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OVERFREDNINGSNÆVNET.

kO/~ I /3/1-;; AI/. ~SV REG. NR. 6-~~Y. 00

:bo/~-m,
År 1979, den 28. september, afsagde overfredningsnævnet følgende

kendelse
r'

i sag nr. 2280/75 om fredning af arealer i J eksendalen i Århus amt.----
•

Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds afsagde den 26. au-

gust 1975 kendelse om fredning af et ca. 740 ha stort areal i J eksendalen i Hørning,

Skanderborg og Århus kommuner. Fredningssagen er rejst af det daværende fred-

ningsplanudvalg for Århus amt, og fredningen tilsigter navnlig at bevare området med

dets betydelige landskabelige værdier i dets nuværende tilstand. Arealerne, der er

omfattet af fredningsnævnets kendelse, tilhører 115 ejere, og den samlede frednings-

erstatning ifølge kendelsen udgør 508.200 kr.

Fredningsnævnets k~ndelse er forelagt overfredningsnævnet til efterprøveI-
se efter § 25 i den dagældende naturfredningslov . Kendelsen er tillige indbragt for
overfredningsnævnet af 6 ejere med påstande om ophævelse af kendelsen eller ændrin-

ger i fredningsbestemmelserne og/eller forhøjelse af erstatningerne samt af fred-
ningsplanudvalget med påstand om enkelte ændringer i fredningsbestemmelserne .

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfredni ngsnævnet.

Efter besigtigelse af området og møde med parter og interesserede har over-

fredningsnævnet med 7 stemmer mod 2 besluttet at stadfæste fredningsnævnet s kendel-
se med de mindre ændringer, som fremgår af det følgende.

Af mindretallet har det ene medlem stemt for en begrænsning af fredningens

geografiske udstrækning, således at fredningsgrænsen i det væsentlige forløber langs

skovbrynene . Det andet medlem har fundet, at fredningen vil medføre så urimelige

rådighedsindskrænker og ulemper for de berørte ejere, at kendelsen burde ophæves.

Fredningens geografiske udstrækning.

Det areal af ejendommen matr. nr. 1, Tarskov Mølle, Harlev, som er omfat-

tet af fredningsnævnets kendelse, udgår af fredningen, idet spørgsmålet om fredning

af dette areal findes at burde ses i sammenhæng med en eventuel fredning af yderlige-

re arealer i Århus ådal.
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Afgrænsningen af det fredede område er herefter som vist på kortet, der'

hører til overfredningsnævnets kendelse.

Fredningens indhold.

Der foretages enkelte mindre ændringer af fredningsbestemmelserne , som her-

efter er sålydende:
1. Bevaring.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at karakteren af

området opretholdes.

2. Bebyggelse.

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke op-

føres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen skal dog ikke væ-

re til hinder for, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybyg-

ninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingel-

se af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden byg-

geriets placering og ydre fremtræden er godkendt af fredningsnævnet, og tilladelse
til nybyggeri samt om- og tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige

landbrugsøkonomiske formål. Sædvanlige læskure til kreaturer kan anbringes efter
fredningsnævnets forudgående godkendelse alene af beliggenheden.

Til byggeri til nyoprettede landbrug skal indhentes fredningsnævnets tilladel-

se, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske for-
mål. Bygningernes placering og ydre fremtræden skal godkendes af fredningsnævnet.

Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller som-

merhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde

sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan

meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får

en uheldig indvirkning på landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden

anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse.

3. Terrænændringer.

Ændringer i terrænet eller terrænformerne , herunder gravning af ler, mer-

gel,. sand og grus, samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Udnyttelse af de

nævnte forekomster kan ske til privat forbrug inden for samme ejendom, såfremt en

sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven.

4. Oplagspladser m. v .

De fredede arealer m@.ikke anvendes til oplags- og lossepladser , og der må

ikke indrettes bilkirkegårde eller henstilles udrangerede biler eller maskiner eller

dele heraf. Forurening af naturen ved henlæggelse af affald eller andet må ikke fin-
de sted.
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5. Camping og teltning.

e Der må ikke indrettes campingpladser eller teltlejre •

Camping og teltning af privat besøgende hos lodsejerne må kun finde sted

inden for 25 m fra bygninger og kun i egentlige haver, som er omgivet af beplantning,

der skjuler campingvogn eller telt set fra det omgivende landskab.

Endvidere må der opslås telte omkring husene på ejendommene matr.nr.

13 ~ og 20 ~, Adslev By, Adslev, så længe disse ejendomme ejes af ungdomsorganisa-
tioner .

6. Luftledninger .• Master, tårne og ledningsanlæg må kun opsættes, hvis formålet er lokal

elforsyning og da kun med fredningsnævnets godkendelse.

• 7. Beplantning.

Nyanlæg af skov, juletræ- og pyntegrøntkulturer samt frugtplantager ved

plantning eller såning er ikke tilladt. Undtaget herfra er ubevoksede fredskovsarea-

ler .
r",

8. Pelsfarme , fjerkræfarme , dambrug, drivhusgartnerier .

Oprettelse af mink- dg andre pelsdyrfarme og fjerkræfarme og anlæg af driv-

husgartnerier og dambrug er ikke tilladt. Udvidelse af eksisterende dambrug og
drivhusgartnerier må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse.

