning af underskov og bygningsændringer på Kanalhu-
set på matr.nr. 1o Åkær Hgd. Falling, Vads Møllevej 32, 8300 Odder. Ejendommen er en del af Aakær Gods, 
som ejes af Johan Koed Jørgensen. Fredningsnævnet modtog endvidere den 29. oktober 2019 Danmarks 
Naturfredningsforenings anmeldelse om en etableret terrasse omkring Kanalhuset og den 19. november 
2019 Odder Kommunes udtalelse om de anmeldte forhold. 

Fredningsnævnet behandlede spørgsmålene på et møde med besigtigelse den 20. november 2019 og med-
delte ved afgørelse af 12. december 2019 dispensation til bygningsændringerne på og ændringerne omkring 
Kanalhuset (FN-MJØ-106-2019), men udsatte i øvrigt afgørelsen af de andre forhold på indhentelse af nød-
vendige yderligere oplysninger. Denne del af sagen blev tildelt et nyt sagsnummer (FN-MJØ-128-2019).

Fredningsnævnet modtog efterfølgende den 7. januar 2020 Odder Kommunes supplerende udtalelse, den 
10. januar 2020 Danmarks Naturfredningsforenings yderligere bemærkninger, den 25. februar 2020 Miljøsty-
relsens udtalelse som teknisk bistand i sagen og den 2. april 2020 Odder Kommunes yderligere supplerende 
udtalelse.

Ejendommens ejer har efterfølgende haft sagsfremstillingen i høring.

Fredningen 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup 
og Åkjær i Odder Kommune. Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Ændringer i 
terrænet eller terrænformerne er ikke tilladt. Arealer, som ikke hidtil har været udlagt som skov eller planta-
ge, må ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet indtages til en sådan anvendelse. Fredningen er ikke til hin-
der for, at de eksisterende skovarealer drives efter sædvanlige forstmæssige principper. Det er nævnt i fred-
ningsnævnets forudgående fredningsafgørelse af 27. december 1972, at ca. 56 ha af matr.nr. 1a i forvejen 
var fredet ved en frivillig deklaration af 15. maj 1952. Denne fredning blev ikke ophævet ved fredningen af 
arealer ved Sondrup og Åkjær. 

Arealerne er således delvist endvidere omfattet af en fredningsdeklaration af 15. maj 1952 om fredning af 
Uldrup Bakker. Der er ikke anført et formål med fredningen. Det fremgår, at nuværende ikke dyrkede dele af 
området stadig skal henligge i deres tilstand på fredningstidspunktet urørt af kulturindgreb. Disse områder 
må ikke opdyrkes eller beplantes, der må ikke græsses husdyr på dem, og der må intet foretages, som kan 
forstyrre floraen og faunaen og de naturlige overfladeformer. Spredning og opvækst af vildtvoksende træer 
og buske skal uhindret kunne finde sted, hvorimod selvsåede fremmede træarter (gran, fyr o.a.) vil være at 
fjerne ved fredningsnævnets foranstaltning. På foranledning af fredningsnævnet kan udtynding og hugst ske 
i den indvandrende skov, hvor landskabelige eller videnskabelige grunde taler derfor. De på fredningstids-
punktet dyrkede dele af det fredede areal kan dog fortsat dyrkes på almindelig landbrugsmæssig vis.

Fredningen af Uldrup Bakker beskriver den relevante del af fredningsgrænsen således: ”Den del af Uldrup-
gården, matr.nr. 1a af Aakjær by, Falling Sogn, som sædvanlig kaldes Uldrup Bakker, og som begrænses mod 
nord af en linie fra Uldrupgaard i vestlig retning til plantagen, mod vest af plantagen, mod syd af Horsens 
fjord og mod øst af vejen fra Uldrupgaard til fjorden” 
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Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 
henvist til afgrænsningen af fredningen af Uldrup Bakker i det digitale fredningskort og overført det til et 
luftfoto på den nedenfor anførte måde. Miljøstyrelsen har herved præciseret, at det areal, som er beliggen-
de vest for den indtegnede grænse, er omfattet af begge fredninger, mens det areal, der er beliggende øst 
for grænsen alene er omfattet af fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær.
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Danmarks Naturfredningsforenings anmeldelse

Danmarks Naturfredningsforening anførte, at bevoksningen på den beskyttede naturtype strandeng sydvest 
for Kanalhuset var skåret helt i bund, og at der var efterladt dybe kørespor. Sydøst for Kanalhuset var under-
skoven blevet ryddet og træerne opstammet i et område, som ifølge Miljøportalen er den beskyttede natur-
type mose. 

Odder Kommunes udtalelse

Odder Kommune udtalte den 19. november 2019 efter en besigtigelse af arealet sammen med ejeren og 
dennes advokat i relation til slåning af strandeng og afsætning af dybe kørespor, at det fremgår af luftfoto, at 
den vestlige del af strandengen er blevet slået årligt siden 2002, og at der de fleste år sås tydelige kørespor. I 
2017 er den østlige del af strandengen muligvis også slået. Strandengen er domineret af tagrør. Den vestlige 
del er kortslået, og der er lavet flere kørespor. Ejeren har også oplyst, at den vestlige del af strandengen slås 
hvert år, når der er tid til det ofte efter høst. Den vestlige del er ikke slået i 2019, da det er for vådt at køre 
på. Strandenge er omfattet af rydningspligt, hvis ikke de er meget våde. Rydningspligten betyder, at de skal 
vedligeholdes f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter behov, idet opvækst af træer og buske ikke må 
være mere end fem år gamle. Fredede arealer er ikke omfattet af rydningspligt, hvis pligten er i uoverens-
stemmelse med fredningen. Det er kommunens vurdering, at rydningspligten på de lysåbne strandenge og 
den heraf følgende slåning ikke er i strid med fredningen. Afsætning af kørespor vurderes ikke at være for-
hold, der er omfattet af fredningen.

Odder Kommune udtalte om rydning af underskov og opstamning af træer i mose, at kommunen har gen-
nemgået luftfoto for at kortlægge arealets driftshistorie. Det var skovbevokset til og med 2002. Det er i 2004 
lysåbent med spredte træer og med tydelige kørespor. Herefter sker der løbende opvækst af træer, som 
ryddes jævnligt. I 2010 er der afsat kørespor i forbindelse med rydning. Ejeren har oplyst, at der skete storm-
fald omkring 1999. Herefter er der ryddet for opvækst af rød-el hvert 2.-3. år. I 2019 er der foretaget sæd-
vanlig rydning af opvækst af rød-el med buskrydder. Mosearealet fremtrådte ved kommunens besigtigelse 
som et lavtliggende areal med varieret typisk mosevegetation og spredte store elletræer, som er opstamme-
de. Dele af arealet er med dominans af nælde. Der ligger en del små fældede elletræer på den nordvestlige 
del af arealet. Arealet er klippet/slået, men der er intakte topstartuer. Der er mange vandfyldte kørespor på 
arealet. Det fremgår af fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær, at den ikke hindrer, at eksisterende sko-
varealer drives efter sædvanlige forstmæssige principper. 

Odder Kommune oplyste i øvrigt i relation til Natura 2000, at arealet er beliggende indenfor Natura 2000-
område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og er udpeget som habitatnaturtype på udpegnings-
grundlaget. I 2006 kortlagde Miljøstyrelsen mosen som elle- og askeskov. I 2011 kortlagde styrelsen mosen 
som rigkær med bemærkning om, at ellesumpen var ryddet inden for de senere år. Med denne kortlægning 
er kommunen forpligtet til at sikre, at rigkæret opnår en gunstig bevaringsstatus. 

Odder Kommune udtalte yderligere i relation til naturbeskyttelseslovens § 3, at mosen er omfattet af for-
buddet mod tilstandsændringer. Mosen var af typen elle-askeskov indtil et tidspunkt mellem 2002 og 2004, 
hvorefter den ændrer karakter til en lysåben tilstand. Hidtidig udnyttelse af den naturlige træbevoksning til 
træproduktion kan fortsætte uden dispensation. Der kan udføres såvel tyndings-hugster som ren-afdrift 
under forudsætning af, at der ikke derved sker andre ændringer, som medfører, at ellesumpen ikke genop-
står som sådan. Fjernelse af træerne mellem 2002 og 2004 er derfor ikke i strid med naturbeskyttelseslovens 
§ 3. De dybe kørespor, som ses på luftfoto i 2004, er dog en tilstandsændring, som kan undgås ved udlæg-
ning af køreplader. Driften efter 2004 har fastholdt den lysåbne tilstand og har herved forårsaget, at elle-
/askeskoven ikke er genopstået på arealet. Det vurderes at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 3. I 
forbindelse med de generelle naturtilsyn har arealet været besigtiget af Århus Amt i 2006 og af Odder Kom-
mune i 2008 og 2015, uden at der er reageret på, at der er sket tilstandsændringer. Kommunen skal som 
tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betyd-
ning. Der må ved dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 ikke træffes afgørelser, der kan skade ud-
pegningsgrundlaget. Kommunen afventer fredningsnævnets stillingtagen inden udarbejdelse af en lovliggø-
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relse. Kommunen vil i en afgørelse lægge vægt på, at træerne er fjernet i forbindelse med stormfald, og at 
der siden 2006 er foretaget fem besigtigelser af arealet, uden at myndighederne har reageret på tilstands-
ændringen. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at arealet i relation til Natura 2000 er kortlagt som rigkær, og 
at kommunen i sin udøvelse af beføjelser skal lægge Natura 2000-planerne til grund.      

Fredningsnævnets besigtigelse

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 20. november 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Johan Koed Jørgensen med advokat Jens Glavind, arkitekt Niels Vium, Jette Vohlert og Kri-
stian Thomsen, Odder Kommune ved Bent Mortensen, Merete Johannsen og Heida Thorgeirsdottir, Dan-
marks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Landsforeningen for Bygnings- og landskabskulturs lokalaf-
deling i Odder ved Nikolaj Hyllestad og Sigmundur Hyllestad.  

Johan Koed Jørgensen og advokat Jens Glavind redegjorde indledningsvis for historikken omkring Aakær 
Gods og herunder særligt bygningernes forfaldne tilstand, da Johan Koed Jørgensen trådte til med genopret-
telsen af og sin efterfølgende erhvervelse af godset. Fredningsnævnet fik herved udleveret historiske billeder 
af bygningernes udseende. Det blev i den forbindelse oplyst, at områdets pleje har været kendt af det davæ-
rende amt, Miljøstyrelsen og Odder Kommune, som ikke har haft bemærkninger til forholdene. Bent Mor-
tensen bekræftede dette.

Strandengen blev besigtiget, og forholdene omkring den blev drøftet. Det kunne konstateres, at bevoksnin-
gen var skåret ned, og at der var etableret et flere meter bredt slået bælte ned til vandet. Johan Koed Jør-
gensen oplyste, at der har været flere forskellige formål med at ”rydde op” på strandengen. Sivene er fjernet 
for at gøre området åbent, herunder også for at åbne op til den kulturhistoriske kanal, som Kanalhuset er 
opkaldt efter. Området er åbent for offentligheden, som kan gå helt ned til vandet, og det er muligt for de 
jægere, som bruger området, at sætte en båd i vandet. Bent Mortensen oplyste som supplement til Odder 
Kommunes udtalelse, at det naturmæssigt kan være godt at foretage en sådan oprydning på strandengen. 
Det er imidlertid et reelt problem med de store kørespor, som er udtryk for, at der er brugt for store og tun-
ge køretøjer til arbejdets udførelse. Det er nødvendigt, at der fremadrettet bruges mindre køretøjer, og 
kommunen er i dialog med godset herom. Johan Koed Jørgensen bekræftede at være indstillet på, at en 
fremtidig pleje sker efter kommunens anvisninger. Ib Salomon bemærkede, at det kan være godt med ryd-
ninger, men at det sker for ofte. Det vil være bedre, hvis det ikke udføres så ofte som sket.

Stedet for den anmeldte rydning af underskov blev besigtiget. Johan Koed Jørgensen oplyste, at der er fjer-
net rødel med buskryder, herunder ned til kanalen. Der er ikke brugt maskiner. Der er herudover fjernet 
træer, som er væltet i storm. Miljøstyrelsen har sagt ok til rydningen grundet områdets fauna. Bent Morten-
sen oplyste som supplement til Odder Kommunes udtalelse, at den skete rydning er udført i overensstem-
melse med de principper, som kommunen selv bruger i relation i Rigkær. Fredningsnævnets ministerudpege-
de medlem anerkendte det anførte om Rigkær, men udtrykte betænkelighed i relation til den Elle-askeskov, 
som kunne ses på moseområdet. Merete Johannsen oplyste, at Elle-askeskov tidligere har været kortlagt 
som habitatnaturtype på arealet, men at det ikke længere er det, men derimod fortsat er kortlagt som sådan 
på det areal, som kan ses liggende umiddelbart ved siden af det berørte område. 

Odder Kommune oplyste på fredningsnævnets formands forespørgsel, at Odder Kommunes omtale af Natu-
ra 2000 ikke indeholder en egentlig vurdering af forholdenes konsekvens på området og om bilag IV-arter. 
Han oplyste derfor med henvisning til naturbeskyttelseslovens § 50, at fredningsnævnet ikke kan træffe af-
gørelse om forholdene - bortset fra ændringerne ved Kanalhuset - før der foreligger en udtalelse herom. 
Merete Johannsen oplyste, at en sådan vil blive udarbejdet, men at det er muligt, at det vil være nødvendigt 
at inddrage Miljøstyrelsen i spørgsmålet. Formanden bekræftede i øvrigt på advokat Jens Glavinds fore-
spørgsel, at en sådan udtalelse vil blive sendt i høring.

Odder Kommunes supplerende udtalelse

Odder Kommune udtalte den 7. januar 2020 supplerende om Natura 2000, at strandengen syd for Kanalhu-
set er en del af udpegningsgrundlaget. Strukturindekset er moderat, mens artsindekset er ringe. Den samle-
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de naturtilstand er ringe. Hvis strandenge ikke er meget våde, er de omfattet af en rydningspligt efter jordre-
sursebekendtgørelsen og skal derfor vedligeholdes f.eks. ved slåning, slæt eller afgræsning efter behov, idet 
opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Fredede arealer er ikke omfattet af ryd-
ningspligten, hvis pligten er uoverensstemmende med fredningen. Da der er to modstridende fredninger, er 
det uklart, om en rydningspligt er i strid med fredningen. Ejeren har oplyst, at arealet ikke er omfattet af 
støtteordninger eller andet med krav om slåning på et givent tidspunkt. Efter bekendtgørelsens regler må 
arealet kun slås eller ryddes fra 1. august til 30. april. Høslet må kun ske fra 1. juli til 30. april. Det er kommu-
nens vurdering, at slåning i overensstemmelse med reglerne ikke vil påvirke naturtypen og dertil knyttede 
arter i negativ retning, dog under forudsætning af at der ikke afsættes dybe kørespor. Det fremgår i øvrigt af 
vedhæftede målebordsblade fra 1862-1899 og luftfotos fra 1954 og 1999, at adgangsvejen over strandengen 
er en gammel adgangsvej. Miljøstyrelsen kortlagde i 2006 mosen sydøst for Kanalhuset som elle- og aske-
skov, men ændrede i 2011 kortlægningen til rigkær med en bemærkning om, at ellesumpen var ryddet inden 
for de senere år. Begge naturtyper er grundvandsfødte naturtyper, og tilgroningsgraden er bestemmende 
for, om arealet kortlægges som rigkær eller elle- og askeskov. Arealets status er rigkær og er beregnet til at 
have et ringe strukturindeks og et moderat artsindeks, der samlet set giver en ringe naturtilstand. Arealet er 
ikke kortlagt som levested for arter på udpegningsgrundlaget. Med den nuværende kortlægning som rigkær 
er kommunen og andre myndigheder forpligtet til at sikre, at rigkæret opnår en gunstig bevaringsstatus, 
hvilket også indebærer, at arealet skal holdes lysåbent. Rydning af opvækst af rød-el bidrager til at fastholde 
rigkærets lysåbne tilstand, og det er en plejeform, kommunen udfører i rigkæret øst for arealet. Det er kom-
munens vurdering, at rydning af opvækst af rød-el ikke vil påvirke rigkæret og dertil knyttede arter i negativ 
retning, dog under forudsætning af, at der ikke afsættes dybe kørespor, som vil ødelægge rigkærets struktur. 

Odder Kommune udtalte videre, at slåning af strandengen og rydning af opvæksten af rød-el ikke vil påvirke 
bilag IV-arter under forudsætning af, at der ikke afsættes væsentlige kørespor. Der vil heller ikke ske en på-
virkning ved opstamning af store træer efter fastsatte retningslinjer herfor. 

Odder Kommune udtalte i øvrigt, at kommunen var indstillet på at meddele dispensation i relation til natur-
beskyttelseslovens § 3, hvis mosens status af rigkær blev fastholdt. 

Odder Kommune opfordrede i øvrigt på baggrund af den overlappende kortlægning af arealet som rigkær og 
elle- og askeskov, at fredningsnævnet indhentede teknisk bistand hos Miljøstyrelsen, så forholdet kan udre-
des, og så det kan afklares, om det er kortlægningen som rigkær, der skal lægges til grund for habitatvurde-
ringen.

Danmarks Naturfredningsforenings supplerende bemærkninger

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Odder anførte den 10. januar 2020 i relation til strandengen, at 
1952-fredningen er mere restriktiv end 1977-fredningen. Det er forkert, at strandegnen overhovedet bliver 
slået, da det aldrig har været hensigten med 1952-fredningen. Ifølge den fredning skal områderne henligge i 
deres tilstand på fredningstidspunktet urørt af kulturindgreb, og det er netop kulturindgreb, som har med-
ført, at den samlede naturtilstand er ringe. De ikke berørte strandenge øst og vest for Kanalhuset har det 
fint, mens strandengen nedenfor Kanalhuset er præget af dybe kørespor og kørsel med alt for tunge maski-
ner. Den bliver tilsyneladende slået ganske tit og var i hvert fald slået i bund i februar, april og september 
2019. Ejerens begrundelse for slåningen viser også, at det ikke er hensynet til den beskyttede naturtype, der 
vejer tungest. Odder Kommune bemærkede i øvrigt under besigtigelsen, at vandfyldte kørespor kan fungere 
som levested for strandtudsen, men strandtudsen er naturfredningsforeningen bekendt ikke konstateret på 
den pågældende kyst. Der er under alle omstændigheder for mange og dybe kørespor i strandegnen, der 
som følge af fredningen ikke er omfattet af en rydningspligt. Naturfredningsforeningen har i øvrigt aldrig 
anfægtet eller betvivlet eksistensen af en adgangsvej. Der er i relation til rigkæret også dybe kørespor. Rig-
kær er en sjælden naturtype, som gør det ekstra vigtigt at fare med lempe. Naturfredningsforeningen har i 
øvrigt ikke kendskab til, at Miljøstyrelsen som ellers anført under besigtigelsen skulle have sagt ok til rydnin-
gen grundet områdets fauna. Det er sammenfattende naturfredningsforeningens opfattelse, at indgrebene 
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ikke er foretaget af hensyn til den fredede natur, men snarere som et forsøg på at sikre den bedst mulige ha-
vudsigt og at få området til at fremstå mere som park end som natur.   

Miljøstyrelsens udtalelse

Miljøstyrelsen udtalte den 25. februar 2020, at arealet ikke er kortlagt som en naturtype omfattet af habitat-
direktivet. 

Odder Kommunes yderligere supplerende udtalelse

Odder Kommune udtalte den 2. april 2020, at Odder Kommune ved en henvendelse til Miljøstyrelsen har 
fået oplyst, at den nye kortlægning for arealet er gældende fra offentliggørelsen af kortlægningsdata i 2019. 
Arealets status som rigkær er således bortfaldet i de gældende Natura 2000-handleplaner. Denne ændring er 
ikke synlig i kortgrundlaget for de gældende Natura 2000-handleplaner, og kommunen var ikke orienteret 
om, at de nye kortlægningsdata var offentliggjort. Kommunen var derfor ikke opmærksom på ændringen. På 
baggrund af den ændrede kortlægning har kommunen revideret den del af udtalelsen, der vedrører natura-
realet sydøst for Kanalhuset, men ikke køresporene.  

Ved kortlægningen i 2006 blev mosen kortlagt af Miljøstyrelsen som elle- og askeskov og i 2011 som rigkær 
med bemærkning om, at ellesumpen var ryddet inden for de senere år. I Natura 2000-plan 2016-2021 har 
arealet således haft status som rigkær og en del af udpegningsgrundlaget. Rigkær er en naturtype, som på 
nationalt biogeografisk niveau har haft så stor en tilbagegang, at den er opført som en truet naturtype. Area-
let blev besigtiget i 2017, hvor Miljøstyrelsen vurderede, at det ikke opfylder kriterierne for rigkær eller an-
dre naturtyper på habitatdirektivet. Miljøstyrelsen har nu oplyst, at arealets status som rigkær er bortfaldet i 
de gældende Natura 2000-handleplaner. Kommunen skal udarbejde Natura 2000-handleplaner, der skal 
medvirke til, at arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget for, opnår gunstig bevaringsstatus. 
Ifølge Natura 2000-planen er rigkær indenfor Natura 2000-området overvejende i god naturtilstand, idet 
størsteparten, nemlig Amstrup enge på nordsiden af Horsens Fjord afgræsses af kreaturer. For naturtyper og 
for arters levesteder, der er vurderet til natur-/skov- tilstandsklasse I eller II, er målsætningen, at udviklingen 
i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. Arealet grænser op til det store sammenhængende græs-
ningsareal i Amstrup enge med værdifulde rigkær, som udgør en vigtig spredningskilde til omkringliggende 
arealer. Kommunen vurderer, at det er muligt, at arealet med den rette naturpleje igen kan udvikle sig til 
habitatnaturtypen rigkær og dermed bidrage til målsætningen om, at udviklingen i areal og tilstand af denne 
truede naturtype er stabil eller i fremgang. Det er kommunens vurdering, at naturpleje, der holder opvækst 
af træer nede og medfører en positiv udvikling af arealets artssammensætning og strukturer, kan fremme 
udviklingen mod den sjældne naturtype rigkær og dermed påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrund-
lag i positiv retning. Det er kommunens vurdering, at rydning af opvækst af rødel ikke forringer eller ødelæg-
ger den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for eventuelt forekommende bilag IV-arter, hvis 
rydningen ikke giver anledning til væsentlige kørespor. Opstamning af træer vurderes ikke at påvirke den 
økologiske funktionalitet af bilag IV-arter, hvis retningslinjer omkring flagermus og beskæringsperiode over-
holdes. 

Odder Kommune udtalte herefter som sin vurdering, at opretholdelse af den lysåbne tilstand vil kunne bidra-
ge positivt til udviklingen i areal og tilstand af rigkær og dermed have en positiv effekt på Natura 2000-områ-
dets udpegningsgrundlag. Kommunen er således indstillet på at meddele dispensation i relation til naturbe-
skyttelseslovens § 3 til fastholdelse af den lysåbne tilstand ved naturplejetiltag, der holder vedvækster nede 
og medfører en positiv udvikling af arealets artssammensætning og strukturer. Naturplejen kan udføres ma-
nuelt med buskryder, så der ikke afsættes kørespor og sker ødelæggelse af naturarealets strukturer. Kom-
munen anbefaler dog græsning som den optimale naturpleje og kan være behjælpelig med at undersøge, om 
der findes støtteordninger til opsætning af hegn. 

Advokat Jens Glavind har som advokat for Aakær Gods i anledning af Odder Kommunes udtalelse anført, at 
det på grund af den meget bløde bund, der hersker i området, ikke er muligt og forsvarligt at anvende græs-



7

ning som naturpleje. Aakær Gods ønsker fremadrettet, at der anvendes buskrydder/rabatklipper i området 
efter de gældende regler.  

Fredningsnævnets afgørelse

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan meddele dispensation til et pro-
jekt, hvis det ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet dog kun kan meddele 
dispensation 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 områ-
det 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 dyrear-
ter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Dele af strandengen er omfattet både af fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær og af fredningen af 
Uldrup Bakker. Det er fredningsnævnets opfattelse, at dette område derfor er beskyttet af begge fredninger, 
og at der ved eventuelle uoverensstemmelser konkret må tages stilling til konsekvenserne heraf.

Det fremgår af fredningen af Uldrup Bakker, at de på fredningstidspunktet ikke dyrkede dele af området 
stadig skal henligge i deres tilstand på fredningstidspunktet urørt af kulturindgreb. Disse områder må ikke 
opdyrkes eller beplantes, der må ikke græsses husdyr på dem, og der må intet foretages, som kan forstyrre 
floraen og faunaen og de naturlige overfladeformer. Spredning og opvækst af vildtvoksende træer og buske 
skal uhindret kunne finde sted, hvorimod selvsåede fremmede træarter (gran, fyr o.a.) vil være at fjerne ved 
fredningsnævnets foranstaltning.

Den skete beskæring af den del af strandengen, som er omfattet af fredningen af Uldrup Bakker, er derfor i 
strid med fredningens formål, og fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til beskæringen, 
der således skal ophøre. Afgrænsningen fremgår af denne afgørelses kortmateriale ovenfor i afsnittet om 
”Fredningen”.

Den øvrige del af strandengen og arealet sydøst for Kanalhuset er alene omfattet af fredningen af arealer 
ved Sondrup og Åkjær. Det fremgår af fredningen, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal beva-
res. Det fremgår videre, at fredningen ikke hindrer, at eksisterende skovarealer drives efter sædvanlige forst-
mæssige principper.

Fredningsnævnet må efter oplysningerne fra Odder Kommune lægge til grund, at arealet sydøst for Kanalhu-
set oprindeligt var skov, men fredningsnævnet finder ikke, at de skete indgreb er udtryk for skovdrift efter 
almindelige forstmæssige principper.

Da de skete rydninger har ændret områdets tilstand, er det fredningsnævnets opfattelse, at de forudsætter 
fredningsnævnets dispensation. 

Da rydninger imidlertid ikke strider mod fredningens formål, hvis de sker hensigtsmæssigt, meddeler fred-
ningsnævnet dispensation på vilkår om, at rydningerne kun må ske med håndbetjente knivslåmaskiner, bus-
kryddere eller lignende lette maskiner.

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. 
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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.

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. Bjarne Pedersen,
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2. Johan Koed Jørgensen, 
3. Advokat Jens Glavind,
4. Odder Kommune, sagsnr. S2019-10276,
5. Miljøstyrelsen,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 12. oktober 2020

FN-MJØ-091-2020. Lovliggørelse af bygninger

Fredningsnævnet modtog den 20. august 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørel-
se af bygninger på matr.nr. 1m Åkær Hgd., Falling, Vads Møllevej 29, 8300 Odder. Ejendommen ejes af Kian 
Jørgensen.   

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i områ-
dets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens fjord, 
det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det fremgår af 
fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. For bestående 
landbrug gælder det, at nye beboelsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må 
foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygnin-
ger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksæt-
tes, før tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfø-
rer alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og 
udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de 
pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnæv-
nets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få 
en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan 
fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke til-
ladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende.

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 52.171 m2 med landbrugspligt. Der er i BBR registreret tre 
lovlige bygninger i form af et stuehus, en stald og et maskinhus. Der er herudover i BBR registreret ni bygnin-
ger mv., som ikke er lovlige i fredningen, i form af et udhus på 31 m2, et udhus på 92 m2, udhus/havepavillon 
på 15 m2, en overdækning på 16 m2, et legehus på 3,4 m2, en hundegård på 17 m2, en vandværksbygning på 
2,37 m2, et drivhus på 15 m2 og et grisehus på 5 m2.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1½ km fra nærmeste Natura 2000-område. Det 
vurderes, at der kan ske lovliggørelse uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i områdets udpeg-
ningsgrundlag, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-ar-
ter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 4. september 2020. I besigtigelsen 
deltog endvidere Kian Jørgensen og Odder Kommune ved Anders Houmann Blok. Forholdene blev gennem-
gået. Kian Jørgensen oplyste, at de tre bygninger i BBR rettelig er et stuehus på ca. 170 m2, en kombineret 
stald og maskinhus på 180-185 m2 og en garage på ca. 50 m2. Der var tidligere en bygningslænge på det sted, 
hvor der nu er legehus mv. 
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Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation.      

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.

De omfattede bygninger er opført uden fredningsnævnets tilladelse, og fredningsnævnet skal ved sin vurde-
ring i sagen forholde sig, som om der på korrekt vis var søgt om dispensation.

Hovedparten af bygningerne er indenfor ejendommens haveareal eller gårdsplads. I relation til de øvrige 
bygninger er maskinhuset med overdækning til heste en mindre landbrugsmæssig bygning, mens grisehuset 
med sin størrelse og placering er uden betydning for oplevelsen af fredningen. Drivhuset har principielt en 
uheldig placering, men har dog en ydre udformning, som ikke fremtræder som glas, og fredningsnævnet kan 
på den baggrund også godkende denne konkrete placering.

Fredningsnævnet meddeler herefter i det hele lovliggørende dispensation. 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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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. 7, 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. Bjarne Pedersen,
2. Kian Jørgensen, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Odder Kommune, sags id S2020-2650, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 12. oktober 2020

FN-MJØ-074-2020. Lovliggørelse af bygninger

Fredningsnævnet modtog den 18. juni 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse 
af bygninger på matr.nr. 3b Torup By, Hundslund, Torupvej 41, 8350 Hundslund. Ejendommen ejes af Anders 
Astrup.   

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele lovliggørende dispensation til et udhus på 
9,40 m2, men i øvrigt at meddele lovliggørende dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor 
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i områ-
dets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens fjord, 
det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det fremgår af 
fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. For bestående 
landbrug gælder det, at nye beboelsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må 
foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygnin-
ger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksæt-
tes, før tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfø-
rer alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og 
udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de 
pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnæv-
nets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få 
en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan 
fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke til-
ladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende.

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 33.235 m2 med landbrugspligt. Der er i BBR registreret tre 
lovlige bygninger i form af et enfamilieshus med et bebygget areal på 133 m2 og et boligareal på 226 m2, et 
udhus med et bebygget areal på 63 m2 og et udhusareal på 126 m2 og en garage på 50 m2. Der er herudover i 
BBR registreret fire bygninger, som ikke er lovlige i fredningen, i form af et maskinhus/udhus på 27 m2, et 
udhus på 26 m2, et udhus/drivhus på 21 m2 og et udhus på 28 m2. Der er herudover et udhus på 9,40 m2 og 
et hønsehus på 11 m2, som ikke er lovlige i fredningen.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 3 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det vur-
deres, at der kan ske lovliggørelse uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i områdets udpegnings-
grundlag, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 4. september 2020. I besigtigelsen 
deltog endvidere Anders Astrup og Odder Kommune ved Anders Houmann Blok. Forholdene blev gennemgå-
et. Anders Astrup oplyste, at han købte ejendommen i 2010. Han byggede udhuset på 9,40 m2 i 2010, udhu-
set/drivhuset på 21 m2 og udhuset på 28 m2 i 2011, maskinhuset/udhuset på 27 m2 i 2013 eller 2014 og ud-
huset på 26 m2 omkring 2015. Der er ikke længere et hønsehus på ejendommen. Udhuset fra 2011 bruges til 
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ly for fårene. Der var i forvejen et andet drivhus det sted, hvor det nuværende drivhus er. Maskinhuset bru-
ges til de maskiner, han bruger på ejendommen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dis-
pensation til alle bygningerne bortset fra udhuset fra 2010, der skal fjernes inden den 1. maj 2021.        

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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.

De omfattede bygninger er opført uden fredningsnævnets tilladelse, og fredningsnævnet skal ved sin vurde-
ring i sagen forholde sig, som om der på korrekt vis var søgt om dispensation.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at der i lyset af fredningsnævnets praksis om drivhuse og udhuse og 
fredningens bestemmelser om driftsbygninger til landbrugsejendomme og de pågældende bygningers nær-
hed til de øvrige bygninger på ejendommen ville være blevet meddelt dispensation til maskinhuset/udhuset, 
udhuset på 26 m2 og udhuset/drivhuset. 

Det er endvidere fredningsnævnets opfattelse, at der ville være blevet meddelt dispensation til udhuset til 
brug for fårene, selv om det er placeret længere væk fra bebyggelsen. Der er herved også lagt vægt på den 
skjulte placering i forhold til omgivelserne.

Fredningsnævnet meddeler derfor lovliggørende dispensation til disse bygninger.

Det er derimod fredningsnævnets opfattelse, at der ikke ville være blevet meddelt dispensation til yderligere 
et udhus beliggende længere væk fra ejendommens øvrige bygninger, og fredningsnævnet meddeler derfor 
ikke lovliggørende dispensation til dette.

Udhuset på 9,40 m2 skal således fjernes, og fristen for lovliggørelse sættes til den 1. maj 2021. 

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
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 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. 7, 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. Bjarne Pedersen,
2. Anders Astrup, 
3. Miljøstyrelsen,
4. Odder Kommune, sags id S2020-11525, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt,
12. Region Midtjylland,
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13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 12. oktober 2020

FN-MJØ-094-2020. Lovliggørelse af bygninger

Fredningsnævnet modtog den 24. august 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørel-
se af to bygninger på matr.nr. 1s Skablund By, Hundslund, Tudsdamvej 24, 8350 Hundslund. Ejendommen 
ejes af Hildebrandt Fynbo. Ansøgningen er indsendt af ejendommens kommende ejere Tina Storm og Søren 
Krag ifølge fuldmagt.   

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

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i områ-
dets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens fjord, 
det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det fremgår af 
fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Om- og tilbyg-
ninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at 
ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, 
dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er 
ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Der er i fredningen er særbestemmelse for matr.nr. 1s Skabslund By, Hundslund, hvorefter fredningen ikke 
hindrer opførelsen af en tilbygning på 50-60 m2 under fredningsnævnets censur med hensyn til placering og 
ydre fremtræden. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 8.816 m2 uden landbrugspligt. Der er et sommerhus på 85 
m2 på ejendommen. Der er herudover registreret to bygninger i BBR i form af en garage på 24 m2 og et ud-
hus på 20 m2. Disse bygninger er revet ned, og den eksisterende garage og det eksisterende udhus er bygnin-
ger, der er opført i stedet for uden fredningsnævnet og kommunens godkendelse. Den ene bygning, der er 
kombineret carport, skur og anneks, er på 59 m2. Anneksdelen består af to værelser, gang og wc med hånd-
vask. Tagudhænget på 40-70 cm er ikke medregnet i arealet. Højden er 2½ meter, hvor tag og væg mødes og 
ca. 3,67 meter ved kip. Hele bygningen er i sort træ med sorte vinduer, sort tagpap og lister. Der er zinkta-
grender. Opførelsesåret er ukendt. Den anden bygning er et skur/udhus på 8 m2. Det er bygget i sort træ 
med sorte vinduer og har ensidig taghældning med tagpap. Den højeste taghøjde er 2,18 meter. Bygningen 
anvendes til opbevaring. Opførelsesåret er ukendt. 

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det vur-
deres, at der kan ske lovliggørelse uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i områdets udpegnings-
grundlag, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-arter.

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at bygningernes farvevalg, omfang og placering harmone-
rer med området som helhed. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 4. september 2020. I besigtigelsen 
deltog endvidere Hildebrandt Fynbo, Tina Storm og Søren Kragh og Odder Kommune ved Anders Houmann 
Blok. Hildebrandt Fynbo oplyste, at ejendommen blev købt i 1988. På det tidspunkt var skuret der. Det stod 
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dog et andet sted. De har således flyttet det og sat det i stand, men det er det samme skur. Det var den før-
ste bygning, som var på ejendommen, og det blev opført i 1945 eller 1946. Det kombinerede skur, carport og 
anneks opførte de i 1990. Der var i forvejen en faldefærdige bygning samme sted og en faldefærdig garage 
et andet sted på ejendommen. De blev begge fjernet. Sommerhuset har samme størrelse som på frednings-
tidspunktet, og muligheden for at opføre en tilbygning på 50-60 m2 er således ikke udnyttet. Fredningsnæv-
net tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 meddeler lovliggørende dispensation til de to bygninger, idet de med deres placering på 
ejendommen og ejendommens placering i fredningen ikke har nogen betydning for oplevelsen af fredningen. 
Det er indgået i fredningsnævnets vurdering, at skuret efter det oplyste var på ejendommen på frednings-
tidspunktet, at det kombinerede skur, carport og anneks blev opført som erstatning for andre bygninger, der 
blev fjernet, og at den mulighed for en tilbygning, som blev givet i fredningen, ikke er udnyttet.

Da der således i stedet for en tilbygning er opført en separat bygning med nogenlunde samme størrelse, kan 
der ikke forventes fredningsnævnets tilladelse til på et senere tidspunkt at opføre en tilbygning til sommer-
huset. 

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). 
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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. 7, 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. Bjarne Pedersen,
2. Tina Storm og Søren Krag,
3. Hildebrandt Fynbo,
4. Miljøstyrelsen,
5. Odder Kommune, byggesagsnummer 202008581, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 20. januar 2021

FN-MJØ-089-2020. Ændret status for Kanalhuset

Sagens oplysninger

Fredningsnævnet modtog den 15. juli 2020 en henvendelse fra Odder Kommune om en ansøgning fra Aakær 
Gods om en ændring af Kanalhuset fra sommerhus til helårsbolig på matr.nr. 1o Åkær Hgd. Falling, Vads 
Møllevej 32, 8300 Odder. Der gennemføres ikke bygningsmæssige ændringer, men alene en statusændring i 
BBR fra sommerhus/fritidshus til helårsbolig. Kanalhuset var før 1993 registreret som helårsbolig, hvor den 
var en arbejderbolig for godset. 

Odder Kommune anmodede ved sin henvendelse om fredningsnævnets vurdering af, om statusændringen 
kræver fredningsnævnets dispensation. Det fremgår af Aakær Gods ansøgning om en statusændring, at den 
er begrundet i et ønske om, at Kanalhuset er beboet hele året for en bedre anvendelse/udnyttelse af huset. 
Der ønskes desuden et bedre opsyn med området, da der over tid har været uønskede aktiviteter i form af, 
at kreaturer er lukket ud af hegning og kørsel af ræs med motocross motorcykler, som har ødelagt området. 

Aakær Gods har til brug for fredningsnævnets afgørelse af sagen uden en ny besigtigelse uddybet ansøgnin-
gen og anført, at Kanalhuset er flere hundrede år gammelt og alle årene har fungeret som arbejderbolig til 
godset. Huset blev i en kort periode anvendt som jagthytte, men ønskes nu udlejet til en familie på helårsba-
ses. Det er med jævne mellemrum oplevet, at leddene til kreaturerne har været efterladt åbne, så dyrene 
har kunnet gå ud med stor risiko for forbikørende. Solcelleanlægget til el og vand til kreaturerne har været 
stjålet. Der har også været et enkelt tilfælde af krybskytteri. Ved en ændring til helårsstatus kan en familie 
føre kontrol og opsyn med området.

Danmarks Naturfredningsforening har anført, at Kanalhuset med sin nuværende indretning ikke egner sig til 
helårsbeboelse. 

Miljøstyrelsen har anført, at en ændret status kræver dispensation fra skovloven, men at det dog konkret 
ikke er tilfældet, idet Miljøstyrelsen oprindeligt ikke har fået nogen ansøgning om ændring af Kanalhusets 
status fra helårsbolig, hvorfor den fortsat er registreret således ved Miljøstyrelsen.  

Fredningsforholdene 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sond-
rup og Åkjær. Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke ske ændringer i 
terrænet eller terrænformerne. Nye beboelsesbygninger må ikke opføres og tilbygning til eksisterende bebo-
elsesbygninger ikke foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksi-
sterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre æn-
dres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet. 
Der er tale om censurbestemmelser med hensyn til bygningernes placering og udformning, og bestemmel-
serne medfører ikke, at byggeri, der kan anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af ejendomme-
ne, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende 
lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, 
og fredningsnævnet kan meddele afslag, såfremt bygningen herved skønnes at få en uheldig indvirkning på 
landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og frugtplantager, som overgår til anden anvendelse, 
henhører under bestemmelsen. Fredningen er ikke til hinder for, at de eksisterende skovarealer drives efter 
sædvanlige forstmæssige principper. 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet 
med sags nr. 21/02501. 
Klik her for at se afgørelsen
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Det er nævnt i fredningsnævnets forudgående fredningsafgørelse af 27. december 1972, at ca. 56 ha af ma-
tr.nr. 1a i forvejen var fredet ved en frivillig deklaration af 15. maj 1952. Denne fredning blev ikke ophævet 
ved fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær. 

Ejendommen er således delvist endvidere omfattet af en fredningsdeklaration af 15. maj 1952 om fredning 
af Uldrup Bakker. Der er ikke anført et formål med fredningen. Det fremgår, at nuværende ikke dyrkede dele 
af området stadig skal henligge i deres tilstand på fredningstidspunktet urørt af kulturindgreb. Disse områder 
må ikke opdyrkes eller beplantes, der må ikke græsses husdyr på dem, og der må intet foretages, som kan 
forstyrre floraen og faunaen og de naturlige overfladeformer. Spredning og opvækst af vildtvoksende træer 
og buske skal uhindret kunne finde sted, hvorimod selvsåede fremmede træarter (gran, fyr o.a.) vil være at 
fjerne ved fredningsnævnets foranstaltning. På foranledning af fredningsnævnet kan udtynding og hugst ske 
i den indvandrende skov, hvor landskabelige eller videnskabelige grunde taler derfor. De på fredningstids-
punktet dyrkede dele af det fredede areal kan dog fortsat dyrkes på almindelig landbrugsmæssig vis.

Fredningen af Uldrup Bakker beskriver den relevante del af fredningsgrænsen således: ”Den del af Uldrup-
gården, matr.nr. 1a af Aakjær by, Falling Sogn, som sædvanlig kaldes Uldrup Bakker, og som begrænses mod 
nord af en linie fra Uldrupgaard i vestlig retning til plantagen, mod vest af plantagen, mod syd af Horsens 
fjord og mod øst af vejen fra Uldrupgaard til fjorden.”

Miljøstyrelsen har i en tidligere sag om fredningsforholdene som teknisk bistand til fredningsnævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 henvist til afgrænsningen af fredningen af Uldrup Bakker i det digi-
tale fredningskort og overført det til et luftfoto på den nedenfor anførte måde. Miljøstyrelsen har herved 
præciseret, at det areal, som er beliggende vest for den indtegnede grænse, er omfattet af begge fredninger, 
mens det areal, der er beliggende øst for grænsen, alene er omfattet af fredningen af arealer ved Sondrup 
og Åkjær.

Selve Kanalhuset og visse af de omkringliggende arealer er således alene omfattet af Overfredningsnævnets 
afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær, mens dele af ejendommens omkring-
liggende arealer er omfattet af begge fredninger.

Fredningsnævnet meddelte den 11. december 2019 lovliggørende dispensation til gennemførte ydre byg-
ningsændringer på Kanalhuset og en udført stenbelægning ved Kanalhuset (FN-MJØ-106-2019). 

Fredningsnævnet traf endvidere den 3. juli 2020 afgørelse om allerede udført bevoksning, kørespor og ryd-
ning af underskov på ejendommen (FN-MJØ-128-2019). Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for 
afgørelsen:
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”Dele af strandengen er omfattet både af fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær og af fredningen af Uldrup 
Bakker. Det er fredningsnævnets opfattelse, at dette område derfor er beskyttet af begge fredninger, og at der 
ved eventuelle uoverensstemmelser konkret må tages stilling til konsekvenserne heraf.

Det fremgår af fredningen af Uldrup Bakker, at de på fredningstidspunktet ikke dyrkede dele af området stadig 
skal henligge i deres tilstand på fredningstidspunktet urørt af kulturindgreb. Disse områder må ikke opdyrkes el-
ler beplantes, der må ikke græsses husdyr på dem, og der må intet foretages, som kan forstyrre floraen og fau-
naen og de naturlige overfladeformer. Spredning og opvækst af vildtvoksende træer og buske skal uhindret kun-
ne finde sted, hvorimod selvsåede fremmede træarter (gran, fyr o.a.) vil være at fjerne ved fredningsnævnets 
foranstaltning.

Den skete beskæring af den del af strandengen, som er omfattet af fredningen af Uldrup Bakker, er derfor i strid 
med fredningens formål, og fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til beskæringen, der således 
skal ophøre. Afgrænsningen fremgår af denne afgørelses kortmateriale ovenfor i afsnittet om ”Fredningen”.

Den øvrige del af strandengen og arealet sydøst for Kanalhuset er alene omfattet af fredningen af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Det fremgår af fredningen, at arealernes tilstand på fredningstidspunktet skal bevares. Det 
fremgår videre, at fredningen ikke hindrer, at eksisterende skovarealer drives efter sædvanlige forstmæssige 
principper.

Fredningsnævnet må efter oplysningerne fra Odder Kommune lægge til grund, at arealet sydøst for Kanalhuset 
oprindeligt var skov, men fredningsnævnet finder ikke, at de skete indgreb er udtryk for skovdrift efter almindeli-
ge forstmæssige principper.

Da de skete rydninger har ændret områdets tilstand, er det fredningsnævnets opfattelse, at de forudsætter fred-
ningsnævnets dispensation. 

Da rydninger imidlertid ikke strider mod fredningens formål, hvis de sker hensigtsmæssigt, meddeler fred-
ningsnævnet dispensation på vilkår om, at rydningerne kun må ske med håndbetjente knivslåmaskiner, buskryd-
dere eller lignende lette maskiner.”

Det fremgår i øvrigt af afgørelsens beskrivelse af områdets karakter, at mosen i 2006 blev kortlagt som elle-
og askeskov og i 2011 som rigkær med bemærkning om, at ellesumpen var ryddet indenfor de senere år. 
Miljøstyrelsen udtalte til brug for afgørelsen, at området ikke længere var kortlagt som en naturtype omfat-
tet af habitatdirektivet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Kanalhuset er beliggende indenfor fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær, og det er i overensstemmel-
se med klagenævnsafgørelser indenfor andre fredninger, som skal sikre, at et område bevares i dets tilstand 
på fredningstidspunktet, fredningsnævnets opfattelse, at en ændring af et sommerhus/fritidshus til helårs-
status kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter 
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det er i tilknytning hertil fredningsnævnets opfattelse, at det forhold, at ejendommen konkret tidligere har 
haft status af helårsbeboelse ikke kan føre til, at en fornyet helårsstatus ikke kræver fredningsnævnets dis-
pensation.

Fredningsnævnet formand og ministerudpegede medlem bemærker herefter følgende:

Den ejendom, Kanalhuset er beliggende på, er endvidere omfattet af en fredningsdeklaration af 15. maj 
1952 om fredning af Uldrup Bakker. Der er tale om fredningsbestemmelser, som er karakteriseret ved en høj 
grad af naturbeskyttelse, og det relevante areal skal henligge i dets tilstand på fredningstidspunktet urørt af 
kulturindgreb. 

Der er således tale om et område, der i lyset af fredningernes formål må forventes at blive udsat for en øget 
og uhensigtsmæssig belastning ved en ændret status til helårsbolig.
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Det bemærkes i øvrigt også, at de sager, der er omtalt ovenfor (FN-MJØ-106-2019 og FN-MJØ-128-2019), i 
sammenhæng med den aktuelle ansøgning viser et kontinuerligt forløb henimod at gøre en kulturhistorisk 
bygning mere egnet til helårsbeboelse i et naturbeskyttet område, der som følge af mangeårige indgreb har 
ændret status fra at være habitatnatur til i dag reelt at fremtræde parklignende. Dette er ikke i overensstem-
melse med fredningernes formål og ville ikke være tilladt ved dispensation, hvis der oprindeligt var indgivet 
en samlet ansøgning herom.

Vi stemmer herefter for ikke at meddele dispensation.

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem bemærker herefter følgende:

Området er allerede i dag trafikeret med både gående og cyklende og enkelte biler, og en ændring af Kanal-
husets status til helårsbolig vil derfor ikke betyde en øget belastning i området. Det er tværtimod positivt, at 
der kommer mere liv til områdets bygninger, og de tiltag, som er blevet udført i området, har givet områdets 
brugere en bedre naturoplevelse.  

Jeg mener i øvrigt, at der ved den konkrete afgørelse ikke kan lægges vægt på de tidligere tiltag, der er sket i 
området, og at der således ikke kan inddrages samlede betragtninger om områdets udvikling ved sagens 
afgørelse.

Jeg stemmer derfor for at meddele dispensation.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen meddeler fredningsnævnet herefter ikke dispensation til at ændre Ka-
nalhusets status fra sommerhus/fritidsbolig til helårsbolig. 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

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

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
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. 7, 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. Bjarne Golles,
2. Bjarne Pedersen,
3. Aakær Gods,
4. Odder Kommune, 
5. Miljøstyrelsen,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.



1 
 

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

 

Den 21. april 2021 

 

FN-MJØ-145-2020. Udhus 

Fredningsnævnet modtog den 8. december 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et udhus på matr.nr. 23d Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 102, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt 
af ejendommens ejer Helle Baltzer Nielsen. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det frem-
går af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må 
ikke udføres terrænændringer. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og 
sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan 
meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke 
tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Fredningsnævnet meddelte den 25. februar 2015 dispensation til at opføre en ny bolig til erstatning for en 
bolig, der blev nedrevet. Fredningsnævnet anførte, at den eksisterende bygning var i miserabel forfatning, og 
at projektet ville medføre en bedring af oplevelsen af landskabet ved stranden. På den baggrund og efter 
karakteren af den øvrige bebyggelse i området meddelte fredningsnævnet dispensation på betingelse af, at 
terrassernes højde var lavere end digets højde, så de ikke var synlige ved stranden (FN 2015.8).  

Fredningsnævnet meddelte den 22. marts 2016 dispensation til at opføre et udhus på ca. 15 m2 til brug for 
ejendommens tekniske installationer. Fredningsnævnet anførte, at der var tale om et mindre udhus, der blev 
udformet i samme materialer og farver som beboelsesbygningen, og som i relation til beboelsesbygningen 
betød en lavere udformning af denne. Området fremtrådte bymæssigt bebygget, og der var udhuse på langt 
størstedelen af ejendommene i denne del af fredningen. På den baggrund meddelte fredningsnævnet dispen-
sation på de vilkår om byggeriets udformning, som var anført af Odder Kommune (FN-MJØ 2016.19).  

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 921 m2. Der er ifølge BBR et enfamilieshus med et bebygget 
areal på 70 m2 og et samlet boligareal på 132 m2. Der er på ejendommen et udhus på 16 m2, som blev opført 
i 2017 på baggrund af fredningsnævnets dispensation fra 2016, men det er ved en fejl ikke registreret i BBR. 
Det ansøgte udhus skal bruges til opbevaring af haveredskaber, havemøbler og lignende. Det bliver på 3 x 2,5 
meter og således 7½ m2 med en højde på 2½ meter med saddeltag beklædt med græs. Facaderne får sort 
bræddebeklædning. Det er kommunens vurdering, at det sortmalede træ vil fremstå meget markant ved siden 
af ejendommens to øvrige lyse bygninger, der er vel tilpasset farverne på de nærliggende naturområder, sand 
og strandsten. Det anbefales derfor, at det opføres i samme stil og materialer som den eksisterende bebyg-
gelse for at skabe en bedre tilknytning og helhed. Det vurderes i den forbindelse, at et græstag vil kunne øge 
områdets biodiversitet. 
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Odder Kommune har videre oplyst, at bygningen placeres lige umiddelbart udenfor Natura 2000-område 56, 
Horsens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt 
med hverken Natura 2000-området eller bilag IV-arter.  

Odder Kommune har i sin indstilling til fredningsnævnet anført, at det er opfattelsen, at projektet ikke vil 
påvirke omgivelserne i relation til kulturmiljøet og fredningsbestemmelserne. Det indstilles, at der meddeles 
dispensation til fritidshuset med den ansøgte placering med vilkår om, at bygningens facader holdes i samme 
farve som ejendommens eksisterende bygninger.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Helle Baltzer Nielsen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Helle Balt-
zer redegjorde indledningsvis for, at der oprindeligt blev givet tilladelse til at udføre beboelsen med kælder. 
Det viste sig dog, at denne ikke kunne bruges som følge af grundvandsstanden, og hun fik derfor tilladelse til 
at opføre et udhus på 15 m2 til brug for ejendommens tekniske installationer, som skulle have været i kælde-
ren. Hun ønsker nu opført et skur på 7½ m2 til opbevaring af haveredskaber og havemøbler mv., som hun ikke 
har plads til. Det graves ind i en lille skrænt, så det ikke fremtræder højt i terrænet. Den ansøgte placering vil 
også virke som en afskærmning mod vendepladsen ved stranden, hvor der er mange besøgende. Lars Harritsø 
bemærkede på fredningsnævnets forespørgsel, at det er i overensstemmelse med kommunens praksis at have 
to udhuse.  

Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt dispensation. Det blev videre tilkendegivet, at der 
i stedet kan søges om udvidelse af det eksisterende udhus med 7½ m2. Fredningsnævnet konstaterede dog 
efter denne tilkendegivelse, at det ikke er korrekt, når Helle Baltzer Nielsen har anført, at der er behov for et 
yderligere udhus til opbevaring. Det udhus, som fredningsnævnet har tilladt til brug for ejendommens tekniske 
installationer, er således reelt indrettet som et anneks med seng og tilhørende installationer og kan i stedet 
anvendes til den ønskede opbevaring.        

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningens udgangspunkt, at der ikke må opføres udhuse, og det er fredningsnævnets opfattelse, at 
der i lyset af den eksisterende bebyggelse på ejendommen ikke er grundlag for at meddele dispensation til 
opførelse af endnu et udhus. Der er herved også lagt vægt på ejendommens begrænsede størrelse og place-
ringen ud til stranden og på, at den efterspurgte anvendelse af udhuset kan opfyldes ved den eksisterende 
bebyggelse. 

Det bemærkes i øvrigt også om den konkret ansøgte placering af udhuset, at der ikke er grundlag for at med-
dele dispensation til en sådan placering, da den forudsætter terrænændringer, som fredningsnævnet ikke er 
indstillet på at meddele dispensation til ved opførelsen af et mindre udhus.  

Klagevejledning 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 



4 
 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Helle Baltzer Nielsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags id S2020-29785,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 



1 
 

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

 

Den 21. april 2021 

 

FN-MJØ-143-2020. Fritidshus 

Fredningsnævnet modtog den 4. december 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et nyt fritidshus på matr.nr. 23c Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 100, 8350 Hundslund. Ansøgningen er 
indsendt af Stenhøj Huse A/S for ejendommens ejer Jørn Lindhardt. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det frem-
går af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Om- og 
tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden 
fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skøn-
nes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke tilladt at opføre nogen art af byg-
ninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 956 m2. Der er ifølge BBR et sommerhus fra 1874 med et 
bebygget areal på 60 m2, en garage fra 1960 på 15 m2 og et udhus fra 1960 på 15 m2 på ejendommen. Projektet 
består i nedrivning af sommerhuset og udhuset og opførelse af et nyt fritidshus på 79 m2 med 13 m2 overdæk-
ket terrasse under samme tag. Bygningen får en lodret facadebeklædning af sortmalede brædder og et sym-
metrisk sadeltag med sorte betontegl. Den flyttes ind på grunden i retning mod sydvest for at komme længere 
væk fra den i det nordlige matrikelskel udlagte private vej, der er adgangsvej til ejendommen Sondrupvej 147 
og flere markarealer beliggende nord og øst for ejendommen. Ansøgningen er begrundet i, at den nuværende 
ældre bolig og udhuset er i meget ringe stand, i dårlig forfatning og uisoleret. Der er enkelte vægge, der er ved 
at falde sammen, og der er flere steder skimmel i konstruktionen bl.a. i murværket.  

Odder Kommune har videre oplyst, at bygningen placeres lige umiddelbart udenfor Natura 2000-område 56, 
Horsens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt 
med hverken Natura 2000-området eller bilag IV-arter.  

Odder Kommune har i sin indstilling til fredningsnævnet anført, at der siden indsendelsen af det oprindelige 
projekt i oktober 2019 i dialog med forvaltningen er sket tilretning af projektet til et udtryk, der forsøger at 
tage hensyn til, at ejendommen er en del af et udpeget kulturmiljø. Det er opfattelsen, at projektet ikke vil 
påvirke omgivelserne i relation til fredningsbestemmelserne. Det indstilles, at der meddeles dispensation til 
fritidshuset med den ansøgte placering med vilkår om, at tag og facader holdes i afdæmpede farver.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Jørn Lindhardt og Laila Qvist og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Det 
kunne konstateres, at udhuset var revet ned. Det nye hus hæves med en sokkelsten svarende til 20 cm i forhold 
til det eksisterende hus. Jørn Lindhardt anførte, at projektet er på 99 m2 inkl. den overdækkede terrasse. Lars 
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Harritsø anførte, at projektet i henhold til de senest modtagne tegninger efter de langvarige drøftelser og 
overvejelser er på de anførte 92 m2 inkl. den overdækkede terrasse. Det er det projekt, kommunen er indstillet 
på at godkende. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til det projekt på i alt 92 
m2, som er forelagt fredningsnævnet, på de vilkår, der er anført af Odder Kommune.          

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Projektet består i et nyt fritidshus, der samlet medfører en bygningsudvidelse på 4 m2 og en overdækket ter-
rasse på 13 m2 i forhold til den eksisterende bygningsmasse inkl. det nu nedrevne udhus. På den baggrund og 
i lyset af ejendommens placering i fredningen, det ansøgte fritidshus udtryk og den øvrige bebyggelse i områ-
det meddeler fredningsnævnet dispensation på vilkår om, at tag og facader holdes i afdæmpede farver.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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.  
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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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Jørn Lindhardt, 
3. Stenhøj Husene A/S,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sags id S2019-12107,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 21. april 2021 

 

FN-MJØ-146-2020. Lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 10. december 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggø-
relse af bygninger på matr.nr. 15a Trustrup By, Hundslund, Trustrupvej 13, 8350 Hundslund. Ansøgningen er 
indsendt af ejendommens ejer Bent Sørensen. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det frem-
går af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må 
som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye beboelsesbyg-
ninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets godken-
delse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og 
driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og ud-
seende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens formål 
nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der 
må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fred-
ningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårs-
huse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnæv-
net kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herud-
over ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger 
ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, 
tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 8,8437 ha i landzone med landbrugspligt. Der er ifølge BBR 
et stuehus, en stald og to udhuse på ejendommen.  

Der er herudover en række bygninger, som ikke er registreret i BBR. Der er tre læskure til dyrehold, herunder 
et gammel fåreskur, som fjernes. De to øvrige læskure på henholdsvis 31 m2 og 13 m2 ønskes lovliggjort. De er 
begge opført i 2000 med stålplader på tag og bygningssider. En jagthytte på 18 m2 opført i 1965 ønskes lovlig-
gjort, men den kan også fjernes. Der er opført et midlertidigt skur i forbindelse med en planlagt modernisering 
af stuehuset. Skuret fjernes. En terrassebygning/udestue ønskes lovliggjort. Den er opført i 1999 og er på 36 
m2 med pvc-tag og træ på siderne. Der er endelig udført en terrænændring af overskudssand ved udgravning 
af gulvet i udhuset. Terrænændringen fjernes.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og uden at indskrænke eller forringe egnede 
yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter i området. 
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Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at fredningen ikke hindrer, at der sker lovliggørelse af de 
ansøgte udhuse og terrassebygningen. Bygningernes farvevalg, omfang og placering harmonerer med områ-
det som helhed. Læskuret på 31 m2 er placeret i natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Opstilling af 
læskure, der er nødvendige for græsning, betragtes ofte som så perifere foranstaltninger, at de kan gennem-
føres uden dispensation. Omfattende anlæg, der ændrer tilstanden af naturtypen eller dele heraf, vil kræve 
dispensation. Læskuret er opstillet på et sandet areal uden vegetation. På baggrund af læskurets størrelse og 
placering vurderes det ikke at ændre naturarealets tilstand. Det forudsættes, at læskuret på 13 m2 fjernes.   

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Bent Sørensen og Odder Kommune ved Anders Blok.  

Bent Sørensen oplyste, at han købte ejendommen for 4-5 år siden. Fåreskuret er fjernet. Det midlertidigt op-
førte skur vil blive fjernet om højst to måneder. Han vil fjerne terrænændringen, men der vil komme et yder-
ligere midlertidigt oplag i forbindelse med yderligere arbejder. Denne vil således også blive fjernet. Han har 
selv opført læskuret på 13 m2 til brug for ly og skygge for hestene, der græsser. Læskuret på 31 m2 på den 
anden side af vejen bruges til det samme. Det er foruden vejadskillelsen nødvendigt med to læskure, når man 
har både hingste og hopper. Anders Blok oplyste, at Odder Kommune ikke vil påbyde bygningen på 13 m2 
fjernet, da der har været tale om en forveksling af bygninger.  

Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til terrassebygningen/udestuen og læsku-
rene, men at der i øvrigt skal ske lovliggørelse.          

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at jagthytten var opført på tidspunktet for fred-
ningssagen, og at den derfor er lovlig i fredningen. Den kræver derfor ikke fredningsnævnets dispensation. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til terrassebygningen/udestuen, der med sin størrelse og placering 
og ydre fremtræden ikke har betydning for oplevelsen af fredningen. Der meddeles endvidere dispensation til 
læskurene i lyset af deres formål og diskrete placering og udformning. 

Fristen for fjernelse af det midlertidige skur sættes til den 1. juli 2021. Terrænændringen skal være fjernet 
senest den 1. oktober 2021 eller senest ved et eventuelt forudgående ejerskifte. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
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udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
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2. Bent Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags id S2020-31206,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 21. april 2021 

 

FN-MJØ-019-2021. Læskur 

Fredningsnævnet modtog den 5. februar 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
læskur på matr.nr. 6a Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 65, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Leif Nielsen. 

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

Ejendommen og projektet har følgende beliggenhed: 

    

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det frem-
går af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Det er ikke 
tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 
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Odder Kommune har oplyst, at læskuret ønskes opført som en firkantet bygning med ensidig taghældning. Det 
skal være på 4 – 6 meter og således 24 m2 med en maksimal taghøjde på 2,7 meter. Det bygges i lærketræ 
med tag i sorte stålplader med et udhæng på ca. 25 cm. Det skal være lukket bortset fra to åbninger i forsiden, 
hver med en bredde på to meter. Baggrunden for ansøgningen er, at ejeren ønsker at opstarte et naturpleje-
projekt med helårsgræssende kreaturer. Helårsgræsning vil bidrage til at sikre de landskabelige værdier og 
øges områdets biodiversitet og rekreative værdi. Der er lovpligtigt krav om læskur, når dyr er ude i mere end 
12 timer i døgnet om vinteren eller i vinterlignende vejr. Læskuret er derfor driftsmæssigt nødvendigt for na-
turplejeprojektet. 

Odder Kommune har som vurdering anført, at helårsgræsning vil øge områdets biodiversitet og sikre de land-
skabelige værdier. Helårsgræsning vil sikre, at det lysåbne areal ikke springer i krat. Græsningsprojektet vil 
desuden øge områdets rekreative værdi og bidrager til fredningens formål. Læskuret er en nødvendig del af 
græsningsprojektet. Det er en perifer foranstaltning for at opnå en forbedring af naturtilstanden. Med sin 
størrelse, materialevalg med brune farver og placeringen i udkanten af arealet vil læskuret ikke skæmme land-
skabet eller naturen som helhed. 

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 500 meter fra Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at påvirke arter eller natur-
typer på udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Leif Nielsen og Odder Kommune ved Merete Johannsen og Anders Blok. Projektet blev gennemgået. 
Det blev oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 67 ha. Der er tale om et projekt med nænsom 
pleje og naturgræsning med kødkvæg, der skal gå ude hele året og derfor har brug for læ. Der sker hegning 
med almindeligt dyrehegn, der er tilladt i fredningen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt 
dispensation.         

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler på baggrund af projektets formål og læskurets diskrete placering og ydre frem-
træden dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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.  
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Leif Nielsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags id S2020-35862,  
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5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-082-2021. Tagændring, læskur og ridebane 

Fredningsnævnet modtog den 12. maj 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at udskifte taget 
på to bygninger og opsætte to kviste og om lovliggørelse af en bygning/overdækning og en indhegnet ridebane 
på matr.nr. 6b m.fl. Svinballe By, Hundslund, Svinballevej 38, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Henrik Vedsted. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. Med undtagelse af driftsmæssigt nødvendige hegn må hegn ikke opsættes uden 
fredningsnævnets godkendelse. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen består af fire matrikler noteret som en samlet fast ejendom på i 
alt 69.646 m2. Ansøgningen omfatter etablering af to kviste på en bygning i forbindelse med udskiftning af 
taget fra eternitbølgeplader til matte grafitgrå metalplader. Udskiftningen sker som led i en øget udnyttelse 
af tagetagen. Endvidere udskiftes taget på en anden bygning fra stråtag til matte grafitgrå metalplader.        

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt med Natura 
2000-området eller bilag IV-arter. 

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at projektet ikke vil påvirke omgivelserne. 

Odder Kommune har supplerende anført, at det i forbindelse med sagens behandling er konstateret, at der 
mellem foråret 2017 og foråret 2018 uden forudgående tilladelse er opført en ca. 32 m2 bygning/overdækning 
nord for den øvrige bygningsmasse. Der er endvidere i 2019 ud til Svinballevej etableret en indhegnet ride-
bane.   
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Henrik Vedsted har efterfølgende meddelt fredningsnævnet, at der alligevel ikke ønskes opsat kviste, men i 
stedet ønskes ovenlysvinduer i taget. Der er i forbindelse med ridefolden ikke ændret i terrænet eller tilført 
materialer. Jordbunden er sandet og gør den derfor egnet som bund. Læskuret er til deres islandske heste. 
Det står på punktfundament og er støbt uden bund.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Henrik Vedsted og Odder Kommune ved Lars Harritsø og 
Anders Blok. Forholdene blev gennemgået. Hegningen omkring ridefolden var sort. Henrik Vedsted oplyste, at 
de har syv eller otte islandske heste, og at læskuret er nødvendigt for hestene. Fredningsnævnet tilkendegav 
sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til de ansøgte tagændringer, som efter deres ydre fremtræden og 
bygningernes skjulte placering i landskabet er uden betydning for landskabsoplevelsen. 

Ridefolden er udført uden nogen form for terrænændring og således alene ved indhegning af et areal med et 
hegn i sorte træstolper. Da den på den baggrund og efter placeringen i landskabet ikke har nogen betydning 
for landskabsoplevelsen, meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation.  

Der meddeles endvidere lovliggørende dispensation til læskuret, som er nødvendig for ejendommens heste, 
og som med sin placering og ydre fremtræden heller ikke har nogen betydning for landskabsoplevelsen. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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 



3 
 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Henrik Vedsted, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags id S2021-475,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
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13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-065-2021. Opførelse af en maskinhal, carport og tilbygning til bolig og lovliggørelse af et udhus 

Fredningsnævnet modtog den 26. april 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre en 
maskinhal, en carport, en tilbygning til en bolig og om lovliggørelse af et udhus på matr.nr. 18c Amstrup By, 
Falling, Aalstrupvej 60, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Bjørn Finni Minet.    

Fredningsnævnet meddeler dispensation til de ansøgte nye bygninger, men ikke lovliggørende dispensation 
til udhuset. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen og sagens forhistorie 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må ikke foretages terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye beboelsesbygninger eller 
tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye 
driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbyg-
ninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udseende er 
godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig 
censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byggeri, der må anses at 
tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet 
uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og som-
merhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan med-
dele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke 
tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Fredningsnævnet traf den 8. september 2009 afgørelse om en række forhold på ejendommen, herunder dis-
pensation til udvidelse af stuehuset tre meter i længden, en bygning på 194 m2 på et allerede støbt terræn til 
depot, garage og teknik- og maskinrum og en stald på 175 m2 (j.nr. 8901-01.2008.95). Naturklagenævnet stad-
fæstede afgørelsen, men dispensationen blev ikke udnyttet. 

Fredningsnævnet meddelte den 14. marts 2018 (FN-MJØ-043-2017) lovliggørende dispensation til en carport. 
Der blev endvidere meddelt tidsbegrænset lovliggørende dispensation til en container med følgende begrun-
delse: 

”Det må imidlertid efter sagens oplysninger lægges til grund, at containeren har stået synligt på ejen-
dommen i mange år, uden af Odder Kommune som tilsynsmyndighed har rejst en påbudssag. På den 
baggrund og i lyset af baggrunden for containeren og ejendommens ejers oplysninger om et forventeligt 
snarligt byggeprojekt, som gør containeren overflødig, meddeler fredningsnævnet en tidsbegrænset 
lovliggørende dispensation på 2 år fra denne afgørelses dato. Fredningsnævnet har herved også lagt 
vægt på containerens begrænsede synlighed fra omgivelserne. 
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Det er en konsekvens heraf, at containeren skal være fjernet senest 2 år efter denne afgørelses dato. 
Fredningsnævnet bemærker dog, at der efter den nuværende bygningsmasse på ejendommen kan for-
ventes meddelt dispensation til et udhus med en placering og størrelse som containeren, og at ejeren 
efter udløbet af fristen på 2 år derfor må henvises til at fjerne containeren og indgive en ansøgning om 
dispensation til opførelse af et udhus, eller alternativt må henvises til at ansøge om fredningsnævnets 
godkendelse af en beklædning af containeren, som gør, at den fremtræder mere diskret og naturlig i 
landskabet.” 
 

Fredningsnævnet modtog efterfølgende en ansøgning om opførelse af en maskinhal mv. på ejendommen og 
meddelte følgende i et notat den 12. oktober 2020 (FN-MJØ-095-2020): 

”Odder Kommune har oplyst, at der ønskes opført en hal på 367 m2, som indeholder maskinhus, værk-
sted, garage og hobbyrum, herunder køkken, toilet og opbevaring i stueetagen. I tagetagen skal der 
være toilet og kontor på i alt 99 m2, således at det samlede bygningsareal bliver på 466 m2. Bygningen 
beklædes med metalplader på tag og bygningssider i mørke farver. Højden på garage og køkkenalrum 
fra terræn til overkanttag bliver 7,94 meter. Bygningshøjden på maskinhuset fra terræn til overkanttag 
bliver 5,87 meter. En container og carport på 47 m2 og et maskinhus på 73 m2 nedrives og erstattes af 
den nye bygning. Der er herudover et ældre træhus på 9 m2 beklædt med træbrædder og tag med 
eternitplader, som ønskes lovliggjort.  

Den ansøgte maskinhal mv. er illustreret i ansøgningsmaterialet. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 4. september 2020. I besigtigel-
sen deltog endvidere Bjørn Finni Minet med Helle Minet og Lars Skovgaard og Odder Kommune ved 
Anders Houmann Blok og Lars Harritsø. Fredningsnævnets formand redegjorde indledningsvis for sa-
gens forhistorie i relation til containeren. Odder Kommune oplyste, at der efter fristens udløb er iværk-
sat en påbudssag, og at den konkrete ansøgning skal ses i lyset heraf. Det blev oplyst, at bygningen 
foruden at være en maskinhal også skal bruges som et hobbyrum for Helle Minet, og at det er baggrun-
den for bygningens konkrete udformning. De ønsker herudover fortsat at opføre en yderligere beboel-
sesbygning på ejendommen på det sted, hvor der tidligere er meddelt byggetilladelse til en driftsbyg-
ning, og hvor fundamentet er opført. Odder Kommune oplyste, at det er en betingelse for kommunens 
godkendelse af den nu ansøgte maskinhal mv., at ønsket om et yderligere byggeri frafaldes. Der kan 
ikke meddeles tilladelse til en ny separat boligejendom, men der er mulighed for udvidelse af den eksi-
sterende bebyggelse efter landzonebestemmelserne. Bjørn Finni Minet og Helle Minet anførte, at det 
er nødvendigt for deres ønskede brug af ejendommen til to generationer, at der sker en udvidelse af 
boligbebyggelsen, og at de fortsat vil opføre den bygning, de tidligere har fået tilladelse til. De kan så 
efter fem år ændre brugen fra driftsbygning til beboelse. 

Fredningsnævnets formand tilkendegav begrundet, at fredningsnævnet ikke kan tage stilling til den nu 
ansøgte maskinhal mv., når det er uafklaret, i hvilket omfang der i øvrigt kan bygges på ejendommen. 
Fredningsnævnet skal derfor forelægges et samlet projekt til maskinhal mv. og udvidet bolig, som kan 
godkendes af Odder Kommune. Fredningsnævnet vil herefter træffe afgørelse, om et sådant projekt 
også kan godkendes i fredningen.        

Fredningsnævnet slutter derfor sagens behandling.” 

Den aktuelle ansøgning 

Odder Kommune har oplyst, at projektet vedrører matr.nr. 18c Amstrup By, Falling, der sammen med matr.nr. 
11a og 18d Amstrup By, Falling udgør en landbrugsejendom på 11,3 ha med landbrugspligt. Der ønskes opført 
en fritliggende maskinhal på 216 m2, som indeholder maskinopbevaring og værksted. Den beklædes med me-
talplader på tag og bygningssider. Højden fra terræn til overkanttag bliver 6 meter. Den placeres i terræn ud 
fra angivet gulvkote. Der ønskes endvidere opført en carport og en boligtilbygning til den eksisterende bolig, 
hvorefter det samlede bygningsareal for boligen og carporten bliver 314 m2. Carporten og boligen beklædes 
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med metalplader på tag og med træ og fibercement på siderne. Højden fra terræn til overkanttag bliver syv 
meter for boligen og tre meter for carporten. Boligen og carporten placeres i eksisterende terræn i tilknytning 
til den eksisterende bygning. Som led i projektet fjernes en container og en carport på i alt 47 m2 og et ma-
skinhus på 73 m2. Der ønskes lovliggørelse af et rødt udhus på 9 m2 fra 1984, som er beklædt med træbrædder 
og med eternitplader på taget.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det vur-
deres, at der kan ske lovliggørelse uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i områdets udpegnings-
grundlag, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets bilag IV-arter.  
 
Odder Kommune har som sin vurdering anført, at der ikke er noget til hinder for, at der meddeles dispensation, 
herunder lovliggørende dispensation til udhuset. Bygningernes omfang og placering harmonerer med områ-
det. Farvevalg er ikke oplyst, men skal holdes i afdæmpede farver. Der er i byggeansøgningen oplyst om sol-
paneler på boligen, uden at den præcise placering fremgår.  
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Bjørn Finni Minet med Helle Minet og Lars 
Skovgaard, Odder Kommune ved Anders Blok og Lars Harritsø og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib 
Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at udhuset er et gammelt 
legehus. Det blev oplyst, at det bruges både til opbevaring og til overnattende gæster. Udhuset var på ejen-
dommen, da den blev overtaget i 2005.        

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det bemærkes indledningsvis, at der på ejendommen i mange år har været et ufærdigt byggeri i form af det 
fundament, som det ansøgte projekt nu placeres på. Der har tilsvarende været ikke lovligt byggeri på ejen-
dommen. 

Der er derfor i relation til oplevelsen af fredningen behov for, at der findes en samlet løsning med et nyt byg-
geri med samtidig fjernelse af alle de bygninger, som ikke er lovlige i fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler herefter og på baggrund af ejendommens placering i fredningen dispensation til 
udvidelsen af boligen med integreret carport, da det efter en samlet vurdering af forholdene på ejendommen 
ikke findes at medføre en negativ ændring i oplevelsen af fredningen. Dispensationen meddeles på vilkår om, 
at byggeriet holdes i afdæmpede farver, herunder at eventuelle tagsten skal være matte. Dispensationen om-
fatter også opsætning af solceller på taget, hvis taget er sort, og solcellerne i det hele er matsorte og opsættes 
rektangulært eller kvadratisk, idet en sådan opsætning af solceller er i overensstemmelse med fredningsnæv-
nets praksis for solceller.  
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Fredningsnævnet lægger til grund, at maskinhallen er nødvendig for ejendommens drift, og da fredningsnæv-
net i øvrigt kan godkende størrelsen, placering og den ydre fremtræden, meddeles der ligeledes dispensation 
hertil. Dispensationen meddeles på vilkår om, at byggeriet holdes i afdæmpede farver, herunder at eventuelle 
tagsten skal være matte. 

Da de nye bygninger fuldt ud erstatter de funktioner, de andre bygninger på ejendommen har, og da der i 
øvrigt i vidt omfang er tale om bygninger, som ikke er lovlige i fredningen, meddeles dispensationerne endvi-
dere på betingelse af, at containeren, carporten, maskinhuset og udhuset/legehuset fjernes senest samtidig 
med, at byggeriet står færdigt. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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-
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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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Bjørn Finni Minet,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, byggesags nr. 202101215,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-052-2021. Lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 25. marts 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse 
af bygninger på matr.nr. 9a og 6h Sondrup By, Hundslund, Vads Møllevej 10, 8350 Hundslund. Ansøgningen 
er indsendt af HedeDanmark A/S for ejendommens ejer Sondrup Plantnings-Selskab ApS. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 109 ha. Sagen vedrører lovliggørelse af en jagthytte og et 
brændeskur på matr.nr. 6h Sondrup By, Hundslund og udhuse ved boligen på matr.nr. 9a Sondrup By, Hunds-
lund. Jagthytten er opført i 1926. Den er på 49 m2 med træfacader og stålplader på taget. Brænde- og maskin-
skuret er til brug for skovdriften. Det er opført i 1990 og er på 90 m2 med træfacader og eternittag. Der er tre 
bygningskonstruktioner ved boligen. Den ene er en carport på 17 m2, som er opført i 1990 med træfacader og 
PVC-plastplader på taget. Den anden er en overdækket terrasse/et udhus på 28 m2, som er opført i 1990 med 
træfacader og eternittag. Den tredje er skur på 22 m2, som er opført i 1990 med træfacader og eternittag.     

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og uden at indskrænke eller forringe egnede 
yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter i området. 

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at bygningens farvevalg, omfang og placering harmonerer 
med området som helhed, og at der kan meddeles lovliggørende dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Sondrup Plantningsselskab ApS ved bestyrelsesmedlem-
merne Jesper Madsen og Gynther Møller, HedeDanmark A/S Ved Jakob Møller Nielsen og Odder Kommune 
ved Anders Blok. Forholdene blev gennemgået, idet jagthytten dog ikke blev besigtiget. Fredningsnævnet til-
kendegav sagens udfald. Det blev i øvrigt oplyst, at Miljøstyrelsen er ansøgt om dispensation i relation til fred-
skov for maskinhuset og jagthytten. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

De to udhusbygninger og den overdækkede terrasse er som følge af deres størrelse og ydre udformning og 
placering ved boligen og som følge af bebyggelsens skjulte placering i landskabet uden betydning for oplevel-
sen af fredningen, og fredningsnævnet meddeler herefter lovliggørende dispensation. 

Det kombinerede brændeskur og maskinhus er efter det oplyste nødvendig til driften af skoven. På den bag-
grund og da fredningsnævnet ikke har bemærkninger til dets placering eller ydre fremtræden, meddeles der 
endvidere lovliggørende dispensation hertil. 

Jagthytten er opført før fredningen og kræver derfor ikke fredningsnævnets dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
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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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Sondrup Plantnings-Selskab ApS ved HedeDanmark A/S, 
3. Jakob Møller-Nielsen, 
4. Jesper Madsen, 
5. Gynther Møller, 
6. Miljøstyrelsen, 
7. Odder Kommune, sag 202011808,  
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-076-2021. Genopførelse af bolig 

Fredningsnævnet modtog den 7. maj 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at genopføre en 
bolig på matr.nr. 11a Ålstrup By, Falling, Aalstrupvej 24, 8300 Odder. Ansøgningen er indsendt af ejendom-
mens ejer Anders Elkær Offersen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på 6.053 m2 uden landbrugspligt. Der 
er på ejendommen et stuehus og fem tiloversblevne landbrugsbygninger, hvoraf tre nedrives. På samme pla-
cering opføres en bolig som et vinkelhus på 201 m2, inkl. to overdækkede arealer på 21 m2. Den opføres med 
sadeltag med 30 graders hældning med sort tagpap og med facader i mørke sten. Der opsættes 17 m2 solceller 
integreret i taget. Der etableres endvidere jordvarme. 

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 3 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og uden at indskrænke eller forringe egnede 
yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter i området. 

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at bygningens farvevalg, omfang og placering harmonerer 
med området som helhed.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Anders Elkær Offersen med Maria Christensen og Odder 
Kommune ved Anders Blok. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at der fjernes bygninger på ca. 800 
m2. Solcellerne opsættes på taget og integreres således ikke i taget. Fredningsnævnet tilkendegav sagens ud-
fald.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Byggeriets ydre fremtræden er tilpasset området, og projektet indebærer i øvrigt en markant mindskelse af 
bygningsmassen og vil på den baggrund have en positiv indvirkning på landskabsoplevelsen. Fredningsnævnet 
meddeler derfor dispensation til projektet, herunder til solcellerne på vilkår om, at de i det hele fremtræder 
sorte og opsættes rektangulært eller kvadratisk, idet de i givet fald ikke er uheldigt iøjnefaldende i landskabet. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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.  
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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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Anders Elkær Offersen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags id S2021-413,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-084-2021. Ændret bygningsanvendelse og lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 15. maj 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at ændre an-
vendelsen af en bygning og om lovliggørelse af en pavillon/et anneks, et udhus og et hønsehus på matr.nr. 11a 
m.fl. Sondrup By, Hundslund, Trustrupvej 10, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens 
ejere Alida Adriana Stijkel og Everhardus Hoekman. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation i det omfang, en dispensation er påkrævet. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. Arealerne må ikke benyttes til losse- eller oplagspladser. 

Odder Kommune har oplyst, at der ifølge BBR er følgende bebyggelse på ejendommen: 

 Et stuehus fra 1971 med et bebygget areal på 111 m2. 

 En bygning til erhvervsmæssig produktion (ungdyrsstald) fra 1939 og til- og ombygget i 1992 med et 
bebygget areal på 112 m2.  

 Et udhus fra 1939 og til- og ombygget i 1972 på 90 m2.  

 En bygning til erhvervsmæssig produktion (maskinhus) fra 1965 med et bebygget areal på 96 m2. 

 En bygning til erhvervsmæssig produktion (lade, kostald og mælkerum) fra 1972 og til- og ombygget i 
1982 med et bebygget areal på 380 m2. 

 Et udhus (drivhus) fra 1994 på 15 m2. 

 En bygning til erhvervsmæssig produktion (dybstrøelsesstald) fra 1996 med et bebygget areal på 400 
m2.  

 En bygning til erhvervsmæssig produktion (maskinhus) fra 2007 med et bebygget areal på 346 m2. 

 Et erhvervsmæssigt drivhus fra 2009 på 90 m2.  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Odder Kommune har yderligere oplyst, at kommunen er blevet opmærksom på, at tre mindre bygninger tilsy-
neladende ikke er kendt af myndighederne. Ejerne har efterfølgende oplyst, at der er tale om et hønsehus på 
6,8 m2, et udhus på 11,1 m2 og en gæstepavillon på 19,6 m2, som blev opstillet i 2014. Den bygning, der i BBR 
er registreret som et maskinhus, har i de seneste 20 år været en gårdbutik, heraf de seneste 10 år udelukkende 
med salg af økologiske gedeoste fra eget mejeri og af gedekød. Bygningen har også siden 2000 rummet et 
ostelager fra egen produktion. Everhardus Hoekman blev i januar 2021 registreret som alternativ behandler i 
Kranio-Sekral Terapi og har i den forbindelse indrettet en del af bygningen til klinik. Der forventes 2-3 behand-
linger om ugen. 

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1,3 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt med Natura 
2000-området eller bilag IV-arter. 

Odder Kommune har sammenfattende indstillet, at fredningsnævnet meddeler dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Odder Kommune ved Lars Harritsø. Ejendommens ejere 
var inviteret til besigtigelsen, men deltog ikke. Forholdene blev gennemgået. Der blev endvidere konstateret 
et meget stort oplag nord for ejendommens bygninger.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er i forvejen en meget stor bygningsmasse på ejendommen, og fredningsnævnet finder på den baggrund 
ikke grundlag for at meddele lovliggørende dispensation til hønsehuset, udhuset og gæstepavillonen. De skal 
derfor fjernes. 

Fristen for lovliggørelse ved fjernelse fastsættes til den 31. december 2021. 

Den ændrede anvendelse til brug for en klinik kræver ikke fredningsnævnets dispensation. 

Fredningsnævnet henleder Odder Kommunes opmærksomhed på det meget store oplag nord for ejendom-
mens bygninger. Kommunen opfordres i øvrigt efter forholdene ved besigtigelsen til at undersøge, om der er 
yderligere skurvogne mv. og hønsehuse, der er opstillet uden fredningsnævnets tilladelse. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
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udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
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2. Alida Adriana Stijkel og Everhardus Hoekman, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sag id S2020-33243 og S2021-2364,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-085-2021. Lovliggørelse af udvidelse af bygninger og opførelse af bygninger og konstruktioner 

Fredningsnævnet modtog den 16. maj 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse af 
udvidelse af bygninger og opførelse af syv andre bygninger og konstruktioner på matr.nr. 1b m.fl. Sondrup By, 
Hundslund, Sondrupvej 75, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af Peter Houmøller for ejendommens 
ejer Ole Frandsen. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen består af fire matrikler og er noteret som en landbrugsejendom 
på 111.989 m2. Der er ifølge BBR følgende bygninger på ejendommen: 

 En tiloversbleven landbrugsbygning noteret som værksted fra 1850 med et bebygget areal på 82 m2. 

 En tiloversbleven landbrugsbygning noteret som stald fra 1850 med et bebygget areal på 73 m2. 

 Et stuehus til en landbrugsejendom fra 1999 med et samlet boligareal på 208 m2, heraf tagetage på 
69 m2 og med et bebygget areal på 139 m2. 

 En fritliggende overdækning fra 2008 noteret som brændeskjul med et bebygget areal på 45 m2. 

Odder Kommune har som sine bemærkninger og indstilling til fredningsnævnet anført, at følgende ændringer 
og udvidelser er foretaget uden forudgående tilladelse: 

 Tilbygning til værkstedet er udført i 2000/01. 

 Stalden er større end registreret i BBR måske som følge af et større udhæng. 

 Der er opført en bygning vinkelret på værkstedet i 2010/11 

 Der er opført en cirkulær overdækning mellem 2002 og 2008. 

 Der er på et ukendt tidspunkt opført misbænke/minidrivhuse. 

 Der er opført et hønsehus på 15 m2 med tilhørende hønsegård/voliere mellem 2016 og 2017. 
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 Der er før 2012 opført et drivhus på 8,2 m2. 

 Der er opført et drivhus på 17,4 m2 i 2016/17. 

 Der er opsat solceller på skråstativ på terræn før 2008. 

Der er følgende oversigtsfoto med markering af den cirkulære overdækning (1), misbænke/minidrivhuse (2), 
hønsehus og hønsegård/voliere (3), drivhus på 17,4 m2 (4), solceller (5), drivhus på 8,2 m2 (6) og tilbygning (7): 

 

Odder Kommune har videre oplyst, at alle ejendommens bygninger er beliggende umiddelbart indenfor Na-
tura 2000-område 56, Horsens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres 
uden at være i konflikt med Natura 2000-området eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Ole Frandsen og Peter Houmøller, Odder Kommune ved 
Lars Harritsø og Anders Blok og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salomon og Else Jørgensen. Forhol-
dene blev gennemgået. Det blev oplyst, at ejendommen er på 10 ha med landbrugspligt og med skov. Stalden 
bruges som maskinhus, og udvidelsen bestod i en tilbygning væk fra Horsens fjord mod skoven. Der var tidli-
gere et andet maskinhus på 72 m2, som blev fjernet efter en orkan i 2000. Han har efterfølgende i stedet opført 
det brændeskur, som er vinkelret på værkstedet. Både udvidelsen og brændeskuret er nødvendig for ejen-
dommens drift. De øvrige bygninger og konstruktioner er ikke nødvendige for driften, men er til brug for hans 
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hobby. Han vil være tilfreds, hvis der kan meddeles en dispensation, der er tidsbegrænset, til han ikke længere 
ejer ejendommen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til udvidelsen af maskinhuset og opførelsen af bræn-
deskuret, som efter det oplyste er nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, og som med 
sine placeringer er uden betydning for oplevelsen af fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler efter praksis for drivhuse i havearealer endvidere lovliggørende dispensation til 
ét drivhus.  

Der er i forvejen en stor bygningsmasse på ejendommen, og der er opført en række bygninger og konstrukti-
oner i strid med fredningsbestemmelserne. Det er fredningsnævnets opfattelse, at de skal fjernes, og at det 
således gør sig gældende for den cirkulære overdækning, misbænkene/minidrivhusene, hønsehuset med til-
hørende hønsegård/voliere, ét drivhus og solcellerne på skråstativet. 

Fredningsnævnet kan dog efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen finde grundlag for at 
meddele en tidsbegrænset dispensation således, at de anførte bygninger og konstruktioner kan forblive på 
ejendommen i den nuværende ejers ejertid, men at de således skal være fjernet inden en ny ejers overtagelse 
af ejendommen.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
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, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Ole Frandsen, 
3. Peter Houmøller, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sag id S2019-2442,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-051-2021. Drivhus og lovliggørelse af carport og udhus 

Fredningsnævnet modtog den 24. marts 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om opførelse af 
et drivhus og lovliggørelse af en carport og et udhus på matr.nr. 4e Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 40, 
8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Peter Fogh Rasmussen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 10.127 m2 uden landbrugspligt. Drivhuset er grønt med 
glas og på 15 m2. Udhuset er et tørrehus opført i 1980 på 14 m2. Bygningssiderne er træstolper, og taget er 
med trapezplader. Carporten er opført i 2005.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 3 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller naturtyper, 
som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og uden at indskrænke eller forringe egnede 
yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter i området. 

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at bygningernes farvevalg, omfang og placering harmonerer 
med området som helhed, og at der kan meddeles dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Peter Fogh Rasmussen og Odder Kommune ved Anders 
Blok. Forholdene blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til drivhuset, som med sin størrelse og placering ved den øvrige be-
byggelse er i overensstemmelse med fredningsnævnets praksis for drivhuse på beboelsesejendomme.  

Der er på ejendommen ikke andre carporte, og den er ligeledes med sin størrelse og placering i overensstem-
melse med fredningsnævnets praksis for carporte på beboelsesejendomme. Fredningsnævnet meddeler der-
for lovliggørende dispensation til carporten. 

Fredningsnævnet meddeler endvidere lovliggørende dispensation til tørrehuset, som har en begrænset stør-
relse og er placeret ved de andre bygninger, og som sådan er uden betydning for oplevelsen af fredningen.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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.  
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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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Peter Fogh Rasmussen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sag id S2021-3131,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. juli 2021 

 

FN-MJØ-079-2021. Lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 11. maj 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse af 
indretning af en bolig i en tidligere garage, inddragelse/udvidelse af tagetagen til bolig i det oprindelige stue-
hus og opførelse af en carport og et udhus på matr.nr. 18a Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 70, 8350 
Hundslund. Ansøgningen er indsendt af Karl Erik Nielsen for ejendommens ejer Vibeke Mai Jakobsen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende.  

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 16.712 m2 uden landbrugspligt. Der er ifølge BBR følgende 
bebyggelse på ejendommen: 

 Et fritliggende enfamilieshus fra 1820 og om- og tilbygget i 2004 med et bebygget areal på 120 m2 og 
et samlet boligareal på 154 m2, inkl. udnyttet tagetage på 56 m2. 

 En garage opført i 1960 på 88 m2. 

 Et udhus opført i 1900 på 24 m2. 

 Et udhus opført i 2000 på 23 m2.  

Odder Kommune har yderligere oplyst, at der er foretaget følgende bygningsændringer uden fredningsnæv-
nets tilladelse: 

 Ny tagbeklædning på det tidligere stuehus og inddragelse af hele tagetagen til bolig. 

 Opførelse af carport integreret/sammenbygget med boligen. 

 Ændring af garage og lager til et anneks på 60 m2 med 24 m2 uopvarmet udhus og 12 m2 overdækning. 

 Opførelse af 23 m2 brændehus og redskabsrum hvor der tidligere stod en ældre faldefærdig bygning. 
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Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er mere end 1 km fra Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt med 
Natura 2000-området eller bilag IV-arter. 

Odder Kommune har sammenfattende indstillet, at fredningsnævnet meddeler dispensation.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Karl Erik Nielsen og Vibeke Mai Jakobsen og Odder Kom-
mune ved Lars Harritsø Forholdene blev gennemgået. Det blev oplyst, at den ændrede tagbeklædning og op-
førelsen af carporten skete i 2004, efter at der var blevet fjernet et fyrrerum/vaskerum, der var placeret ved 
den nuværende indkørsel til carporten. Inddragelsen af et areal til bolig skete i 1984, men der skete ikke ydre 
bygningsændringer. Der var ikke i forvejen tale om en garage, men en slags arbejdshal med gulve. Brændehu-
set/redskabsrummet er fra før 2000 og blev opført til erstatning for en eksisterende faldefærdig bygning. Æn-
dringen bestod i, at bebyggelsen blev drejet 90o. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ejendommen er isoleret beliggende i landskabet, og de ydre bygningsændringer, som er af ældre dato, og som 
ikke har medført nogen særlig forøget bygningsmasse, findes ikke at have haft nogen negativ betydning for 
oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet meddeler herefter lovliggørende dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
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, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Karl Erik Nielsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sag id S2012-4657,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 15. juli 2021 

FN-MJØ-077-2021. Lovliggørelse af drivhus og legehus 

Fredningsnævnet modtog den 10. maj 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggørelse af 
et drivhus og et legehus på matr.nr. 4f og 4g Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 96, 8350 Hundslund. Ansøg-
ningen er indsendt af ejendommens ejer Carsten Vejby Møller. 

Fredningsnævnet meddeler ikke lovliggørende dispensation til drivhuset, men derimod til legehuset. Begrun-
delsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. For bestående landbrug gælder det, at nye bebo-
elsesbygninger eller tilbygning til eksisterende boligbebyggelser ikke må foretages uden fredningsnævnets 
godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbyg-
ninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering 
og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens 
formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke, at byg-
geri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af 
fredningsnævnet uden særlig fredningssag. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte hel-
årshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og frednings-
nævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er 
herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende byg-
ninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, ma-
ster, tårne eller lignende. 

Fredningsnævnet besvarede den 29. juli 2007 en klage fra ejeren af naboejendommen over, at der var opstillet 
et gyngestativ på ejendommen. Gyngestativet var fem meter bredt og tre meter højt og opbygget af træpæle. 
Det var placeret ned mod strandarealet. Fredningsnævnet bemærkede, at gyngestativet var opført i træ og på 
den måde søgt tilpasset området, og at det var et sædvanligt legeredskab af midlertidig karakter. Frednings-
nævnet foretog sig derfor ikke yderligere i anledning af klagen (j.nr. 8901-01.2007.65).   

Fredningsnævnet meddelte den 30. oktober 2001 dispensation til at udføre en tilbygning til et eksisterende 
bådehus/udhus på ejendommen. Tilbygningen blev udført i overensstemmelse med den eksisterende bebyg-
gelse mellem boligen og bådehuset/udhuset (j.nr. 83/2001). 

Fredningsnævnet meddelte den 24. april 2014 dispensation til at opføre et drivhus på 16,5 m2 med en place-
ring nord for bygningerne og væk fra Horsens fjord (FN 2013.144). Fredningsnævnet meddelte endvidere di-
spensation til at opføre et udhus, men med en anden og mere tilbagetrukket placering end den ansøgte pla-
cering med følgende begrundelse: 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet
med sags nr. 21/09736.
Klik her for at se afgørelsen
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”På baggrund af ejendommens placering i området og fredningen og den øvrige bebyggelse i området 
kan fredningsnævnet godkende projektet på betingelse af, at udhusets størrelse og placering begræn-
ses, således at det ikke bliver længere og placeres andetsteds end ud for den eksisterende bebyggelse 
mod vejen, da et sådant udhus ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen væsentligt.”   

Odder Kommune har oplyst, at drivhusets nuværende placering ikke er i overensstemmelse med frednings-
nævnets afgørelse fra 2014. Drivhuset er ifølge luftfoto opført på den nuværende placering i perioden fra 
foråret 2018 til foråret 2019. Legehusets placering fremgår ikke at luftfoto fra 2006, men kan ses på luftfoto 
fra 2008.  

Carsten Vejby Møller har anført, at han ved en fejl ikke var opmærksom på, at placeringen af drivhuset var 
vigtig, idet han fokuserede på, at udhusets placering og størrelse var i overensstemmelse med fredningsnæv-
nets afgørelse. Der var ved fredningsnævnets besigtigelse overhovedet ikke fokus på hverken størrelse eller 
placering af drivhuset, og han havde af en tidligere sagsbehandling fået den opfattelse, at almindelige aktivi-
teter, der må betegnes som en del af en have, ikke er i strid med fredningen. Odder Kommune har også tidli-
gere vurderet, at legehusets nuværende placering var i orden, da det blev betegnet som en del af aktiviteterne 
i en have og samtidig ikke har et fundament og står oven på jorden og derfor relativt nemt kan flyttes. Det har 
også fra ca. 2001 til 2008 haft en anden placering i haven. Årsagen til den ændrede placering af drivhuset er, 
at placeringen ifølge byggetilladelsen ville betyde, at drivhuset ikke ville være en integreret del af haven, hvil-
ket de anså som væsentligt i forhold til drivhusets naturlige funktion, og samtidig ville placeringen vanskelig-
gøre adgangsforholdene omkring huset. Med den i byggetilladelsen tegnede placering ville der desuden ikke 
være passage mellem husets trappe og drivhuset, og det kunne ikke flyttes tæt på skel uden at være i strid 
med bygningsreglementet. Drivhusets ændrede placering er ovenfor det eksisterende anneks. Det er udført i 
glas og cedertræ på en dværgmur af røde teglsten. Der er også indenfor de seneste år givet tilladelse til opfø-
relse af flere drivhuse af nogenlunde samme størrelse, udformning og materialer indenfor fredningen, f.eks. 
på Sondrupvej 74 og 145.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er lige umiddelbart udenfor Natura 2000-område 56, Hor-
sens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt med 
Natura 2000-området eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. Endvidere deltog Carsten Vejby Møller og Odder Kommune ved Lars Harritsø 
og Anders Houmann Blok. Fredningsnævnets formand redegjorde for fredningsnævnets afgørelse af 24. april 
2014, som meddelte dispensation til drivhuset nord for bygningen, og som samtidig begrænsede udhusets 
facade til mod syd at kunne flugte med boligens facade. Drivhuset er imidlertid placeret mod syd længere ude 
end den tilladte placering af udhuset, og kan i det lys ikke accepteres i fredningen, uanset det pæne og har-
moniske fremtræden. Carsten Vejby Møller oplyste, at det er hans opfattelse, at fredningsnævnets afgørelse 
ikke kan tages til indtægt for en sådan opfattelse, idet begrundelsen for udhusets placering alene var hensynet 
til en harmonisk fremtræden mellem udhuset og boligen. Det viste sig også, at der ikke var plads til drivhuset 
med den ansøgte placering. Fredningsnævnet tilkendegav i øvrigt at ville vende tilbage med en stillingtagen til 
legehuset. Carsten Vejby Møller oplyste i den forbindelse, at legehuset oprindeligt havde en anden placering, 
men blev flyttet til den nuværende placering i 2006.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 
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udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddelte den 24. april 2014 dispensation til drivhuset med en placering nord for bygnin-
gerne væk fra Horsens fjord. Fredningsnævnet meddelte samtidig dispensation til at opføre af et udhus, men 
begrænsede dens placering mod fjorden i forhold til den ansøgte placering, idet det ikke kunne tillades, at det 
blev opført længere mod fjorden end boligens facade. 

Der er i forvejen en markant bebyggelse mod fjorden, og det er og var ved fredningsnævnets afgørelse i 2014 
fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for yderligere bebyggelse mod fjorden, og at der på til-
svarende vis ikke ville være blevet meddelt dispensation til drivhuset med dets nuværende placering. 

Det bemærkes om de påberåbte dispensationer på andre ejendomme i området, at der netop blev meddelt 
dispensation til drivhuset med den ansøgte placering, og at de påberåbte ejendomme er placeret længere væk 
fra Horsens fjord.  

Drivhuset skal herefter fjernes, og fristen for lovliggørelse sættes til den 31. december 2021. 

Der meddeles derimod i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere afgørelse på ejendommen om et 
gyngestativ og under hensyntagen til historikken omkring legehuset lovliggørende dispensation til dette.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Carsten Vejby Møller og Karina Gadeberg Møller, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sag id S2020-31331,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 28. september 2021 

 

FN-MJØ-117-2021. Vandhul 

Fredningsnævnet modtog den 17. august 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
et vandhul på matr.nr. 1d Torup By, Hundslund, Solhøjvej 14, Torup, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt 
af ejendommens ejer Jacob Bo Laursen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Der må som udgangspunkt ikke udføres terrænændringer. Fredningen hindrer dog ikke restaurering af tilgro-
ede eller opfyldte damme og mosehuller og etablering af kunstige damme og søer under forudsætning af 
fredningsnævnets godkendelse.  

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 52.365 m2 med landbrugspligt. Ejerne har anført, at ansøg-
ningen omfatter et vandhul/en sø på ca. 2000 m2, så den har en størrelse, som giver mening i forhold til at 
kunne rumme en stor mængde padder. Der er både stor og lille vandsalamander i en lille eksisterende dam på 
ejendommen. Der er videre mange tudser og frøer, som ønskes bevaret og fastholdt på ejendommen. Der er 
også observeret mange firben og stålorme og alverdens forskellige insekter, som udgør et fint fødeudbud til 
alle padderne. Området er en naturperle i særklasse, som ønskes plejet bedre end hidtil, og det er baggrunden 
for ønsket om en større sø.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er mere end 2 km fra Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at være i konflikt med 
Natura 2000-området eller bilag IV-arter. 

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at vandhullet/søen kan etableres uden væsentlig påvirkning 
af den omgivende natur i overensstemmelse med fredningens vilkår og bestemmelser. Der skal stilles krav om, 
at vandhullet efter etableringen har udtryk af et naturligt vandhul.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 3. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer og Bjarne Golles. Endvidere deltog Jacob Bo Laursen og Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Salo-
mon og Else Jørgensen. Projektet blev gennemgået. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 
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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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler som følge af projektets formål dispensation til vandhullet, som ikke har nogen 
negativ betydning for fredningen, men tværtimod har en positiv betydning for områdets natur. Dispensatio-
nen meddeles på vilkår om, at udførelsen sker efter Odder Kommunes anvisninger og vilkår for vandhullet.  
 
Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem Bjarne Pedersen deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i 
afgørelsen. 
 
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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Jacob Bo Laursen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sag id S2021-4397,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 12. oktober 2021 

FN-MJØ-114-2021. Afmærkning af stiforløb på Aakær Gods 

 

1. Sagens baggrund 

Fredningsnævnet modtog den 10. august 2021 Odder Kommunes anmodning om fredningsnævnets stillingta-
gen i en sag om afmærkning af en sti på Aakær Gods, matr.nr. 1o Åkær Hgd. Falling. 

Det fremgår af Odder Kommunes anmodning, at Horsens-, Hedensted- og Odder kommuner har tilsluttet sig 
ideen om at afmærke en sammenhængende rute langs Horsens fjord. På nordsiden af fjorden i Odder Kom-
mune ønskes stien afmærket gennem Sondrup-Åkjær fredningen. Her har Århus Amt tidligere afmærket stier, 
og en af disse afmærkede stier ønskes genafmærket som Horsens Fjord-stien. Den nuværende afmærkning er 
tjenlig til udskiftning. Der ønskes afmærkning af det stiforløb, der blev udlagt ved fredningen. Dette stiforløb 
afviger en smule fra det forløb, der blev afmærket af Århus Amt. Projektet vil kræve 4 afmærkningspæle. End-
videre ønskes den eksisterende vejvisning til Blakshøj og infotavlen ved Vads Møllevej fra amtets tid udskiftet. 
Da Aakær Gods har afvist dette, anmoder kommunen om fredningsnævnets stillingtagen til, om kommunen 
har ret til at foretage den ønskede afmærkning og udskiftning af vejviser og infotavle.  

Projektet er beskrevet i et notat, som ikke medtages i udtalelsen, men er i øvrigt illustreret ved følgende over-
sigtskort: 
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Advokat Jens Glavind har for Aakær Gods principalt påstået sagen afvist med henvisning til, at fredningsnæv-
net ikke har kompetence til at træffe afgørelse om, hvilken form for skiltning der skal være i en privatejet skov. 
Det er kun ejeren, der kan bestemme det, og det er ejeren, der kan søge om tilladelse til en eventuelt ændret 
skiltning. Derudover anføres det, at den ønskede skiltning har karakter af et ekspropriativt indgreb, idet kom-
munen sammen med andre kommuner ønsker at afmærke en sammenhængende rute langs Horsens fjord. 
Det ønsker Aakær Gods ikke at være en del af. Aakær Gods skiltning vil altid have karakter af den skiltning, 
som er i privat skov, og intet andet. Sagen for fredningsnævnet drejer sig ikke om retten til at benytte den 
privatejede skovs stier til Horsens Fjord-stien, og det ønsker Aakær Gods under ingen omstændigheder at give 
tilladelse til. Bestemmelser i fredningsafgørelser går forud for naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og fred-
ningen fra 1952 giver Aakær Gods ret til at forbyde adgang for offentligheden. Fredningen giver derfor Aakær 
Gods ret til at regulere, hvem der skal have adgang til de fredede arealer, og der vil ikke blive givet lov til, at 
Horsens Fjord-stien går igennem den private skov.  

 

2. Fredningerne ved Aakær Gods og fredningsnævnets udtalelser om et stiforløb i Mols Bjerge  

Fredningerne ved Aakær Gods 

Størstedelen af stien er beliggende på den del af ejendommen, der er omfattet af en fredningsdeklaration af 
15. maj 1952 om fredning af Uldrup Bakker. Der er ikke anført et formål med fredningen. Det fremgår af fred-
ningen, at den ikke berører ejerens ret til at afslå eller tillade adgang til det fredede areal.  

Stiforløbet er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets betydelige landskabelige værdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens fjord, det stærkt ku-
perede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det fremgår af fredningsbe-
stemmelsen om offentlig adgang, at der udover den adgang, der måtte bestå i henhold til andet grundlag end 
fredningen, gives offentligheden adgang til umotoriseret færdsel ad de stier, veje og arealer, som ved særlig 
signatur er angivet på fredningskortet. Det fremgår videre af fredningens bestemmelser om anlæg i forbin-
delse med fredningen, at de nyudlagte stier indrettes og vedligeholdes ved fredningsplanudvalgets foranstalt-
ning og regning, og at fredningen ikke er til hinder for, at der senere - i det omfang der måtte være behov for 
det – tilvejebringes yderligere parkeringsmulighed og etableres de til områdets rekreative udnyttelse fornødne 
indretninger, herunder toiletbygninger mv. efter aftale med fredningsnævnet.    

Fredningsnævnets udtalelser om et stiforløb i Mols Bjerge 

Fredningsnævnet fremkom den 12. august 2017 med følgende udtalelse om et stiforløb i Mols Bjerge (FN-
MJØ-123-2016): 

”Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994 om fredning af den sydlige del af Mols Bjerge 
indeholder i § 12 bestemmelser om udvidelse af den adgang til færdsel og ophold, der tilkommer of-
fentligheden i henhold til naturbeskyttelsesloven. Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel 
på de strækninger, der er vist på fredningskortet med signatur for sti, og som på arealer i privat eje ikke 
uden ejerens samtykke må gives en større bredde end 2,5 meter. Disse stier kan omlægges efter beslut-
ning herom under plejeplanlægningen, jf. fredningsbestemmelsernes § 14. Hvis arealet er i privat eje, 
kræver en fravigelse af det på fredningskortet viste forløb dog samtykke fra vedkommende grundejer 
eller fredningsnævnet, hvis grundejerens samtykke ikke kan opnås. Fredningen ses ikke at indeholde 
bestemmelser om skiltning af de stier, der er udlagt i fredningen, men det fremgår af fredningsbestem-
melsernes § 9, litra e om bebyggelse og andre anlæg, at fredningen ikke hindrer, at der i overensstem-
melse med plejeplanlægningen etableres bygninger eller andre anlæg i forbindelse med offentlighedens 
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færdsel og ophold i området. Det fremgår således også af fredningsbestemmelsernes § 14 om pleje-
planlægning bl.a., at der skal udarbejdes en plejeplan. Fredningen ses heller ikke at indeholde bestem-
melser om stiens brug til egentlige arrangementer.  

Det fremgår endvidere af plejebekendtgørelsen § 1, at kommunalbestyrelsen kan gennemføre plejefor-
anstaltninger på fredede ikke statslige arealer, når dette tjener til opnåelse af formålet med fredningen 
og ikke strider mod fredningsbestemmelserne. Foranstaltningerne kan gennemføres med ejerens eller 
brugerens samtykke eller efter fredningsnævnets tilladelse, hvis ejeren eller brugeren ikke er enig i ple-
jeforanstaltningerne.  

Det er fredningsnævnets opfattelse, at Syddjurs Kommune i medfør af en plejeplan er berettiget til at 
markere den sti, der er udlagt i fredningen, ved skilte langs stien, hvis der kan opnås enighed med ejeren 
eller brugeren eller i mangel af enighed ved fredningsnævnets tilladelse. Det er endvidere frednings-
nævnets opfattelse, at en ejer eller bruger ikke er berettiget til at opsætte skilte, der søger at hindre 
adgangen til stien, eller søger at bibringe offentligheden en opfattelse af, at et stiforløb ikke er en del af 
den udlagte sti.  

Offentlighedens adgang i øvrigt er reguleret i naturbeskyttelsesloven, og fredningsnævnet er ikke tillagt 
kompetence til at træffe afgørelse om brugen er stien, herunder til planlagte arrangementer. 

Fredningsnævnet er heller ikke tillagt kompetence til at træffe afgørelse om annoncering omkring stien, 
idet et sådant spørgsmål i sidste ende må afklares ved et civilt søgsmål.” 

Fredningsnævnet fremkom den 31. januar 2018 med følgende supplerende udtalelse: 

” Syddjurs Kommune har herefter den 24. januar 2018 til fredningsnævnet sendt et notat fra National-
park Mols Bjerge om afmærkning af Mols Bjerge-stien (kvalitetsvandrestien). Det er anført, at stien er 
et 20 km stiforløb rundt i Mols Bjergefredningerne Nord og Syd. Den er afmærket på Nationalparkens 
stikort over området på samme måde som de øvrige stier i området. Afmærkningen består primært af 
skilte på eksisterende pæle og låger eller lignende eller afmærkning med maling på træer, stolper, sten 
mv. alt efter, hvilken type sti der er tale om. Stiforløbet gennem Vistoft er som nævnt en del af Mols 
Bjerge-stien, der er afmærket med små 10 x 10 cm skilte. Der er tale om 4-6 afmærkninger på stykket 
fra Daalerne gennem Vistoft plantage til Mols Bjergevej. Afmærkning skal selvfølgelig placeres, så de 
giver mindst mulig gene for skovdriften, men samtidig sikrer at publikum bliver på det stiforløb, der er 
udlagt i fredningen.  

Syddjurs Kommune har ved fremsendelsen af notatet til fredningsnævnet anført, at det fremgår af no-
tatet, at afmærkningen af kvalitetsvandrestien bliver med skilte med selvstændig markering, så man 
kan se, at man befinder sig på en kvalitetsvandresti. Afmærkningen er således afvigende fra den af-
mærkning, der anvendes til at markere, at man er på den sti, der er udlagt i fredningen. Kommunen 
ønsker derfor oplyst, om det fremsendte giver anledning til en ændring i fredningsnævnets opfattelse 
af, at plejeudvalget kan træffe afgørelse om ændring af skiltningen på strækningen gennem Vistoft Plan-
tage. 

Fredningsnævnet kan i den anledning udtale, at det fremsendte ikke giver anledning til en ændring i 
fredningsnævnets opfattelse omkring skiltning, der kommer til udtryk i fredningsnævnets notat af 9. 
august 2017. Det er således fortsat fredningsnævnet opfattelse, at Syddjurs Kommune i medfør af en 
plejeplan er berettiget til at markere den sti, der er udlagt i fredningen, ved skilte langs stien, hvis der 
kan opnås enighed med ejeren eller brugeren eller i mangel af enighed ved fredningsnævnets tilladelse. 

Fredningsnævnet finder imidlertid anledning til at præcisere, at fredningsnævnets notat af 9. august 
2017 ikke omhandler den nu beskrevne situation, hvor der ikke er spørgsmål eller tvist omkring marke-
ring af den sti, der er udlagt i fredningen, men tvist om, hvorvidt der kan ske en yderligere og anderledes 
markering af, at der foruden en sti udlagt i fredningen er tale om en del af kvalitetsvandrestien i Mols 
Bjerge. Det er fredningsnævnets opfattelse, at fredningsnævnet ikke kan eller bør udtale sig endeligt 



4 
 

om muligheden herfor, førend fredningsnævnet i givet fald måtte få forelagt en egentlig tvist mellem 
Syddjurs Kommune og en eller flere lodsejere om en konkret plejeplan.”   

 

3. Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 3. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer og Bjarne Golles. Endvidere deltog Lisbeth og Johan Koed-Jørgensen med advokat Jens Glavind og ad-
vokat Louise Ravn Nielsen, Odder Kommune ved Bent Mortensen og Merete Johannsen og Danmarks Natur-
fredningsforening ved Ib Salomon og Else Jørgensen. Projektet blev indledningsvis drøftet. Der skete efterføl-
gende en besigtigelse af de fire lokaliteter for markeringspæle og skiltningen mod Blakshøj.  

Det blev ved besigtigelsen indledningsvis afklaret, at tvisten mellem godsejeren og Odder Kommune reelt er, 
om kommunen mod godsejerens ønske kan markere det fredede stiforløb som en del af Vandreruten Horsens 
Fjord ved at bruge bestemte markeringspæle med den røde udfyldte cirkel, som bruges som markering af 
vandreruten. Det blev i den forbindelse fremhævet, at det er Aakær Gods opfattelse, at adgangen til i frednin-
gen at etablere indretninger til områdets rekreative udnyttelse er en ret, som udelukkende tilkommer Aakær 
Gods og således ikke Odder Kommune. 

Det blev herefter afklaret, at der ved punkt A ikke er eller har været en markering af den sti, der blev udlagt i 
fredningen. Denne sidste del af det udlagte stiforløb mod vest har ikke været brugt som sti i fredningen, idet 
der blev udlagt og markeret et andet og sydligere stiforløb. Odder Kommune oplyste, at problemet det sted 
alternativt kan løses ved at anbringe en markeringspæl på den anden side af skellet på naboejendommen. 
Markeringspælen ved punkt B var knækket og placeret tilbagetrukket fra grusvejen ved beplantningen. Mar-
keringspælen ved punkt C var intakt. Der var ikke nogen markeringspæl ved punkt D. Kommunen oplyste, at 
problemet det sted kan løses ved at anbringe en markeringspæl på den anden side af skellet på naboejendom-
men.    

 

4. Fredningsnævnets udtalelse  

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 15. maj 1952 om fredning af Uldrup Bakker. Det frem-
går af fredningen, at den ikke berører ejerens ret til at afslå eller tillade adgang til det fredede areal.  

Ejendommen er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer 
ved Sondrup og Åkjær. Der blev med fredningen udlagt stier, herunder den sti som er omfattet af sagen. Det 
blev desuden anført, at der udover den offentlige adgang, der måtte bestå på andet grundlag, blev givet of-
fentligheden adgang til umotoriseret færdsel af de udlagte stier. 

Fredningsnævnet bemærker, at der på den baggrund er offentlig adgang til stien, og at Aakær Gods ikke med 
henvisning til den forudgående fredning fra 1952 eller på andet grundlag kan hindre denne offentlige adgang. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det er en konsekvens af at udlægge en sti i en fredning, at tilsynsmyn-
digheden i nødvendigt omfang kan markere det udlagte stiforløb ved afmærkningspæle eller anden skiltning i 
hvert fald i en situation, hvor markeringen skete med den daværende godsejers samtykke. Det er således også 
i overensstemmelse med de faktiske forhold og den afmærkning, der skete efter fredningen. Det betyder kon-
kret, at der kan ske afmærkning langs stien, når det er nødvendigt for at informere om ændringer i stiforløbet 
og således ved punkt B (ude ved grusvejen) og punkt C. Afmærkningspælene og informationstavlen kan ud-
skiftes, hvis det er nødvendigt for formålet med afmærkningen. 

Der er omvendt fredningsnævnets opfattelse, at tilsynsmyndighedens adgang til at markere stiforløbet ikke 
kan udstrækkes til mere end at markere stiforløbet, og at fredningen således ikke giver Odder Kommune mu-
lighed for at udføre andre former for markeringer, herunder en markering af Vandreruten Horsens Fjord uden 
samtykke fra Aakær Gods. 
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Fredningsnævnet kan på den baggrund ikke træffe afgørelse om, at der anvendes markeringspæle eller infor-
mationstavler, som bruges til at markere Vandreruten Horsens Fjord.  

Det bemærkes særligt om skiltningen til udsigtspunktet Blakshøj, at fredningsnævnet heller ikke kan træffe 
afgørelse om, at der skal ske en sådan skiltning, da adgangen ikke sker via en sti, som er udlagt i fredningen 
med det formål.    

Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem Bjarne Pedersen deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i 
udtalelsen.  

 

5. Klagevejledning 

Der kan klages over fredningsnævnets afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Der er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om der kan klages over frednings-
nævnets udtalelse i sagen.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes kla-
gefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefri-
sten udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne udtalelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Aakær Gods ved Johan Koed Jørgensen, 
3. advokat Jens Glavind, 
4. Odder Kommune, sags id S2021-4093, 
5. Bendt Nielsen,  
6. Miljøstyrelsen,   
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 1. november 2021 

FN-MJØ-136-2021. Nedrivning og genopførelse af bygninger 

Fredningsnævnet meddelte den 1. juni 2021 dispensation til renovering og ændret anvendelse af den eksiste-
rende bebyggelse på matr.nr. 39a Nordby By, Nordby, Lystoftevej 10, 8305 Samsø. Ansøgningen var indsendt 
af CJ Arkitekter for ejendommens ejer Peter Philip Tetzlaff (FN-MJØ-028-2021). Af afgørelsen fremgår føl-
gende: 

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. maj 1967 om fredning af arealer på Nord-
vestsamsø. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev som begrundelse for at gennemføre fred-
ningen anført, at visse af arealerne på grund af terrænets åbne og kuperede karakter frembyder enestående land-
skabelige skønhedsværdier og er af en så enestående kvalitet i henseende til naturskønhed, at de bør sikres for 
eftertiden ved en status quo fredning. Der må som følge heraf ikke ske bebyggelse.   

Det fremgår af ansøgningen, at de eksisterende bygninger ønskes udnyttet og opdateret. Der er arbejdet med at 
skabe gode rum med et godt lysindfald samtidig med at opnå et facadeudtryk, som har samme udtryk som hoved-
huset, så det samlede bygningskompleks efter ombygningen vil fremstå som et samlet hus. Volumen tilpasses den 
eksisterende bygningsgruppe. Taget på mellembygningen hæves, så det rammer kippen på det eksisterende ho-
vedhus. Bygningernes materialer bevares og opdateres. Der udføres kviste i stil med de eksisterende, ligesom 
vinduer holdes i samme stil som på hovedhuset.  

Projektet er illustreret i ansøgningsmaterialet. 

Aarhus Kommune har den 19. maj 2021 udtalt, at projektet ikke har betydning for Natura 2000-områder eller bilag 
IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 27. april 2021. I besigtigelsen deltog endvi-
dere Peter Philip Tetzlaff med arkitekt Claus Jensen, Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Jørgen Eggert, Aarhus 
Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. Projektet blev gen-
nemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer på Nordvestsamsø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation 
fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 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 øde-
lægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, 
eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der alene medfører mindre ydre bygningsændringer, og 
som i øvrigt fint er tilpasset bygningen og landskabet.”  

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet modtog den 8. oktober 2021 et ændret projekt med nedrivning af den eksisterende bebyg-
gelse og genopførelse af en bygningsmasse med et identisk ydre udtryk som det projekt, der er omfattet af 
dispensationen, med den ændring, at der i stedet for tre kviste isættes tre ovenlysvinduer i taget. Der indgår i 
projektet yderligere en kælder, hvorom det er oplyst, at ingen del af den er synlig. Baggrunden for ansøgningen 
er, at geotekniske undersøgelser har vist, at alle fundamenter skal understøbes, og at det ville være nødven-
digt at nedtage og genopføre de eksisterende ydervægge én for én. Projektet ønskes derfor ændret til, at de 
to sidelænger nedtages helt og genopføres i en ny konstruktion, men med et fuldstændigt identisk indtryk.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Det er uden betydning for fredningshensynene, om projektet gennemføres ved brug af de eksisterende byg-
ninger eller ved opførelse af nye bygninger, når blot den ydre fremtræden er identisk. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ændrede projekt, som ikke medfører nogen ændret oplevelse 
af landskabet, men alene medfører en begrænset ændring i tagkonstruktionen. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Golles (ministerudpeget medlem af fredningsnævnet), 
2. Jens Henrik Larsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
3. Peter Philip Tetzlaff, 
4. Arkitekt Claus Jensen, 
5. Miljøstyrelsen,  
6. Samsø Kommune, 
7. Aarhus Kommune,  
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt,  
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

ÆNDRING af afslag på dispensation til statusændring fra fritidshus 

til helårshus inden for fredning i Odder Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Midtjylland, 

østlig dels afgørelse af 20. januar 2021 om afslag på dispensation til an-

vendelse af et fritidshus som helårshus inden for fredning på matr. nr. 1o 

Åkær Hgd., Falling, beliggende Vads Møllevej 32, 8300 Odder i Odder 

Kommune, til en dispensation. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

22. november 2021

Sagsnr.: 21/02501 

Klagenr.: 1019541 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sags nr. FN-MJØ-89-2020.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 15. februar 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat.

Klager har navnlig anført, at 

- bygningen altid har haft status som helårsbeboelse, og dispensation

derfor ikke er påkrævet,

- huset ikke er beliggende i sommerhusområde,

- helårsbeboelse i huset er nødvendigt for at kunne holde opsyn med

ejendommen,

- tidligere sager, der har været afgjort af fredningsnævnet, ikke bør

have indflydelse på den aktuelle sag, og

- statusændringen ikke vil medføre en øget trafikbelastning af områ-

det.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

2. Sagens oplysninger

2.1 Ejendommen/området

Klagen vedrører ejendommen på adressen Vads Møllevej 32, 8300 Odder,

matr. nr. 1o Åkær Hgd., Falling. Ejendommen har et areal på cirka 153 ha

og er beliggende i landzone ved den nordlige kyst af Horsens fjord.

Ejendommen består af en rektangulær matrikel, der udgøres dels af skov-

bevoksede arealer, dels af åbne marker. Midt på ejendommens østlige side 

ligger en gårdbebyggelse med et samlet grundareal på 1.231 m2 ifølge 

BBR, herunder 348 m2 til helårsbeboelse og 883 m2 erhverv. I det sydøst-

lige hjørne ligger det såkaldte Kanalhus, der er genstand for nærværende 

sag. Kanalhuset har et grundareal på 80 m2 ifølge BBR og bruges på nu-

værende tidspunkt som jagthytte. 

Området omkring ejendommen består ligeledes dels af skovbevoksede are-

aler, dels af åbne marker. Spredt i området ligger en række enkeltbygninger 

og mindre bygningsgrupper, hvoraf mange aktuelt eller historisk er tilknyt-

tet Aakær Gods, særligt på den nordlige nabomatrikel 1a, der ligesom matr. 

nr. 1o og en række andre matrikler i området ejes af klager. En stor del af 

området umiddelbart omkring Kanalhuset består derudover af beskyttet na-

tur efter naturbeskyttelseslovens § 3, især strandeng og mose. 

Den relevante del af ejendommen er omfattet af Natura 2000-område nr. 

56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (habitatområde nr. 52 og fug-

lebeskyttelsesområde nr. 36). Udpegningsgrundlaget er en række særegne 

naturtyper i området, blandt andet skovbevokset tørvemose (91D0), strand-

eng (1330) og bugt (1160). Hertil kommer dyrearterne odder (1355), grå-

sæl (1364) og spættet sæl (1365) samt en række beskyttede yngle- og træk-

fugle. 
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Hele ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 

1977 om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, 

Århus amt.4 

 

Fredningen har baggrund i et ønske om at bevare en række landskabelige, 

rekreative, videnskabelige og undervisningsmæssige værdier i området, 

herunder værdier knyttet til områdets terræn, beliggenhed og dyreliv. Fred-

ningen indeholder blandt andet forbud mod tilstandsændringer og opfø-

relse af nye beboelsesbygninger. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 20. januar 2021 med-

delt afslag på dispensation til ændring af Kanalhusets anvendelse fra jagt-

hytte til helårsbeboelse. 

 

Ansøgningen er indsendt til fredningsnævnet den 15. juli 2020 og vedrører 

dispensation til statusændring af Kanalhuset på matr. nr. 1o fra sommerhus 

til helårsbeboelse. Ifølge ansøgningen vil der ikke ske bygningsmæssige 

ændringer, kun statusændring i BBR. Huset har ifølge ansøgningen tidli-

gere været registreret som helårsbolig før 1993 og har fungeret som arbej-

derbolig for godset. 

 

Klager har ved e-mail af 31. august 2020 fremsat supplerende bemærknin-

ger til støtte for ansøgningen. Af bemærkningerne fremgår det, at Kanal-

huset er flere hundrede år gammelt og gennem alle årene har fungeret som 

arbejderbolig for Aakær Gods. Huset har i en kort periode været anvendt 

som jagthytte, men klager ønsker nu at lade en familie flytte ind i huset på 

helårsbasis for at kunne holde opsyn med ejendommen. Klager har haft 

problemer med, at leddene er blevet åbnet i kreaturhegn på ejendommen, 

så kreaturerne frit kunne gå ud, samt at solcelleanlæg til el og vand til kre-

aturerne har været stjålet. Der har en enkelt gang været krybskytteri i om-

rådet. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Odder har ved e-mail af 

5. september 2020 indsendt bemærkninger til sagen, hvoraf det fremgår, at 

foreningen ikke finder huset egnet til helårsbeboelse.  

 

Ved e-mail af 17. september 2020 har klager fremsendt en e-mail fra Mil-

jøstyrelsen, hvoraf fremgår, at bygningen ligger i fredskov, og at en status-

ændring fra fritidshus til helårsbeboelse derfor som udgangspunkt kræver 

dispensation fra skovloven. Denne bygning har dog altid været registreret 

som helårsbeboelse ved Miljøstyrelsen, og det fremgår ikke, at den i en 

årrække skulle være blevet anvendt som jagthytte. I det aktuelle tilfælde 

kan bygningen derfor anvendes til helårsbeboelse uden dispensation fra 

skovloven.  

 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf
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Fredningsnævnet har ved sin afgørelse fundet, at det ansøgte kræver di-

spensation fra fredningen, idet der er tale om en tilstandsændring, uanset 

at ejendommen tidligere har haft status af helårsbeboelse. 

 

Fredningsnævnets flertal har herefter stemt imod en dispensation med hen-

visning til, at ejendommen er karakteriseret ved en høj grad af naturbeskyt-

telse, og at området må forventes at blive udsat for en øget og uhensigts-

mæssig belastning ved en ændret status til helårsbolig. Flertallet har end-

videre lagt vægt på, at der ved tidligere dispensationer ses et kontinuerligt 

forløb hen imod at gøre ejendommen mere egnet til helårsbeboelse; et for-

løb, der ifølge flertallet ikke ville være tilladt ved dispensation, hvis der 

oprindeligt var indgivet en samlet ansøgning herom. 

 

Fredningsnævnets mindretal har stemt for en dispensation med den begrun-

delse, at området i dag allerede er trafikeret med gående, cyklende og en-

kelte biler, og at en ændring til helårsbolig ikke vil betyde en øget belast-

ning af området. Mindretallet har endvidere fundet det positivt, at der kom-

mer mere liv til områdets bygninger, og har ikke fundet, at der kan lægges 

vægt på tidligere tiltag, der er sket i området, eller inddrages samlede be-

tragtninger om områdets udvikling ved sagens afgørelse. 

 

Fredningsnævnet har truffet afgørelse i overensstemmelse med stemme-

flertallet. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har indledningsvis anført, at ændring af husets status til helårsbe-

boelse ikke kræver dispensation fra fredningen, da huset blev anvendt og 

var registreret som sådan, da fredningen blev vedtaget i 1977. Klager har i 

den forbindelse fremlagt en række ejendomsvurderinger fremfundet af Od-

der Kommune efter anmodning om aktindsigt. Af dokumenterne fremgår 

det, at huset den 1. april 1977 blev brugt som tjenestebolig, mens det den 

1. april 1981 havde ændret status til sommerhus. Det fremgår ikke, om sta-

tusændringen i 1981 er foretaget på baggrund af oplysninger fra den davæ-

rende ejer, men vurderingen er ikke påklaget. 

 

Klager har endvidere bemærket, at huset hele tiden har været registreret 

som helårsbeboelse i fredskov ved Miljøstyrelsen, og at det historisk set 

har været brugt som arbejderbolig for Aakær Gods. Klager anser således 

den ansøgte statusændring som en berigtigelse af en fejlagtig registrering 

som fritidshus. 

 

Til støtte for en dispensation har klager herefter anført, at helårsbeboelse i 

huset er nødvendigt for at holde opsyn med klagers ejendom af samme år-

sager som anført under fredningsnævnets behandling af sagen. 

 



5 

Klager har endvidere oplyst, at Kanalhuset ikke er beliggende i sommer-

husområde eller i nærheden af andre sommerhuse. Huset er derimod belig-

gende i et landbrugsområde. Det er på den baggrund klagers opfattelse, at 

en dispensation ikke vil medføre en uønsket præcedensvirkning. 

Herudover har klager anført, at tidligere sager, der har været afgjort af fred-

ningsnævnet, ikke kan eller skal have indflydelse på den aktuelle sag. Fred-

ningsnævnets betragtninger om udviklingen i området bør således ifølge 

klager ikke tillægges betydning for sagen, ligesom statusændringen i nær-

værende sag ikke vil udgøre en ændring af områdets karakter siden klager 

overtog ejendommen. 

Endelig har klager gjort gældende, at en statusændring til helårsbeboelse 

ikke vil betyde en øget trafikbelastning af området.  

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 

om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus 

amt. 

Fredningen har ikke en egentlig formålsbestemmelse, og fredningens for-

mål må derfor vurderes ud fra baggrunden med fredningen sammenholdt 

med fredningsbestemmelserne. 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

” 

§ 1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand. 

§ 3. Byggeri m.v.

a) Bygninger til bestående landbrug og frugtplantager.

Nye beboelsesbygninger må ikke opføres og tilbygning til eksiste-

rende beboelsesbygninger ikke foretages uden fredningsnævnets godken-

delse.  

[…] 

b. Eksisterende helårs- og sommerhuse.

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, hel-

års- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse 
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fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 

skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og 

driftsbygninger til landbrug og frugtplantager, som overgår til anden an-

vendelse, henhører under denne bestemmelse. 

 

c) Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse. 

 Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog 

kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med 

fredningsnævnets godkendelse.” 

 

Om baggrunden for fredningen fremgår det, at den er vedtaget efter forslag 

fra fredningsplanudvalget for Århus amt, der fremhævede de landskabelige 

skønhedsværdier i området, navnlig beliggenheden ved Horsens fjord, det 

stærkt kuperede terræn, og den meget varierende fauna. Herudover har 

fredningsplanudvalget henvist til, at fredningsforslaget omfattede områder 

med geologiske, arkæologiske, historiske, botaniske og entomologiske in-

teresser.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, henset til det oplyste om husets hi-

storik og hidtidige anvendelse, at en overgang fra fritidshus til helårsbebo-

else vil medføre en ændring af den eksisterende tilstand i området, hvorfor 

det ansøgte kræver dispensation, jf. fredningens § 1.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om der bør med-

deles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 

stk. 1.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der kan gives dispensation til det 

ansøgte. Nævnet har lagt vægt på, der ikke vil ske ændringer af husets ydre 

fremtræden, hvorfor oplevelsen af det omgivende landskab ikke vil æn-

dres. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at en eventuel øget trafikbelast-

ning skønnes at være begrænset, henset til at huset alene vil skulle benyttes 

til beboelse af en enkelt familie. Herudover har nævnet lagt vægt på, at der 

er tale om et enkeltstående hus uden sammenlignelige huse i umiddelbar 

nærhed, hvorfor en dispensation ikke vurderes at ville skabe præcedens for 

omdannelse af fritidshuse til helårsbeboelse. Endelig har nævnet lagt vægt 

på, at der er tale om et hus, der efter sagens oplysninger formentlig havde 

status som helårsbeboelse på fredningstidspunktet, og hvis tilbagevenden 

hertil tjener et formål, der i hvert fald til dels er overensstemmende med 

bygningens historiske anvendelse. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyr-

bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. 
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3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Midtjylland, 

østlig dels afgørelse af 20. januar 2021 om afslag på dispensation til an-

vendelse af et fritidshus som helårshus inden for fredning på matr. nr. 1o 

Åkær Hgd., Falling, beliggende Vads Møllevej 32, 8300 Odder i Odder 

Kommune, til en dispensation. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig del (fredningsnævnets sagsnr.: FN-MJØ-89-2020) samt for 

klageren og dennes repræsentant via Klageportalen. Afgørelsen sendes 

desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 Klaus Meinby Lund  

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. december 2021 

 

FN-MJØ-120-2021. Havepavillon 

Fredningsnævnet modtog den 23. august 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om en havepa-
villon på matr.nr. 7k Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 135, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Aage Bjerg Bækmand. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke udføres terrænændringer.  

Nye beboelsesbygninger til bestående landbrug må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbyg-
ninger ikke foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende 
driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke 
iværksættes, før tegninger udvisende udseende og placering er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmel-
serne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes pla-
cering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyt-
telse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.  

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted 
uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen 
skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og frugt-
plantager, som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestemmelse. Det er herudover ikke til-
ladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Sagens baggrund 

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter opførelse af en havepavillon på 18 m2 i glas. Den opføres 
i nær tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Den vurderes at være tilpasset bebyggelsen og er sædvanlig 
på en sådan ejendom.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen ikke er i et Natura 2000-område, og at projektet ikke vil 
påvirke områdets natur.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Aage Bjerg Bækmand og Odder 
Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst og vist ved markering i græsplænen, 
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at havepavillonen er meget mindre end 18 m2. Den opføres i brun farve. Fredningsnævnet tilkendegav sagens 
udfald.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Havepavillonen placeres i havearealet tæt på ejendommens øvrige bygninger og er som sådan uden betydning 
for oplevelsen af fredningen. På den baggrund og med henvisning til fredningsnævnets praksis for drivhuse i 
havearealer meddeler fredningsnævnet dispensation.    

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Aage Bjerg Bækmand, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, byggesagsnummer: 202101644,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. december 2021 

 

FN-MJØ-121-2021. Tilbygning og skur 

Fredningsnævnet modtog den 25. august 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om en tilbygning 
til et enfamilieshus og om at opføre et skur på matr.nr. 1c Svinballe By, Hundslund, Teglbrændervej 2, 8350 
Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Alex Jul Wohlert og Gry Helsing Wohlert. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke udføres terrænændringer.  

Nye beboelsesbygninger til bestående landbrug må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbyg-
ninger ikke foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende 
driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke 
iværksættes, før tegninger udvisende udseende og placering er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmel-
serne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes pla-
cering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyt-
telse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.  

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted 
uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen 
skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og frugt-
plantager, som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestemmelse. Det er herudover ikke til-
ladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Sagens baggrund 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 136.953 m2 med landbrugspligt. Ansøgningen omfatter en 
tilbygning på 10 m2 og en forlængelse af udhænget med 11 m2 til beboelsesbygningen. Ændringen udføres 
ved, at et 5-meters vinduesparti rykkes fra den nuværende placering to meter frem mod syd. Vinduespartiet 
bliver under det eksisterende tag og udhæng, og taget/udhænget holdes i samme farver som den eksisterende 
bolig. Ansøgningen omfatter endvidere et skur til brænde som en driftsbygning til skoven. Skuret er på 24 m2 
i træ og med ståltag. Det er kommunens vurdering, at tilbygning, udhæng og skurets farvevalg, omfang og 
placering harmonerer med området som helhed, herunder fredningen.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller natur-
typer, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, og uden at indskrænke eller forringe eg-
nede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter.  
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Gry Helsing Wohlert. Projektet blev 
gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ændringerne på beboelsesbygningen er af mindre karakter og udføres med samme materialer, som bygningen 
er opført med. Ændringerne får på den baggrund ikke en uheldig indvirkning på landskabet. Der er endvidere 
tale om en skovejendom, hvortil et mindre skur til opbevaring af brænde må anses at tjene til en reel udnyt-
telse af ejendommen. 

På den baggrund og da skuret placeres ved et maskinhus og derved er uden betydning for oplevelsen af fred-
ningen, meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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.  
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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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Alex Jul Wohlert og Gry Helsing Wohlert, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, byggesagsnr: 202101435,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. december 2021 

 

FN-MJØ-141-2021. Lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 25. oktober 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggø-
relse af byggearbejder på en beboelsesbygning på matr.nr. 7t Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 93, 8350 
Hundslund. Ansøgningen er indsendt af Clement Aagaard Andersen for ejendommens ejer Thomas Kjærskov 
Brix. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke udføres terrænændringer.  

Nye beboelsesbygninger til bestående landbrug må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbyg-
ninger ikke foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende 
driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke 
iværksættes, før tegninger udvisende udseende og placering er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmel-
serne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes pla-
cering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyt-
telse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.  

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted 
uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen 
skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og frugt-
plantager, som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestemmelse. Det er herudover ikke til-
ladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Sagens baggrund 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 19.940 m2 uden landbrugspligt. Der er ifølge BBR et stuehus 
på 100 m2, et maskinhus på 70 m2, et drivhus på 42 m2 og to landbrugsbygninger på henholdsvis 86 m2 og 165 
m2.  

Ansøgningen omfatter lovliggørelse af en overdækket terrasse, et halvtag til en entre, en udestue og en til-
bygning. 

Den overdækkede terrasse er på 22½ m2. Det er en let opbygning af træstolper med rem og spær af træ med 
en 90 cm høj halvmur/brystning beklædt med én på to brædder. Taget er rødbrune eternitplader. Opførelse-
såret er ukendt, men er skønnet til før år 2000. Halvtaget er en let opbygning af to stolper med tag af tagpap 
og sternbrædder af eternit. Det er udført af den nuværende ejer. Udestuen er på 13,9 m2. Den er opbygget 
med støbt terrændæk med klinker. Der er en ca. 30 cm høj muret væg i gasbeton med træstolpe i udvendig 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

hjørne for bæring af tag, mens resten af facaden fremstår med vinduer med klart glas. Taget består af gen-
nemlyste termoplastplader på træstrøer. Opførelsesåret er ukendt. Tilbygningen, som bruges til soveværelse, 
er på 20 m2 mod nordøst. Den er opbygget med gasbetonvægge med netpuds, tag med eternitplader og støbt 
terrændæk. Opførelsesåret er ukendt.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller natur-
typer, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, og uden at indskrænke eller forringe eg-
nede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Thomas Kjærskov Brix og Clement 
Aagaard Andersen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Der blev forevist et bil-
lede fra 1981, hvor den overdækkede terrasse og udestuen var opført. Fredningsnævnet tilkendegav sagens 
udfald.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det halvtag til entreen, ejeren har udført, er kun umiddelbart ved selve døren og er som sådan uden betydning 
for oplevelsen af fredningen. Det må i øvrigt lægges til grund, at de øvrige forhold er etableret for mange år 
siden, og de er på samme måde uden betydning for oplevelsen af fredningen og fremstår som en naturlig del 
af bygningen. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Thomas Kjærskov Brix, 
3. Clement Aagaard Andersen, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, byggesagsnummer: 201903172,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
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13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. december 2021 

 

FN-MJØ-142-2021. Bålhytte, halvtag og lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 25. oktober 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om en bålhytte 
og et halvtag og om lovliggørelse af bygninger på matr.nr. 5n, 5h og 5e Sondrup By, Hundslund, Tudsdamvej 
5-7, Skabslund, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af Den Selvejende Institution Sandberglejren. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation, dog på vilkår i relation til en container. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.  

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke udføres terrænændringer.  

Nye beboelsesbygninger til bestående landbrug må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbyg-
ninger ikke foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende 
driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke 
iværksættes, før tegninger udvisende udseende og placering er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmel-
serne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes pla-
cering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyt-
telse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.  

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted 
uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen 
skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og frugt-
plantager, som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestemmelse. Det er herudover ikke til-
ladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Der er i fredningen en særbestemmelse for matr.nr. 5n Sondrup By, Sondrup, hvorefter fredningen ikke hin-
drer, at der foretages en tilbygning og etableres et svømmebassin under fredningsnævnets censur med hensyn 
til placering og ydre fremtræden. 

Sagens baggrund 

Det er oplyst, at Sandbjerglejren er en del af Odder FDF, og at den drives som selvejende institution på frivillig 
basis. Den blev oprindeligt bygget i 1960. Den udlejes til spejdere for sommerlejre, lejrskoler, børnehaver og 
andre, som ønsker at tage på tur og lejr i de naturskønne omgivelser i Sondrup bakker.  

Odder Kommune har oplyst, at der er et feriecenter på ejendommen, som er på 127.209 m2 uden landbrugs-
pligt. Der ønskes opført en bålhytte på 18 m2 med sider og tag i træ. Der ønskes endvidere opført et halvtag, 
som skal dække et areal på 4½ x 9 meter, som er anlagt med fliser. Ansøgeren har oplyst, at halvtaget skal 
bruges til opbevaring af trailere, tømmer, en blå container mv. Det udføres i træ med sorte tagstålplader. Det 
er muligt, at nogle af felterne skal lukkes, men der bliver ikke tale om en lukket bygning. Kommunen har videre 
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oplyst, at spørgsmålet om lovliggørelse vedrører et udhus på 8 m2 opført i 1971, et udhus på 11 m2 opført i 
2017, et udhus på 13 m2 opført i 2008, et udhus/værksted på 63 m2 opført i 1975, en container/et udhus på 4 
m2 opført i 1995, et udhus/en bålhytte på 14 m2 opført i 1994 og to shelters på hver 9 m2 opført i 2021.     

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 3 km fra nærmeste Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at skade arter eller natur-
typer, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, og uden at indskrænke eller forringe eg-
nede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Den Selvejende Institution Sand-
bjerglejren ved bestyrelsesformand Torben Kemp Rasmussen og bestyrelsesmedlem Jens Holm og Odder 
Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Med bemærkning om at fredningssagen blev rejst i 1971, meddeler fredningsnævnet dispensation, idet der er 
tale om tiltag, som er naturlige for ejendommens aktiviteter, og som med deres placering og udformning i træ 
ikke har betydning for oplevelsen af fredningen. Dispensationen omfatter som omtalt ved besigtigelsen en 
større bålhytte end den ansøgte bålhytte på 18 m2. 

Dispensationen til containeren meddeles dog på vilkår om, at den beklædes med træ og placeres enten under 
det kommende halvtag eller umiddelbart op ad værkstedet.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Den Selvejende Institution Sandbjerglejren ved Torben Kemp Rasmussen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sagsnummer: S2021-5544,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
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12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. december 2021 

 

FN-MJØ-154-2021. Tilbygning 

Fredningsnævnet modtog den 3. november 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om en tilbyg-
ning til et enfamilieshus på matr.nr. 24a Sondrup By, Hundslund, Svinballevej 36, 8350 Hundslund. Ansøgnin-
gen er indsendt af ejendommens ejer Claus Christiansen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Der må ikke udføres terrænændringer.  

Nye beboelsesbygninger til bestående landbrug må ikke opføres og tilbygning til eksisterende beboelsesbyg-
ninger ikke foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye driftsbygninger, tilbygning til eksisterende 
driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke 
iværksættes, før tegninger udvisende udseende og placering er godkendt af fredningsnævnet. Bestemmel-
serne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig censur med hensyn til bygningernes pla-
cering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at tjene en reel landbrugsmæssig udnyt-
telse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet uden særlig fredningssag.  

Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted 
uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen 
skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Beboelses- og driftsbygninger til landbrug og frugt-
plantager, som overgår til anden anvendelse, henhører under denne bestemmelse. Det er herudover ikke til-
ladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med 
fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller 
lignende. 

Sagens baggrund 

Odder Kommune har oplyst, at der er tale om en tilbygning på 14 m2, som placeres bag den eksisterende 
bygning som en tre meter lang forlængelse af den eksisterende vinkelbygning. Den vil kun være synlig fra egen 
have.   

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1,6 km fra nærmeste Natura 2000-område 56, Hor-
sens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at påvirke arter eller 
naturtyper i en negativ retning og uden at påvirke yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Claus Christiansen og Odder Kom-
mune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald.  
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Tilbygningen udføres i samme materialer som bygningen og består således i en mindre forlængelse af bygnin-
gen, som ingen betydning vil have for oplevelsen af fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen, 
2. Claus Christiansen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sagsnummer: S2021-26486,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 20. december 2021 

 

FN-MJØ-148-2020. Lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 15. december 2020 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om lovliggø-
relse af et anneks/fritidshus med terrasse på matr.nr. 18i Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 66, 8350 Hunds-
lund. Ejendommens ejes af Inge-Lise Rauhe, Malene Rauhe og Joachim Hauser. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi. Det frem-
går af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. Om- og 
tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden 
fredningsnævnets forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skøn-
nes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Det er herudover ikke tilladt at opføre nogen art af byg-
ninger, dog kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen består af to matrikler i landzone uden landbrugspligt henholdsvis 
matr.nr. 18i Sondrup By, Hundslund på 8.223 m2 og matr.nr. 18g Sondrup By, Hundslund på 1.362 m2. Der er 
et sommerhus på matr.nr. 18g Sondrup By, Hundslund. Der ønskes lovliggørelse af et yderligere fritidshus på 
15 m2 med et terrasseanlæg på 28 m2 på matr.nr. 18i Sondrup By, Hundslund.  

Bygningerne fremstår på følgende foto, hvor annekset/fritidshuset, som ønskes lovliggjort, er markeret med 
rød cirkel. 

 

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 2 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan udføres uden at skade arter eller naturtyper, som 
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indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- 
og rastesteder for bilag IV-arter. 

Odder Kommune har sammenfattende vurderet, at fredningen ikke hindrer, at der sker lovliggørelse af annek-
set/fritidshuset med terrasse. Anneksets farvevalg, omfang og placering harmonerer med området som hel-
hed.   

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Bjarne Pedersen. I besigtigelsen deltog endvidere Malene Rauhe, Inge-Lise Rauhe og Joachim 
Hauser og Odder Kommune ved Anders Blok. Det blev oplyst, at sommerhuset er fra 2008. Størrelsen kunne 
ikke oplyses. De opførte annekset på 15 m2 i 2015. Det er ikke med fast fundament, men er kørt til og placeret 
på grunden. De opdagede først for 1-2 år siden, at der er tale om to matrikler, og det er ikke opført med 
henblik på udstykning og frasalg. Det bruges af Inge-Lise Rauhe for at kunne sove for sig selv. Der er ikke toilet 
og bad, men et lille køkken i annekset. Anders Blok oplyste, at annekset er registreret i BBR, men det er ikke 
lovligt.  

Det kunne konstateres, at der på matr.nr. 18i Sondrup By, Hundslund endvidere var to ekstra bygninger, der 
bruges til opbevaring og brænde. 

Det blev aftalt, at Odder Kommune sender oplysninger til fredningsnævnet om sommerhusets størrelse og de 
to bygningers størrelse og om muligt ved hjælp af luftfotos eller andet bygningernes omtrentlige opførelsesår.  

Odder Kommune har den 25. oktober 2021 oplyst, at sommerhuset er på 67 m2. Matrikelforholdene betyder 
teknisk set, at sommerhuset eller annekset kan frasælges som et sommerhus. Det vurderes dog, at det ikke er 
muligt efter planloven, idet der ikke må opstå nye boligenheder i landzonen. Der er endvidere ét udhus på 10 
m2 på matr.nr. 18i Sondrup By, Hundslund. Det er opført i træ med sorte sider. Det kan ikke konstateres, 
hvornår det er opført. Det vurderes, at der kan ske lovliggørelse, og at udhusets farvevalg, omfang og placering 
harmonerer med området som helhed. Kommunen har endvidere den 26. oktober 2021 udtalt, at det er vur-
deringen, at udhuset kan lovliggøres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-områder, og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for områdets 
bilag IV-arter.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til udhuset, som med sin størrelse, ydre fremtræden 
og placering ikke afviger fra normale udhuse, og som ingen betydning har for oplevelsen af fredningen. 

Der er i fredningen forbud mod at opføre ny bebyggelse, og fredningsnævnet finder, at det er i strid med 
fredningen at opføre et anneks/fritidshus, som med sin bygningsmasse og terrasse reelt har karakter af et 
selvstændigt fritidshus, således at der er to fritidshuse på ejendommen. 
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Fredningsnævnet kan derfor ikke i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddele lovliggørende di-
spensation til annekset/fritidshuset med terrasse, som derfor skal fjernes. 

Fredningsnævnet har med afgørelsen ikke taget stilling til, om der er grundlag for at meddele dispensation til 
at udvide sommerhuset på 67 m2.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
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. Bjarne Pedersen, 
2. Malene Rauhe, 
3. Joachim Hauser, 
4. Inge-Lise Rauhe, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Odder Kommune, sags id S2020-29270,  
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 4. oktober 2021 

FN-MJØ-073-2021. Drivhus 

Fredningsnævnets meddelte den 21. april 2021 ikke dispensation til at opføre et udhus på matr.nr. 23d 
Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 102, 8350 Hundslund (FN-MJØ-145-2020). I afgørelsen er anført følgende: 

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrun-
det i områdets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden 
ved Horsens fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekrea-
tive værdi. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke udføres terrænændringer. Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, 
lovligt opførte helårshuse og sommerhuse må ikke finde sted uden fredningsnævnets forudgående god-
kendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis bygningen skønnes at ville få en uheldig indvirk-
ning på landskabet. Det er herudover ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog kan fornyelse 
(genopførelse) af eksisterende bygninger ske med fredningsnævnets godkendelse. Det er ikke tilladt at 
anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Fredningsnævnet meddelte den 25. februar 2015 dispensation til at opføre en ny bolig til erstatning for 
en bolig, der blev nedrevet. Fredningsnævnet anførte, at den eksisterende bygning var i miserabel for-
fatning, og at projektet ville medføre en bedring af oplevelsen af landskabet ved stranden. På den bag-
grund og efter karakteren af den øvrige bebyggelse i området meddelte fredningsnævnet dispensation 
på betingelse af, at terrassernes højde var lavere end digets højde, så de ikke var synlige ved stranden 
(FN 2015.8).  

Fredningsnævnet meddelte den 22. marts 2016 dispensation til at opføre et udhus på ca. 15 m2 til brug 
for ejendommens tekniske installationer. Fredningsnævnet anførte, at der var tale om et mindre udhus, 
der blev udformet i samme materialer og farver som beboelsesbygningen, og som i relation til beboel-
sesbygningen betød en lavere udformning af denne. Området fremtrådte bymæssigt bebygget, og der 
var udhuse på langt størstedelen af ejendommene i denne del af fredningen. På den baggrund meddelte 
fredningsnævnet dispensation på de vilkår om byggeriets udformning, som var anført af Odder Kom-
mune (FN-MJØ 2016.19).  

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 921 m2. Der er ifølge BBR et enfamilieshus med et 
bebygget areal på 70 m2 og et samlet boligareal på 132 m2. Der er på ejendommen et udhus på 16 m2, 
som blev opført i 2017 på baggrund af fredningsnævnets dispensation fra 2016, men det er ved en fejl 
ikke registreret i BBR. Det ansøgte udhus skal bruges til opbevaring af haveredskaber, havemøbler og 
lignende. Det bliver på 3 x 2,5 meter og således 7½ m2 med en højde på 2½ meter med saddeltag be-
klædt med græs. Facaderne får sort bræddebeklædning. Det er kommunens vurdering, at det sortma-
lede træ vil fremstå meget markant ved siden af ejendommens to øvrige lyse bygninger, der er vel til-
passet farverne på de nærliggende naturområder, sand og strandsten. Det anbefales derfor, at det op-
føres i samme stil og materialer som den eksisterende bebyggelse for at skabe en bedre tilknytning og 
helhed. Det vurderes i den forbindelse, at et græstag vil kunne øge områdets biodiversitet. 

Odder Kommune har videre oplyst, at bygningen placeres lige umiddelbart udenfor Natura 2000-om-
råde 56, Horsens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at 
være i konflikt med hverken Natura 2000-området eller bilag IV-arter.  

Odder Kommune har i sin indstilling til fredningsnævnet anført, at det er opfattelsen, at projektet ikke 
vil påvirke omgivelserne i relation til kulturmiljøet og fredningsbestemmelserne. Det indstilles, at der 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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meddeles dispensation til fritidshuset med den ansøgte placering med vilkår om, at bygningens facader 
holdes i samme farve som ejendommens eksisterende bygninger.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. april 2021. I besigtigelsen del-
tog endvidere Helle Baltzer Nielsen og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. 
Helle Baltzer redegjorde indledningsvis for, at der oprindeligt blev givet tilladelse til at udføre beboelsen 
med kælder. Det viste sig dog, at denne ikke kunne bruges som følge af grundvandsstanden, og hun fik 
derfor tilladelse til at opføre et udhus på 15 m2 til brug for ejendommens tekniske installationer, som 
skulle have været i kælderen. Hun ønsker nu opført et skur på 7½ m2 til opbevaring af haveredskaber 
og havemøbler mv., som hun ikke har plads til. Det graves ind i en lille skrænt, så det ikke fremtræder 
højt i terrænet. Den ansøgte placering vil også virke som en afskærmning mod vendepladsen ved stran-
den, hvor der er mange besøgende. Lars Harritsø bemærkede på fredningsnævnets forespørgsel, at det 
er i overensstemmelse med kommunens praksis at have to udhuse.  

Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt dispensation. Det blev videre tilkendegivet, 
at der i stedet kan søges om udvidelse af det eksisterende udhus med 7½ m2. Fredningsnævnet konsta-
terede dog efter denne tilkendegivelse, at det ikke er korrekt, når Helle Baltzer Nielsen har anført, at 
der er behov for et yderligere udhus til opbevaring. Det udhus, som fredningsnævnet har tilladt til brug 
for ejendommens tekniske installationer, er således reelt indrettet som et anneks med seng og tilhø-
rende installationer og kan i stedet anvendes til den ønskede opbevaring.        

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, 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 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 di-
spensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelses-
område 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 natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er fredningens udgangspunkt, at der ikke må opføres udhuse, og det er fredningsnævnets opfat-
telse, at der i lyset af den eksisterende bebyggelse på ejendommen ikke er grundlag for at meddele 
dispensation til opførelse af endnu et udhus. Der er herved også lagt vægt på ejendommens begræn-
sede størrelse og placeringen ud til stranden og på, at den efterspurgte anvendelse af udhuset kan op-
fyldes ved den eksisterende bebyggelse. 

Det bemærkes i øvrigt også om den konkret ansøgte placering af udhuset, at der ikke er grundlag for at 
meddele dispensation til en sådan placering, da den forudsætter terrænændringer, som fredningsnæv-
net ikke er indstillet på at meddele dispensation til ved opførelsen af et mindre udhus.” 

Fredningsnævnet modtog den 4. maj 2021 Helle Baltzer Nielsens ansøgning om at udvide det eksisterende 
udhus mod syd med et drivhus på 7½ m2. Drivhuset skal være et væksthus til bl.a. tomat-, agurk-, chili- og 
andre sarte planter, som ikke tåler blæsten ved kysten. Da der vil være tale om et udhus med jord, vil der også 
være plads til de beskidte haveredskaber, som benyttes til dagligt. Hun anførte samtidig, at fredningsnævnet 
ville modtage en skitse af projektet. Skitsen, som blev sendt til fredningsnævnet den 17. august 2021, har 
følgende udseende: 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet er i overensstemmelse for fredningsnævnets praksis om drivhuse i haver indstillet på at 
meddele dispensation til et drivhus.  

Det er dog fredningsnævnets opfattelse, at et drivhus på ejendommen i lyset af ejendommens øvrige bebyg-
gelse, størrelse og placering direkte ud til Horsens fjord skal udformes, så det er mindst muligt iøjnefaldende. 
Dispensationen gives derfor til et drivhus på 8 m2, som udføres i umiddelbar forlængelse af udhusets facade, 
som er på 4 meter, således at drivhusets dimensioner bliver på 4 meter x 2 meter.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Helle Baltzer Nielsen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags id S2020-29785,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
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13. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation til drivhus 

inden for fredning i Odder Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 15. juli 2021 om afslag på lovliggørende di-

spensation til drivhus på matr. nr. 4f Skablund By, Hundslund.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

18. marts 2022

Sagsnr.: 21/09736 

Klagenr.: 1025630 

MAJO 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sags nr. FN-MJØ-077-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 4. august 2021 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af ejendommens ejer.  

 

Klager har navnlig anført, at 

 

- drivhusets nuværende placering ikke er mere skæmmende end den, 

som klager fik dispensation til i 2014, 

- fredningsnævnet har givet dispensation i lignende sager, og  

- der ikke bør lægges vægt på afstanden til stranden, da drivhuset er 

opført uden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen Sondrupvej 96, 8350 Hundslund består af matr. nr. 4f og 4g 

Skablund By, Hundslund med samlet areal på 1.240 m2, og ligger helt ned 

til stranden ved Horsens Fjord.  

 

Ifølge BBR består ejendommen af en bolig på 195 m2, et bådhus/anneks 

på 49 m2, et udhus på 40 m2 og et drivhus på ca. 22 m2. Ejendommen består 

videre af en åben sydvendt have, der fører ud til stranden mod Horsens 

Fjord, hvor det er henholdsvis ind- og udsyn til haven samt den bagvedlig-

gende bebyggelse. Den sydligste del af haven er omfattet af strandbeskyt-

telseslinje på op til 20 m fra stranden.  

 

Ejendommen er beliggende i et område ved Sondrup Strand som en del af 

en mindre klynge af huse på begge sider af Sondrupvej i det tidligere fi-

skerleje, der er udpeget som ét af Odder Kommunes kulturmiljøer. Umid-

delbart nord for ejendommen løber en vej, der bugter sig rundt om ejen-

dommens nordøstlige skel, og ender ved stranden ned til fjorden. Landska-

bet omkring fiskerlejet består dels af dyrkede marker og dels af arealer med 

skov. Herudover er der i området flere beskyttede naturtyper som eng, 

mose og strandeng. 

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 

om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus 

Amt.4 Fredningen er en landskabsfredning, som strækker sig som en godt 

5 km lang og 2-3 km bred bræmme langs nordsiden af Horsens Fjord. Fred-

ningen indeholder et generelt forbud mod at opføre ny bebyggelse, idet 

visse bygninger til landbrug, frugtplantager og beboelse dog kan opføres 

eller ombygges med fredningsnævnets godkendelse.  

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 15. juli 2021 meddelt 

afslag på lovliggørende dispensation til et drivhus på matr.nr. 4f Sondrup 

By, Hundslund, beliggende Sondrupvej 96, 8350 Hundslund.  

 

Fredningsnævnet har i samme afgørelse meddelt lovliggørende dispensa-

tion til et legehus på matr. nr. 4g Sondrup By, Hundslund, hvilket ikke er 

påklaget.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet den 24. april 2014 meddelte 

dispensation til opførelse af et udhus og et drivhus på ejendommen. Udhu-

set skulle opføres ud for den eksisterende bolig langs skellet mod Sondrup-

vej, og drivhuset med et areal på ca. 16,5 m2 skulle ifølge ansøgningsma-

terialet opføres nord for huset på ejendommen og væk fra Horsens Fjord. 

Fredningsnævnet meddelte dispensation til det ansøgte men begrænsede 

udhusets placering mod fjorden i forhold til den ansøgte placering, idet det 

ikke kunne tillades, at det blev opført længere ned mod fjorden end boli-

gens facade.  

 

Odder Kommune har som tilsynsmyndighed med fredningen efterfølgende 

konstateret, at drivhuset i perioden mellem 2018 og 2019 er opført på en 

anden placering end den, som fredningsnævnet har meddelt dispensation 

til, idet det er opført i haven med facaden ud mod Horsens Fjord.  

 

Klager har ansøgt om lovliggørende dispensation til drivhuset med dets 

nuværende placering den 29. januar 2021. Det fremgår blandt andet af an-

søgningen, at drivhuset er opført på den nuværende placering, da det ikke 

har været muligt at opføre drivhuset på den placering, som der i 2014 blev 

meddelt dispensation til, da drivhuset i det tilfælde ikke vil være en inte-

greret del af haven og placeringen vil vanskeliggøre adgangen til boligens 

trappeindgang. Videre fremgår det, at det ikke vil være muligt at opføre 

drivhuset tættere på ejendommens nordøstlige skel, da dette vil være i strid 

med bygningsreglementets højdekrav om afstand til vej. Klager har videre 

anført i ansøgningen, at der på andre ejendomme inden for fredningen er 

meddelt dispensation til lignende forhold. 

 

Fredningsnævnet har den 31. maj 2021 foretaget besigtigelse af ejendom-

men med deltagelse af klager og Odder Kommune. Ved besigtigelsen re-

degjorde fredningsnævnet for den i 2014 meddelte dispensation. Det er an-

ført i afgørelsen, at fredningsnævnet ved besigtigelsen konstaterede, at 

drivhuset er opført i haven syd for boligen, hvilket ikke kunne accepteres 

på trods af drivhusets pæne og harmoniske fremtræden. Klager anførte ved 

besigtigelsen, at fredningsnævnets forståelse af den meddelte dispensation 

ikke bør lægges til grund, da begrundelsen for udhusets placering alene har 

været hensynet til en harmonisk fremtræden mellem boligen og udhuset.  

 

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der i forvejen er en 

markant bebyggelse mod Horsens Fjord på grunden, hvorfor der ikke er 
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grundlag for at meddele dispensation til yderligere bebyggelse syd for bo-

ligen på ejendommen, hvilket fredningsnævnet påpeger også var fred-

ningsnævnets opfattelse i 2014.  

 

Vedrørende det af klager anførte, om dispensationer til lignende forhold på 

andre ejendomme inden for fredningen, har fredningsnævnet bemærket, at 

de omtalte ejendomme ligger længere væk fra Horsens Fjord end klagers 

ejendom. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har oplyst, at han ikke har været opmærksom på, at der skulle an-

søges om dispensation til drivhusets nuværende placering.  

 

Klager har antaget, at drivhusets placering ikke var i strid med fredningen, 

så længe det blev opført uden for strandbeskyttelseslinjen og ikke var i strid 

med anden lovgivning. Klager har henvist til, at det ved en lokal lempelse 

af strandbyggelinjen i 1999 netop var hensigten ikke at hindre bebyggelse, 

der ligger længere fra kysten end eksisterende bebyggelse for derigennem 

muliggøre udvikling af bysamfundene tæt ved kysten, og som det er sket 

ved Sondrup Strand. 

 

Klager har til støtte herfor anført, at hverken drivhuset eller afstanden til 

fjorden er nævnt i fredningsnævnets tidligere afgørelse, og at frednings-

nævnet i den påklagede afgørelse har tillagt forholdet om afstand til fjorden 

større betydning end i tidligere afgørelser inden for fredningen.  

 

Drivhusets placering i haven er efter klagers opfattelse uproblematisk, da 

der på klagers ejendom lovligt er opført et anneks tættere på fjorden, og da 

den nuværende placering ikke gør klagers ejendom mere markant end den 

placering, som klager oprindeligt fik dispensation til. 

 

Klager har påpeget, at der på en række ejendomme omkring klagers er ble-

vet meddelt dispensation til byggeri med kortere afstand til fjorden end 

klagers drivhus. Der er i klagen medtaget fotos fra de forskellige ejen-

domme. 

 

Klager har henvist til, at der på hans egen ejendom, Sondrupvej 96, i 2001 

blev meddelt dispensation til en tilbygning til et anneks fra 1952, og at den 

gamle del, som ligger nærmest fjorden, blev godkendt til beboelse. 

 

På Sondrupvej 102 blev der i 2015 givet dispensation til nedrivning af et 

klassisk murermesterhus fra 1931 og opførelse af et moderne arkitekttegnet 

træhus, som er meget mere markant end det tidligere hus. I 2016 blev der 

på den pågældende ejendom givet dispensation til en nyopførelse af et skur 

på ca. 15 m2 kun 21 m fra fjorden. Det blev ved dispensationen fremhævet, 

at området fremtræder bymæssigt bebygget, og at der er udhuse på langt 

størstedelen af ejendommene i denne del af fredningen.  
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På Sondrupvej 94 er der givet dispensation til ombygning af hus og gen-

opførelse af skur med et væsentligt ændret udtryk i forhold til det tidligere 

murede hus fra 1970.  

 

På Sondrupvej 86 er der givet dispensation til nedrivning og genopførelse 

af et sommerhus med overdækket terrasse. 

 

Endelig er der på Sondrupvej 80A givet tilladelse til nedrivning og genop-

førelse af et anneks til erstatning for et oprindeligt badehus fra 1936. 

  

2.4 Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels bemærkninger til kla-

gen 

Fredningsnævnet har den 26. august 2021 henholdt sig til afgørelsen og 

anført, at afgørelsen er truffet efter en konkret vurdering af forholdene på 

klagers ejendom. 

 

Fredningsnævnet har anført, at de nævnte afgørelser på en række andre 

ejendomme, som er påberåbt af klager til støtte for, at fredningsnævnet 

ikke har overholdt lighedsgrundsætningen ved behandlingen af sagen, er 

efter fredningsnævnets vurdering ikke sammenlignelige med forholdene i 

denne sag. 

 

Særligt om Sondrupvej 102 har fredningsnævnet bemærket, at den tidligere 

beboelsesbygning var en ruin, hvor der var vokset træer op inde i huset, 

som var trængt igennem taget. Der var derfor tale om en markant forskøn-

nelse med dispensationen til genopførelsen af det nuværende hus, som 

skulle have været den eneste bygning på ejendommen. Imidlertid viste det 

sig, at der på grund af grundvandsstanden ikke kunne opføres en kælder til 

huset til brug for opbevaring som planlagt. Der blev derfor meddelt dispen-

sation til et skur til opbevaring, mod at beboelseshuset blev gjort lavere. 

 

Fredningsnævnet har derudover påpeget, at der i fredningsnævnets afgø-

relse af 24. april 2014 er indtegnet en skitse, som konkret viser, hvor på 

grunden der er meddelt dispensation til opførelse af drivhuset, hvorfor det 

forekommer indlysende, at drivhuset ikke kunne opføres på en anden pla-

cering.   

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 

om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus 
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amt. Af Overfredningsnævnets kendelse fremgår blandt andet følgende 

fredningsbestemmelser, der vedrører det fredede område generelt: 

 

” 

2. De almindelige fredningsbestemmelser. 

 

§ 1. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand.  

[…] 

 

§ 3. Byggeri m.v. 

 

[…] 

 

b) Eksisterende helårs- og sommerhuse.  

 Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, hel-

års- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse 

fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 

skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. […].  

 

c) Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse.  

 Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog 

kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger finde sted med 

fredningsnævnets godkendelse.  

 

 Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved kysten uden 

forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.  

 

 Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og camping-

vogne, boder, skure, master, tårne el.lign. Teltning må ikke finde sted.  

 

[…] 

” 

 

Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningsplanudvalget 

fremhævede som baggrund for sagens rejsning bl.a., at de landskabelige 

skønhedsværdier i området er meget betydelige, navnlig på grund af belig-

genheden ved Horsens fjord, det stærkt kuperede terræn og den meget va-

rierende fauna. Fredningsnævnet fremhævede ved sin afgørelse om fred-

ning, at det omhandlede område er fredningsværdigt på grund af dets be-

liggenhed ved Horsens Fjord, over hvilken der fra arealerne findes meget 

smukke udsigter.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at klager i 2014 fik dispensa-

tion til at opføre et drivhus på den nordlige del af matr. nr. 4f bag beboel-

seshuset og væk fra fjorden. Placeringen af drivhuset fremgår af tegnings-

materiale fra ansøgningen, som er gengivet i fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningsnævnet fandt af hensyn til fredningen, at et ansøgt udhus skulle 

placeres, så det i forhold til haven flugtede med den eksisterende beboelse. 
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Fredningsnævnet har derved klart taget stilling til, at dispensationen blev 

meddelt på de forudsætninger, som er beskrevet i afgørelsen. Klager kan 

således ikke have haft grund til at antage, at drivhuset måtte opføres et 

andet sted på grunden end det, der fremgik af ansøgningen.  

 

Det af klager anførte om, at kun ca. halvdelen af haven er omfattet af 

strandbeskyttelseslinje kan ikke føre til en anden vurdering, da fredningen 

omfatter hele ejendommen, og da fredningen bl.a. varetager landskabelige 

hensyn ved fjorden.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet er enigt i fredningsnævnets vurdering af, 

at yderligere bebyggelse som det ansøgte med en placering i haven vil med-

føre en uheldig påvirkning af landskabet ned mod fjorden, som er uønsket 

i fredningen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder endvidere, at fredningsnævnet ikke 

har tilsidesat den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ved behandlin-

gen af sagen, idet de af klager påberåbte dispensationer på andre ejen-

domme ved Sondrup Strand ikke er sammenlignelige med denne sag. Næv-

net bemærker, at der i disse sager overvejende var tale om genopførelse af 

eksisterende lovlig bebyggelse, hvilket ifølge fredningsbestemmelserne 

kan finde sted med fredningsnævnets godkendelse, mens nybyggeri som 

udgangspunkt ikke er tilladt. I fredningsnævnets afgørelse vedr. udhuset 

på Sondrupvej 102 forelå der helt særlige omstændigheder, da forudsæt-

ningen for udnyttelse af dispensationen til opførelse af et nyt beboelseshus 

med kælder på grunden var bortfaldet. Nævnet bemærker endvidere, at ud-

seende, materialevalg og placering af de ansøgte byggerier har været vur-

deret konkret af fredningsnævnet under hensyntagen til de landskabelige 

forhold.  

 

Endelig har nævnet lagt vægt på hensynet til at undgå uønsket præcedens. 

Det bemærkes særligt, at fredningsnævnet i andre sager i området har med-

delt afslag på byggeri med begrundelse om, at arealer foran boligen ned 

mod stranden så vidt muligt bør friholdes for bebyggelse.  

 

Miljø- og fødevareklagenævnet tiltræder på den baggrund, at der ikke kan 

meddeles lovliggørende dispensation til drivhuset. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 15. juli 2021 om afslag på lovliggørende di-

spensation til drivhus på matr. nr. 4f Skablund By, Hundslund.  

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 
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Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjylland, 

østlig del (FN-MJØ-077-2021) samt for klager via klageportalen. Afgørel-

sen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen. 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

Den 8. april 2022 

FN-MJØ-169-2021. Garage og legehus 

Fredningsnævnet modtog den 29. november 2021 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
en garage og om lovliggørelse af et legehus på matr.nr. 4p Skablund By, Hundslund, Sondrupvej 92, 8350 
Hundslund. Ejendommens ejes af Thomas Bornemann Jensen. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til legehuset, men ikke dispensation til garagen med-
mindre der sker fjernelse af andre bygninger. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden 
forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at 
ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter en garage på 64 m2 og lovliggørelse af et lille legehus i 
haven.  

Følgende oversigtsplan fremgår af ansøgningsmaterialet: 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 22/04698. 
Klik her for at se afgørelsen.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Det fremgår videre af ansøgningsmaterialet, at garagens areal bliver 63,9 m2 (7,1 x 9 meter). Facader og gavle 
skalmures med rødtegl, port, dør og vinduer bliver hvide, mens tagbeklædningen er sort decra. Den opføres 
med præfabrikerede stålspær med en hældning på 20 grader. Legehuset er på 1,9 x 1,9 meter (3,61 m2) med 
en højde til kip på 2 meter. 

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 100 meter fra Natura 2000-område 56, Horsens 
fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at påvirke arter eller natur-
typer på udpegningsgrundlaget i negativ retning eller bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 29. marts 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Thomas Bornemann Jensen med Poul Jensen og Lars 
Schultz og Odder Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at der er tale om 
en helårsbolig. Projektet omfatter retteligt ikke en garage, men et bådehus, hvor der skal være plads til en båd 
og en traktor til at trække båden. Thomas Bornemann Jensen har i forvejen flere både, hvoraf den ene opbe-
vares i den eksisterende garage, men han ønsker endnu en båd, der skal være større end de andre både. Det 
kunne konstateres, at der på ejendommen er et legehus og fem bygninger i form af beboelsen, en garage, et 
skur, et gammelt fiskehus til opbevaring af redskaber og et gammelt garnhus. Det blev oplyst, at legehuset 
fjernes indenfor få år, når Thomas Bornemann Jensens børn er blevet ældre.        

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Legehuset er placeret i havearealet og er ikke synlig fra omgivelserne. Fredningsnævnet meddeler derfor lov-
liggørende dispensation til legehuset, som ingen betydning har for oplevelsen af fredningen.  

Det er fredningens udgangspunkt, at det ikke er tilladt at opføre nye bygninger eller skure og dermed også 
bådehuse. Der er i forvejen fem bygninger på ejendommen, og der er herefter ikke grundlag for at meddele 
dispensation til endnu en bygning til brug for opbevaring af en båd, når både den samlede bygningsmasse og 
antallet af bygninger tages i betragtning. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til den ansøgte 
bygning.  

Fredningsnævnet kan dog i fredningsmæssig henseende se behovet for at samle ejendommens bygningsmasse 
og er derfor indstillet på at meddele dispensation til den ansøgte bygning, hvis de to skure og udhuset samtidig 
fjernes, selvom det samlet set vil medføre en forøgelse af bygningsmassen.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
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udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
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2. Thomas Bornemann Jensen, 
3. Lars Schultz, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sags nummer S2021-26031,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 8. april 2022 

 

FN-MJØ-015-2022. Tilbygning og lovliggørelse af bygninger 

Fredningsnævnet modtog den 16. februar 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
en tilbygning til et enfamiliehus på Sondrupvej 76b og om lovliggørelse af tre bygninger på Sondrupvej 76, 
8350 Hundslund - alle på matr.nr. 7v Sondrup By, Hundslund. Ansøgningen er indsendt af DANØ arkitektur ved 
Jesper Danø for ejendommens ejer Mogens Birkedal Jacobsen. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til de tre bygninger, men meddeler ikke dispensation 
til tilbygningen. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet.  

Det fremgår om byggeri til bestående landbrug og frugtplantager, at nye beboelsesbygninger ikke må opføres 
og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger ikke må foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye 
driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbyg-
ninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udseende er 
godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig 
censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at 
tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet 
uden særlig fredningssag. 

Det fremgår yderligere, at om- og tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse 
ikke må finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis byg-
ningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre 
nogen art af bygninger. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Fredningsnævnet meddelte den 22. juni 2018 dispensation til at udvide den nordligst beliggende af beboel-
sesbygningerne fra 96 m2 med fuld kælder og 17 m2 terrasse til 199 m2 med en overdækket terrasse på 69 m2. 
Fredningsnævnet anførte, at der var tale om en ikke ubetydelig udvidelse af det eksisterende boligareal og 
bebyggede areal, men at der var tale om et byggeprojekt, hvor den eksisterende bebyggelse mod søen blev 
bibeholdt, og hvor udvidelsen skete bagudrettet til dels ved at følge terrænformerne. På den baggrund og 
efter ejendommens beliggenhed i fredningen og bygningens isolerede beliggenhed i fredningen meddelte 
fredningsnævnet dispensation (FN-MJØ-81-2018). 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 50.387 m2 uden landbrugspligt. Der er to selvstændige 
boliger på ejendommen med to selvstændige adresseangivelser, men der er tale om én matrikel, der er note-
ret som en samlet ejendom. Der er ifølge BBR registreret et stuehus fra 1963 til en landbrugsejendom med et 
bebygget areal på 113 m2 og en kælder på 75 m2 med notatet ”Beboelse og frugtlager”. Der er endvidere et 
fritliggende enfamiliehus fra 1964 og ombygget i 2020 med et bebygget areal på 199 m2 og en kælder på 96 
m2. Der er yderligere en fritliggende overdækning fra 1964 på 60 m2. Ansøgningen omfatter en tilbygning med 
mellemgang på 80 m2, der er forsøgt tilpasset grunden, den eksisterende bygning og de nære omgivelser. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Ansøgningen omfatter endvidere lovliggørelse af et 2,7 meter højt brændely på 17 m2 med sortmalede faca-
debrædder og tagpap opført i 2020 efter nedrivning af et ældre faldefærdigt brændeskur, et tre meter højt 
hønsehus med facadebrædder og eternittag samt et tre meter højt maskinhus/overdækning til kvæg med 
sortmalede facader og tagpap opført i 2020 til brug for maskiner, redskaber og foder som erstatning for en 
tidligere bygning på samme fundament.  

Beboelsesbygningen, som den vil fremtræde efter den ansøgte tilbygning, er i ansøgningsmaterialet illustreret 
på følgende måde: 

 

Odder Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 120 meter fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at påvirke arter i Natura 2000-
områder eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  

Odder Kommune har som sin indstilling og vurdering anført, at det er kommunens opfattelse, at den ansøgte 
tilbygning med mellemgang og overdækkede arealer falder naturligt sammen med den eksisterende bygning, 
idet de følger samme bygningstopologi og gør brug af samme materialer og farver. Indtrykket af hele byg-
ningsmassen ændres dermed ikke i forhold til omgivelserne. De tre mindre bygninger har alle en størrelse, 
udtryk og funktion, der gør, at de ikke virker fremmede og anmassende på omgivelserne. Maskinhuset/over-
dækningen erstattede en bygning samme sted og med samme bygningskrop, det tidligere brændely havde et 
mere forfaldent udtryk, og forholdene/funktionen omkring hønsehuset virker ikke forkert i forhold til fred-
ningsbestemmelserne. Det er derfor kommunens samlede vurdering, at de opførte tre mindre bygninger kan 
bibeholdes i deres funktion, udformning og størrelse, ligesom den ansøgte tilbygning kan anbefales. 

Odder Kommune har efter fredningsnævnets besigtigelse sendt en oversigt over områdets beboelsesbygnin-
ger, hvoraf fremgår, at otte ud af 50 ejendomme har beboelsesbygninger, der overstiger 200 m2. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 29. marts 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Birgitte Hempel Jacobsen med Jesper Danø og Od-
der Kommune ved Lars Harritsø. Projektet blev gennemgået, og brændelyet, overdækningen til kvæg og høn-
sehuset blev besigtiget. Ansøgningen omfatter en yderligere udvidelse med 80 m2 af den bygning, der som 
følge af fredningsnævnets dispensation i 2018 blev udvidet fra 96 m2 til 199 m2. Det blev oplyst, at tilbygningen 
er begrundet i ejerens ønske om let tilgængelighed og et ikke overdækket, men omkranset haveareal.          

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler efter oplysningerne om brændelyet, hønsehuset og maskinhuset/overdækningen 
til kvæg, herunder de tidligere tilsvarende bygninger lovliggørende dispensation, da de med deres ydre frem-
træden, placering og funktion og ejendommens placering i landskabet ikke har nogen betydning for oplevelsen 
af fredningen. 

Boligen blev som følge af fredningsnævnets dispensation fra 2018 udvidet fra 96 m2 til 199 m2 med en over-
dækket terrasse på 69 m2 i 2020. Det er på den baggrund og i lyset af fredningsbestemmelserne og områdets 
øvrige beboelsesbygninger fredningsnævnets opfattelse, at det ikke er foreneligt med forholdene i landskabs-
fredningen at tillade den yderligere ansøgte udvidelse af bygningen på 80 m2. Fredningsnævnet meddeler 
derfor ikke dispensation. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for afgørelsen. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Mogens Birkedal Hempel Jacobsen, 
3. arkitekt Jesper Danø, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sags nummer S2021-26383,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
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13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 27. maj 2022 

 

FN-MJØ-069-2022. Solceller 

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opsætte sol-
celler på en tagflade på matr.nr. 11a Sondrup By, Hundslund, Trustrupvej 10, 8350 Hundslund. Ejendommen 
ejes af Alida Adriana Stijkel og Evarhardus Hoekman. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Nye driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må 
ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udsende er godkendt af fredningsnævnet. Om- og til-
bygninger vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud ind-
hentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få 
en uheldig indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. Det er 
ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter 36 solcellepaneler hver med et areal på 2 m2 på den 
sydlige flade af en driftsbygning. Tagfladen er ældre eternittag i mørk grålig nuance. Den synlige del af tagfla-
den males matsort.  

Odder Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 1,3 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Projektet kan gennemføres uden at påvirke områdets bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der kan placeres matsorte solceller på tage, hvis de 
placeres symmetrisk på et gråt eller sort tag. På den baggrund og efter ejendommens placering i fredningen 
meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
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. Bjørn Rømer Westh (ministerudpeget medlem), 
2. Henrik Opstrup (kommunalt valgt medlem), 
3. Alida Adriana Stijkel og Evarhardus Hoekman,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sags nummer S2022-2418,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. september 2022 

 

FN-MJØ-103-2022. Genopførelse af lade/maskinhal 

Fredningsnævnet modtog den 16. august 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at genopføre 
en lade/maskinhal på matr.nr. 4b Skablund By, Hundslund, Sondrupvej 80a, 8350 Hundslund. Ejendommen 
ejes af Lise Margaard Jensen og Peter Arndrup Poulsen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder opfyldning eller planering er ikke tilladt. Nye driftsbyg-
ninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværk-
sættes, før tegninger udvisende placering og udsende er godkendt af fredningsnævnet. Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet god-
kendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig 
indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. Det er ikke tilladt at 
anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at projektet omfatter nedrivning af en eksisterende lade/maskinhal og genopfø-
relse af en ny bygning i samme størrelse og med tilsvarende dimensioner og udseende. Det ansøgte vurderes 
at være nødvendigt for driften af landbrugsejendommen. Kystdirektoratet har meddelt dispensation.  

Det fremgår i øvrigt af ansøgningen, at den eneste ændring i bygningens ydre fremtoning vil være vinduer i 
vestgavlen til værkstedet. Anvendelsen vil fortsat være landbrugslade med værksted, maskinhal og oplagring. 
Terrænet reguleres, så gulvet bliver vandret. Det kræver tilførsel af 25 m3 jord/sand/stabilgrus. 

Odder Kommune har videre oplyst, at projektområdet er 143 meter fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, 
havet øst for og Endelave. Projektet kan gennemføres uden at påvirke Natura 2000-områdets udpegnings-
grundlag. Der er registreret sydflagermus og dværgflagermus ca. 500 meter nordvest for projektområdet, og 
det kan ikke udelukkes, at der forekommer flere flagermusarter i den omkringliggende fredede skovbevoks-
ning. Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet, men laden vurderes at være et potentielt yngle- og 
rasteområde for flagermus. For at opretholde den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder stilles 
der vilkår om, at nedrivning sker på et tidspunkt, hvor flagermusene ikke bruger laden til ynglekoloni eller 
vinterdvalested.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2022 ved Martin Møl-
ler-Heuer, Bjørn Rømer Westh og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Peter Arndrup Poulsen. Projektet blev 
gennemgået. Det blev oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen. Bygningen opføres i ubehandlet træ 
med diskret ståltag formentlig i skifergrå. Der ønskes rygningslys i 60 cm’s bredde i hele bygningens længde. 
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Der påfyldes kun sand mv., hvor det er nødvendigt for at fylde huller ud. Mængden er anslået. Fredningsnæv-
net tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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.  

Der er i fredningen ikke forbud mod at nedrive bygninger, og fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger 
til grund, at en dispensation til at opføre en ny bygning ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 
eller 3. 

Der er tale om en bygning med samme størrelse og placering og stort set samme ydre fremtræden som den 
eksisterende bygning. På den baggrund og efter ejendommens placering i landskabet meddeler fredningsnæv-
net dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Lise Margaard Jensen og Peter Arndrup Poulsen,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags nummer S2022-3357,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. september 2022 

 

FN-MJØ-084-2022. Skurvogn 

Fredningsnævnet modtog den 16. juni 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at lovliggøre en 
skurvogn på matr.nr. 4g Trustrup By, Hundslund, Trustrupvej 7, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejere Stephan Graupner Grabow, Rikke Rita Grabow og Toke Heil Andersen. 

Udtalelsen opfattede også en ansøgning om at lovliggøre en container med kommende beklædning på ejen-
dommen. 

Fredningsnævnet har under sagens behandling besluttet at opdele sagerne, idet det ved fredningsnævnet 
møde med besigtigelse viste sig, at sagen om containeren med beklædning ikke var tilstrækkelig belyst af 
Odder Kommune. 

Fredningsnævnet meddeler ikke lovliggørende dispensation til skurvognen. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder opfyldning eller planering er ikke tilladt. Nye driftsbyg-
ninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværk-
sættes, før tegninger udvisende placering og udsende er godkendt af fredningsnævnet. Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet god-
kendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig 
indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. Det er ikke tilladt at 
anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at skurvognen fungerer som udhus. Den er på 15 m2 med hjul og har følgende 
fremtræden: 
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Odder Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, havet 
øst for og Endelave. Projektet kan gennemføres uden at påvirke Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag 
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2022 ved Martin Møl-
ler-Heuer, Bjørn Rømer Westh og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Stephan Graupner Grabow og Toke Heil 
Andersen. Det blev oplyst, at de købte ejendommen for et år siden. Skurvognen har stået på ejendommen 
siden 1993. De har set flagermus i tagkonstruktionen. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald og oplyste 
om adgangen til at indbringe sagen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, men udfaldet blev accepteret.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er i fredningen forbud mod at opføre nogen art af bygninger, herunder skure, og fredningsnævnet finder 
ikke, at der er grundlag for at tillade, at der placeres en skurvogn i fredningen. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningsnævnet meddeler således ikke lovliggørende dispensation til skurvognen, der derfor skal fjernes. 

Det kan på baggrund af det oplyste om flagermus accepteres, at fjernelsen først sker i april eller maj 2023.  

Fristen fastsættes derfor til udgangen af maj 2023.  

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Stephan Graupner Grabow, Rikke Rita Grabow og Toke Heil Andersen,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags nummer S2022-1206,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
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13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. september 2022 

 

FN-MJØ-087-2022. Udhus 

Fredningsnævnet modtog den 21. juni 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
udhus på matr.nr. 1n Sondrup By, Hundslund, Tudsdamvej 2, 8350 Hundslund. Ejendommen ejes af Fonden 
Quistorff Nyskov Fuglereservat. Ansøgningen er indsendt af ejendommens lejer Mikael Elke Lund. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder opfyldning eller planering er ikke tilladt. Nye driftsbyg-
ninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværk-
sættes, før tegninger udvisende placering og udsende er godkendt af fredningsnævnet. Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet god-
kendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig 
indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. Det er ikke tilladt at 
anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ejendommen er på 79.864 m2. Den består af fire matrikler, som ikke er sam-
noteret. Der er ikke landbrugspligt. Projektet omfatter et udhus på 72 m2, som indeholder en garage, et skur, 
et brændely og en overdækning. Der er i forvejen et vognly på 45 m2 med samme placering, som fjernes, et 
enfamilieshus på 200 m2 og et drivhus på 10 m2 på ejendommen. Udhuset udformes, så det minder om bebo-
elseshuset med de karakteristiske forskudte sektioner med lav taghældning og uden udhæng på sternen i 
gavlene. Taget bliver med listedækket tagpap, og facaderne beklædes med træ. Den maksimale højde til kip 
bliver ca. 3,5 meter. Afstanden til beboelsen er ca. 11 meter.   

Odder Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1,2 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, havet 
øst for og Endelave. Projektet kan gennemføres uden at påvirke arter i Natura 2000-området og uden at be-
skadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets eventuelle bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2022 ved Martin Møl-
ler-Heuer, Bjørn Rømer Westh og Henrik Opstrup. Endvidere deltog fonden Quistorff Nyskov Fuglereservat 
ved bestyrelsesmedlem Peter Lange, Mikael Elke Lund med Ida Kallehave og Odder Kommune ved Lars Har-
ritsø. Projektet blev gennemgået. Det blev supplerende oplyst, at også en brændestabel fjernes. Den blev 
etableret som følge af et utæt tag i det eksisterende udhus. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er tale om et udhus med samme placering som det eksisterende udhus, og det får trods udvidelsen ikke 
en størrelse, som er betænkelig i fredningen. På den baggrund og efter ejendommens placering i landskabet 
og den øvrige bebyggelse på ejendommen meddeler fredningsnævnet dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Fonden Quistorff Nyskov Fuglereservat, 
3. Mikael Elke Lund,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sags nummer S2022-2644,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 18. oktober 2022 

 

FN-MJØ-121-2022. Container med beklædning 

Fredningsnævnet modtog den 16. juni 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at lovliggøre en 
container med kommende beklædning og en skurvogn på matr.nr. 4g Trustrup By, Hundslund, Trustrupvej 7, 
8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Stephan Graupner Grabow, Rikke Rita Gra-
bow og Toke Heil Andersen. 

Fredningsnævnet opdelte sagerne efter en gennemført besigtigelse og traf den 15. september 2022 afgørelse 
om ikke at meddele lovliggørende dispensation til skurvognen (FN-MJØ-084-2022). 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til containeren med beklædning. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder opfyldning eller planering er ikke tilladt. Nye driftsbyg-
ninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværk-
sættes, før tegninger udvisende placering og udsende er godkendt af fredningsnævnet. Om- og tilbygninger 
vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet god-
kendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville få en uheldig 
indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. Det er ikke tilladt at 
anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at containeren fungerer som udhus. Den er på 30 m2, der skal beklædes med træ, 
så den får udseende/karakter af et klassisk udhus med tagpap på taget.  

Odder Kommune har videre oplyst, at projektet er ca. 1 km fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, havet 
øst for og Endelave. Projektet kan gennemføres uden at påvirke Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag 
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2022 ved Martin Møl-
ler-Heuer, Bjørn Rømer Westh og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Stephan Graupner Grabow og Toke Heil 
Andersen. Det kunne konstateres, at den eksisterende bebyggelse i vidt omfang er meget faldefærdig og i et 
vist omfang fremstår som en ruin. Det blev oplyst, at de købte ejendommen for ca. 1 år siden. Der er tale om 
en beboelsesejendom. De er begyndt at udføre en tilbygning til den ene ejendom. Containeren blev sat på 
ejendommen for ca. 3 år siden efter aftale med den tidligere ejer. Den ønskes brugt som skur/udhus/atelier. 
De er ved at beklæde den med sort zinkbeklædning, men det er stillet i bero på sagens udfald. De er i dialog 
med Odder Kommune om, hvad der kan lade sig gøre på ejendommen, og en del af bebyggelsen skal rives 
ned. Der har tidligere været to boliger på ejendommen, og det er på sigt meningen, at begge familier skal flytte 
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ind i to boliger. Der er tale om én matrikel, men med to adresser henholdsvis Trustrupvej 7 og 7a. Det eksiste-
rende udhus ønskes ikke nedrevet, men skal på sigt renoveres også til brug for skur/udhus/atelier. Hvis det 
sker, er de indstillet på at fjerne den beklædte container, hvis der ikke kan være to udhuse.  

Odder Kommune har efterfølgende på fredningsnævnets forespørgsel oplyst, at der er tale om én beboelses-
ejendom på 9.070 m2 med to boliger på henholdsvis 117 m2 og 100 m2. Der er herudover registreret ét udhus 
på 100 m2. Der er endnu ikke modtaget noget konkret projekt om ejendommen.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er i fredningen forbud mod at opføre nogen art af bygninger, herunder skure, og fredningsnævnet finder 
ikke, at der er grundlag for at tillade, at der placeres en container i fredningen. 

Der er to boliger på ejendommen, og det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at der er grundlag 
for at opføre to sædvanlige udhuse på ejendommen. 

Fredningsnævnet meddeler på den baggrund dispensation til opførelse af et udhus på 30 m2. Udhuset kan i 
lighed med andre afgørelser fra fredningsnævnet udføres ved, at containeren beklædes, så den syner som en 
almindelig udhusbygning.  

Der meddeles på den baggrund dispensation til en udhusbygning på 30 m2 i mørk farve med en mat mørk 
tagbeklædning. 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der ikke kan udføres andre byggearbejder på eksisterende bygnin-
ger uden fredningsnævnets forudgående godkendelse, hvis bygningens ydre fremtræden ændres. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Stephan Graupner Grabow, Rikke Rita Grabow og Toke Heil Andersen,  
3. Miljøstyrelsen, 
4. Odder Kommune, sags nummer S2022-1206,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
12. Region Midtjylland, 
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13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 22. november 2022 

 

FN-MJØ-149-2022. Solceller 

Fredningsnævnet modtog den 20. november 2022 en ansøgning om at opsætte solceller på boligen på matr.nr. 
4i Sondrup By, Hundslund, Sondrupvej 139, 83050 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer 
Dennis Vexborg Kristensen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet.  

Det fremgår om byggeri til bestående landbrug og frugtplantager, at nye beboelsesbygninger ikke må opføres 
og tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger ikke må foretages uden fredningsnævnets godkendelse. Nye 
driftsbygninger, tilbygning til eksisterende driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbyg-
ninger, hvorved disses ydre ændres, må ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udseende er 
godkendt af fredningsnævnet. Bestemmelserne indfører alene en af hensyn til fredningens formål nødvendig 
censur med hensyn til bygningernes placering og udformning, men medfører ikke at byggeri, der må anses at 
tjene en reel landbrugsmæssig udnyttelse af de pågældende ejendomme, kan hindres af fredningsnævnet 
uden særlig fredningssag. 

Det fremgår yderligere, at om- og tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse 
ikke må finde sted uden forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis byg-
ningen herved skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet.  

Fredningsnævnet meddelte den 14. maj 2018 dispensation til som erstatning for den eksisterende bebyggelse 
at opføre et hus på 205 m2, en garage på 92 m2 og et overdækket areal på 37 m2 på ejendommen (FN-MJØ-
24-2018). 

Ejendommen er på 32.155 m2 i landzone uden landbrugspligt. 

Det fremgår af ansøgningen, at der opsættes helt sorte solceller med sorte rammer i et rektangel på et tag 
med sort tagpap.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte 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 projektets karakter til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er tale om helt sorte solceller, som opsættes i et rektangel på et sort tag. Projektet er derfor i overens-
stemmelse med fredningsnævnets praksis for opsætning af solceller på tag med en ydre fremtræden, som 
inden betydning har for oplevelsen af fredningen. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Henrik Opstrup, 
3. Dennis Vexborg Kristensen, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune,   
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 5. december 2022 

 

FN-MJØ-131-2022. Tilbygninger og overdækket terrasse 

Fredningsnævnet modtog den 24. oktober 2022 via Odder Kommune en ansøgning om at opføre tilbygninger 
til en bolig og en kælder og om at opføre en overdækket terrasse på matr.nr. 7z Sondrup By, Hundslund, 
Sondrupvej 74, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af Arkiski ApS for ejendommens ejere Lars Kjærskov 
Nielsen og Kirsten Aagaard Sørensen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden 
forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at 
ville få en uheldig indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. 
Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Odder Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter en tilbygning til boligen på 21 m2, en tilbygning til kæl-
deren på 7 m2 og en overdækket terrasse på 28 m2. Der er tale om en tilbygning i forlængelse af et eksisterende 
hus, som kun i meget begrænset omfang ændrer på udseendet af det eksisterende hus. Det vurderes, at til-
bygningen enten ikke eller i meget lav grad har betydning i forhold til fredningen. Det anbefales derfor, at der 
meddeles dispensation.  

Kommunen har videre oplyst, at ejendommen er ca. 180 meter fra Ramsar-område nr. 11 Horsens Fjord og 
Endelave og ca. 500 meter fra Natura 2000-område 56, Horsens fjord, havet øst for og Endelave. Det vurderes, 
at projektet kan gennemføres uden at påvirke arter i Natura 2000-områder og uden at beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for eventuelle bilag IV-arter, der lever i området.  

Ejendommen er en beboelsesejendom på 2.100 m2. Den eksisterende bebyggelse består ifølge BBR i boligen 
på 148 m2 med kælder på 33 m2, en garage på 110 m2, et udhus på 23 m2 og et drivhus på 22 m2. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. november 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Lars Kjærskov Nielsen og Kirsten Aagaard 
Sørensen med Brdr. Aagaard ved Clement Andersen.  

Projektet blev gennemgået. Det blev bl.a. oplyst, at udvidelsen af kælderen sker for at skabe en indvendig 
adgang til den i stedet for den eksisterende udvendige adgang. Den udgraves under boligen og medfører så-
ledes ikke nye terrænændringer. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald.  

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Projektet består i en udvidelse af den eksisterende bolig med en tilhørende overdækning og en udvidelse af 
en kælder under boligen. Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke vil få en uheldig indvirkning på 
landskabet, og fredningsnævnet meddeler derfor dispensation.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Arkiski ApS, 
3. Lars Kjærskov Nielsen,  
4. Kirsten Aagaard Sørensen, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Odder Kommune, sagsnummer S2022-4467,  
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 5. december 2022 

 

FN-MJØ-138-2022. Permanent fangefold 

Fredningsnævnet modtog den 1. november 2022 Odder Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opsætte 
en permanent fangefold på matr.nr. 9i Amstrup By, Falling, Vads Møllevej 60, Aalstrup 8300 Odder. Ansøgnin-
gen er indsendt af ejendommens forpagter Torben Hansen. Ejendommen ejes af Gyllingnæs Gods, der har 
meddelt samtykke til projektet. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Fangefoldens placering fremgår af følgende oversigtskort markeret med en blå prik: 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder ved opfyldning eller planering er ikke tilladt. Det er ikke 
tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. Med undtagelse af driftsmæssigt 
nødvendige hegn må hegn ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnets godkendelse. Fredningsmyn-
dighederne har ret til på udyrkede arealer uden udgift for ejerne og efter forudgående forhandling med ved-
kommende ejer at fjerne selvsåede buske og træer og til at foretage anden form for pleje med henblik på at 
bevare den oprindelige tilstand. 
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Odder Kommune har oplyst, at fangefolden skal bestå af ubehandlet træfag. Den skal have en form med tre 
sider på henholdsvis 12 x 8 x 15 meter og have en højde på 1,6 meter. Den skal placeres i kanten af indheg-
ningen i den østlige ende af matriklen, hvor der er en markvej, som gør det nemt at komme til fangefolden, 
når dyrene skal hentes hjem. Ansøgeren har oplyst, at fangefolden skal bruges ved indfangning af kvægene, 
når de skal hentes hjem i oktober. Kommunen har ved en besigtigelse konstateret, at der i forvejen står en 
interimistisk fangefold. 

Odder Kommune har videre oplyst, at en del af ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 56, 
Horsens fjord, havet øst for og Endelave, habitatområde H52. Fangefolden placeres udenfor, men i umiddelbar 
nærhed af området. Det vurderes, at fangefolden ikke vil påvirke Natura 2000-området eller arter og naturty-
per på udpegningsgrundlaget. Det vil heller ikke forringe levevilkårene for dyre- eller plantearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. 

Odder Kommune har som sin vurdering anført, at etableringen af fangefolden ikke vil ændre på arealets nu-
værende tilstand. Der ændres ikke på terrænforhold. Fangefolden vil ikke få en negativ konsekvens for land-
skabet, da den placeres i udkanten/hjørnet af et engareal og i nærhed af markvej og beplantning. Den skal 
ligeledes bygges af ubehandlet træfag og have en maksimal højde på 1,6 meter. Derved vil anlægget ikke 
fremstå tydeligt på engarealet og forstyrre det flade landskab. Det vurderes ligeledes konkret, at fangefolden 
indgår i landskabet som et naturligt element i en græsningsdrift af engen og landskabet. Fangefolden placeres 
i udkanten af § 3-beskyttet natur og ud til en markvej, hvilket er en nødvendighed ved afhentning af dyr mm. 
Fangefolden er en del af driften med græssende dyr, og afgræsningen ses som en plejeindsats af engarealet 
for at undgå tilgroning.   

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. november 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjørn Rømer Westh og Henrik Opstrup. Endvidere deltog Odder Kommune ved Mols Consulting ved 
Hanne Henriksen. 

Projektet blev gennemgået. Det kunne konstateres, at den tidligere fangefold var fjernet. Fredningsnævnet 
tilkendegav sagens udfald.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at fangefolden er et naturligt led i pleje af engen, 
og at projektet således skal understøtte både et af fredningens formål og fredningsbestemmelserne om pleje. 
På den baggrund og med henvisning til fangefoldens placering og udseende meddeler fredningsnævnet dis-
pensation.  

Klagevejledning 



3 
 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Henrik Opstrup, 
2. Gyllingnæs Gods, 
3. Torben Hansen,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune, sags id S2022-2447,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation til garagebygning inden 

for fredning i Odder Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 8. april 2022 om afslag på dispensation til 

opførelse af garagebygning på matr. nr. 4p Skablund By, Hundslund, be-

liggende Sondrupvej 92, 8350 Hundslund.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ændret ved lov nr. 

900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven, lov om miljø- og Fødevareklagenævnet og 

forskellige andre love. 
3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

23. december 2022

Sagsnr.: 22/04698 

Klagenr.: 1034943 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-169-2021.
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 26. april 2022 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af ejendommens ejer. 

 

Klager har navnlig anført, at to bygninger, der i fredningsnævnets afgørelse 

forudsættes nedrevet, inden der kan meddeles dispensation til garagebyg-

ningen, har dels historisk- og affektionsværdi, dels praktisk værdi, og der-

for ikke bør fjernes.  

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

 

2. Sagens oplysninger 

2.1 Ejendommen/området 

Ejendommen matr. nr. 4p Skablund By, Hundslund, beliggende Sondrup-

vej 92, 8350 Hundslund, på 1.164 m2 består af et græsklædt haveareal, hvor 

der ifølge BBR ligger et beboelseshus med et grundareal på 72 m2, en ga-

rage på 17 m2, to udhuse på henholdsvis 19 m2 og 9 m2 og et skur på 10 

m2. Det samlede bebyggede areal er på 172 m2.  

 

Ejendommen er beliggende i et område ved Sondrup Strand som en del af 

en mindre klynge af huse på begge sider af Sondrupvej i det tidligere fi-

skerleje, der er udpeget som ét af Odder Kommunes kulturmiljøer. Umid-

delbart nord for ejendommen løber en vej, som ender ved stranden ned til 

Horsens Fjord. Ejendommen ligger i anden række ned til fjorden, idet der 

ligger en sommerhusejendom på 1.484 m2 foran, som går helt ned til stran-

den (Sondrupvej 92B). Landskabet omkring fiskerlejet består hovedsage-

ligt af åbne mark- og græsarealer med spredte klynger af træer og små 

grupper af beboelsesejendomme.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 

om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus 

amt.4 Fredningen er en landskabsfredning, der strækker sig som en godt 5 

km lang og 2-3 km bred bræmme langs nordsiden af Horsens Fjord. Fred-

ningen indeholder et generelt forbud mod at opføre ny bebyggelse, idet 

visse bygninger til landbrug, frugtplantager og beboelse dog kan opføres 

eller ombygges med fredningsnævnets godkendelse. 

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 8. april 2022 meddelt 

lovliggørende dispensation til et legehus på ejendommen. Fredningsnæv-

net har lagt vægt på, at legehuset er placeret i havearealet og er ikke synlig 

fra omgivelserne. Fredningsnævnet har derfor meddelt lovliggørende di-

spensation til legehuset, da det ifølge fredningsnævnet ingen betydning har 

for oplevelsen af fredningen.  

 

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf.  

https://www2.blst.dk/nfr/05596.00.pdf
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Fredningsnævnet har meddelt afslag på klagers ansøgning om dispensation 

til opførelse af en garagebygning ved ejendommens nordvestlige hjørne ud 

mod vejen. Klagen vedrører kun den del af fredningsnævnets afgørelse, der 

omhandler garagebygningen, hvorfor afgørelsen i det følgende kun er gen-

givet og behandlet vedrørende dette forhold. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at der er ansøgt om dispensation til en garage-

bygning på 63,9 m2. Bygningen vil være 9 m x 7,1 m i grundplan og 4,1 m 

høj, og skal opføres med mure af rød tegl, hvid port og tag af sort Decra. 

Der skal desuden være vinduer i toppen af gavlene, samt et mindre vindue 

og en hvidrammet glasdør i den sydvendte facade. Garagebygningen skal 

ifølge klager bruges som bådhus, med plads til en båd og en traktor til at 

trække den.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at fredningsnævnet den 29. marts 2022 besigti-

gede ejendommen med deltagelse af klager og Odder Kommune. Det frem-

går, at projektet blev gennemgået, hvorunder det blev oplyst, at der er tale 

om en helårsbolig. Projektet omfatter retteligt ikke en garage, men et bå-

dehus, hvor der skal være plads til en båd og en traktor til at trække båden. 

Det fremgår, at klager i forvejen har flere både, hvoraf den ene opbevares 

i den eksisterende garage, men klager ønsker endnu en båd, der skal være 

større end de andre både. Fredningsnævnet konstaterede, at der på ejen-

dommen er et legehus og fem bygninger i form af beboelsen, en garage, et 

skur, et gammelt fiskehus til opbevaring af redskaber og et gammelt garn-

hus. Det blev oplyst, at legehuset fjernes inden for få år, når klagers børn 

er blevet ældre. 

 

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det som udgangs-

punkt ikke er tilladt at opføre nye bygninger eller skure inden for frednin-

gen, og at der i forvejen er fem bygninger på ejendommen. Der er efter 

fredningsnævnets vurdering ikke grundlag for at meddele dispensation til 

endnu en bygning til brug for opbevaring af en båd, når både den samlede 

bygningsmasse og antallet af bygninger tages i betragtning. 

 

Fredningsnævnet har dog samtidig udtalt, at man i fredningsmæssig hen-

seende kan se behovet for at samle ejendommens bygningsmasse. Fred-

ningsnævnet er derfor er indstillet på at meddele dispensation til den an-

søgte bygning, hvis de to skure og udhuset samtidig fjernes, selvom det 

samlet set vil medføre en forøgelse af bygningsmassen. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har indledningsvis bemærket, at man ønsker et kompromis, hvor 

man ikke er nødt til at nedrive begge udhuse og skuret for at kunne få di-

spensation til garagebygningen. Klager er indstillet på at nedrive skuret på 

10 m2 i ejendommens nordøstlige hjørne samt at fjerne det legehus, der 

ellers var meddelt lovliggørende dispensation til ved fredningsnævnets af-

gørelse. Legehuset er ifølge sagens oplysninger 3,6 m2 med en højde på 2 

m. De øvrige to udhusbygninger ønsker klager dog at beholde. 



 

 

  4 

For så vidt angår den ene udhusbygning, beliggende i den sydøstlige del af 

ejendommen, har klager anført, at bygningen har stor historisk værdi som 

det sidste bevarede fiskeredskabshus/garnhus ved Sondrup Strand. Ejen-

dommen har været i familiens eje gennem generationer, og udhuset har 

været samlingspunkt for de lokale fiskere. Klagers forfædre var de sidste 

erhvervsfiskere ved Sondrup Strand, hvilket betyder at der i familien er 

mange minder om stedet. 

 

Den anden udhusbygning, i den sydvestlige del af ejendommen, ønsker 

klager at beholde, da der er brug for plads til almindelig opbevaring af ha-

veredskaber, havemøbler og lignende.  

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning kan efter stk. 5 kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fred-

ninger.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 8. juli 1977 

om fredning af arealer ved Sondrup og Åkjær i Odder Kommune, Århus 

amt. 

 

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende:  

 

”§ 1.  De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand. 

 

[…] 

 

§ 3. Byggeri m.v. 

[…] 

 

b) Eksisterende helårs- og sommerhuse. 

 Om- og tilbygninger vedrørende eksisterende, lovligt opførte, hel-

års- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse 

fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt bygningen herved 

skønnes at ville få en uheldig indvirkning på landskabet. […] 

 

c) Bebyggelse i øvrigt, anlæg og benyttelse. 

 Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger, dog 

kan fornyelse (genopførelse) af eksisterende bygninger ske med frednings-

nævnets godkendelse. 

 Der må ikke opføres broer eller andre indretninger ved kysten uden 

forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. 

 Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelses- og camping-

vogne, boder, skure, master, tårne el.lign. Teltning må ikke finde sted.  
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[…]” 

 

Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningsplanudvalget 

fremhævede som baggrund for fredningssagens rejsning bl.a., at de land-

skabelige skønhedsværdier i området er meget betydelige, navnlig på 

grund af beliggenheden ved Horsens Fjord, det stærkt kuperede terræn og 

den meget varierende fauna. Fredningsnævnet fremhævede som begrun-

delse for sin afgørelse om fredning, at det omhandlede område er fred-

ningsværdigt på grund af dets beliggenhed ved Horsens Fjord, over hvilken 

der fra arealerne findes meget smukke udsigter. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at til-

sidesætte fredningsnævnets afslag på dispensation, som er truffet efter be-

sigtigelse af ejendommen. Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte vil for-

tætte bygningsmassen i et område, hvor bygningerne ligger meget tæt, og 

derved udgøre en yderligere hindring for udsigten over fjorden og det om-

givende landskab. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det ansøgte er i 

direkte strid med fredningens § 3, litra c om forbud mod bebyggelse, der 

er fastsat for at varetage fredningens formål.  

 

Endelig har nævnet lagt vægt på hensynet til at undgå uønsket præcedens 

for bebyggelse af ejendommene langs stranden, der med tiden ville kunne 

gøre boligområdet mindre gennemsigtigt og dermed forringe udsigten over 

omgivelserne.  

 

For så vidt angår det alternative forslag fremlagt af klager, finder Miljø- og 

Fødevareklagenævnet ikke at kunne behandle dette, da forslaget ikke har 

været behandlet af fredningsnævnet i første instans. Nævnet bemærker her-

til, at andre projekter end det, der er behandlet i den aktuelle sag, fortsat vil 

kunne indgives til fredningsnævnet med ansøgning om dispensation. 

 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 8. april 2022 om afslag på dispensation til 

opførelse af garagebygning på matr. nr. 4p Skablund By, Hundslund, be-

liggende Sondrupvej 92, 8350 Hundslund.  

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig del (FN-MJØ-169-2021) samt for klageren og dennes 

repræsentant via klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til eventu-

elle andre parter i klagesagen.  
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Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 
Thomas Steensen   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 21. februar 2023 

 

FN-MJØ-020-2023. Udskiftning af vinduer og døre 

Fredningsnævnet modtog den 18. februar 2023 en ansøgning om at udskifte døre og vinduer på matr.nr. 4d 
Trustrup By, Hundslund, Trustrupvej 5, 8350 Hundslund. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Inge 
Merete Hansen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. juli 1977 om fredning af arealer ved 
Sondrup og Åkjær. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningspåstanden var begrundet i om-
rådets meget betydelige landskabelige skønhedsværdier, navnlig på grund af beliggenheden ved Horsens 
fjord, det stærkt kuperede terræn, den meget varierende fauna og den betydelige rekreative værdi.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet. 
Nye driftsbygninger og ombygning af beboelsesbygninger og driftsbygninger, hvorved disses ydre ændres, må 
ikke iværksættes, før tegninger udvisende placering og udseende er godkendt af fredningsnævnet. Om- og 
tilbygninger vedrørende eksisterende lovligt opførte helårs- og sommerhuse må ikke finde sted uden forud 
indhentet godkendelse fra fredningsnævnet, der kan meddele afslag, hvis bygningen herved skønnes at ville 
få en uheldig indvirkning på landskabet. Herudover er det ikke tilladt at opføre nogen art af bygninger. Det er 
ikke tilladt at anbringe eller opsætte boder, skure, master, tårne eller lignende. 

Det fremgår af ansøgningen, at den er begrundet i energioptimering af huset. Eksisterende ruder er med én 
ramme, som er udfyldt med glas. De ønskes udskiftet til henholdsvis Dannebrogsvinduer og Dannebrogsdøre. 
Der er i alt tale om 13 vinduer og to døre som nærmere beskrevet i ansøgningen og illustrereret ved fotos af 
ejendommen.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sondrup og Åkjær betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 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 an-
søgte 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 karakter til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det ansøgte projekt med udskiftning af døre og vinduer til Dannebrogsvinduer og -døre er uden betydning for 
oplevelsen af fredningen, og fredningsnævnet meddeler derfor dispensation. 

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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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 bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, 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, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret 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, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, 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. 7, 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 bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Henrik Opstrup, 
3. Inge Merete Hansen,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Odder Kommune,   
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Odder, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Odder, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, Aarhus Bugt, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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