9. Landskabspleje .

På udyrkede arealer kan fredningsmyndighederne uden udgift for ejeren og
efter forudgående forhandling med ejeren lade selvsåning fjerne. Efter nærmere af-
tale med ejeren kan fredningsmyndighederne endvidere foretage anden form for pleje
af udyrkede arealer, f. eks. med henblik på at bevare en karakteristisk vegetation,

herunder opsætte indhegning og lade foretage afgræsning i passende omfang.

10. Hegn.

"
Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke .oP-

sættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksi-

sterende levende hegn kan finde sted uden sådan godkendelse.

11. Støj.

På de fredede arealer må der ikke indrettes motorbaner eller andre indret-

ninger, der medfører unødvendig motorlarm eller anden unødig støj.
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12. Veje.

Vejanlæg og vejreguleringer må kun udføres efter fredningsnævnets godken-

delse. Dette gælder dog ikke anlæg af mindre private veje, som følger det naturlige

terræn.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at et areal i nærheden af restauran-

ten Pinds Mølle og beliggende på samme side af vejen som restauranten indrettes til

parkering.

13. Vandløb.

Inden for det fredede område må der ikke ud over normal oprensning fore-
tages noget, som kan ændre areal, form eller tilstand af åer og bække. Sumpede are-

aler og enge ved vandløbene må ikke uden fredningsnævnets tilladelse afvande s eller
drænes yderligere. Eksisterende drænledninger må vedligeholdes og fornyes.

14. Kirkegårdsudvidelse.

Kirkegården i Adslev kan udvides på ejendommen matr. nr. 1 ~, Adslev By,

Adslev.

1:2. Offentlig adgang.

Den parkeringsplads, der hører til restauranten Pinds Mølle og ligger på

den anden side af vejen end restauranten, skal være tilgængelig for offentlig parke-

ring. Den, der driver restauranten, kan dog reservere parkeringspladsen for privat

parkering på enkelte dage, hvor der af særlige grunde er et unormalt stort behov for
privat parkering. Det pålægges fredningsmyndighederne at anbringe affaldskurve

el.lign. på parkeringspladsen. Der må ikke uden ejerens samtykke anbringes borde

eller bænke på denne parkeringsplads.

De øvrige arealer, der er vist på kendelseskortet med signaturen for "par-

keringsareal" ,udlægges til offentlig parkering. Det pålægges fredningsmyndigheder-

ne at anlægge og vedligeholde disse arealer.

Ud over den offentlige adgang til stier og veje, der måtte bestå i henhold til
andet retsgrundlag end nærværende kendelse, gives der offentligheden adgang til umo-

toriseret færdsel ad de stier og veje, som er vist på kendelseskortet med signaturen
for "stier med offentlig adgang". Ridning er dog kun tilladt på disse stier og veje

efter tilladelse fra ejeren af det pågældende areal.

De stier, der nyudlægges, må ikke gives en større bredde end 2 m. Det på-

lægges fredningsmyndighederne at udføre fornødne anlægs- og vedligeholdelsesarbej-

der.
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Fredningsnævnet kan udfærdige et ordens reglement for offentlighedens ad-

gang i området. lordensreglementet kan der bI. a. forbydes cykelkørsel på de sti-

er og veje, der ved frednin&en åbnes for offentlig umotoriseret færdsel, og der kan

forbydes udendørs mekanisk musikgengivelse under den offentlige adgang i det frede-

de område.

Fredningen er iøvrigt ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets god-

kendelse udføres de for offentlighedens færdsel og ophold nødvendige parkeringsplad-

ser, bygninger, skilte m. v.

Særlige bestemmelser.

A. Påbud.

Som bestemt af fredningsnævnet meddeles der ejerne af følgende ejendomme

de nedennævnte påbud:

Matr. nr. 5 ~, Adslev By, Adslev: Det på grunden højt beliggende skur skal

fjernes.

Matr. nr. 8 ~, Adslev By, Adslev: Der skal ved sommerhuset i ejendommens

sydskel opretholdes en slørende beplantning mod dalen.

Matr. nr. 8 f., Adslev By, Adslev: Sommerhuset på ejendommen skal fjer-
nes, når det ikke længere benyttes af ejendommens ejer Henry Andersen eller den-

nes nulevende ægtefælle, og uanset om benytteisens ophør skyldes salg, anden over-

dragelse eller død.

Matr. nr. 9 ~ m.fl. , Adslev By, Adslev: Brugen af lossepladsen på ejendom-

men skal ophøre. Hullet, hvori lossepladsen befinder sig, skal fyldes op med ren

jordfyld , og arealet skal derefter jævnes, således at opfyldningen kommer i plan med

marken. Den overpløjede kirkesti skal retableres.

Matr. nr. 15 ~, Adslev By, Adslev: Den overpløjede kirkesti skal retableres.

Matr. nr. 14 a m. fl., J eksen By, Adslev: Skydebanen på ejendommen skal
nedlægges.

Matr. nr. 4 !!.' Dørup By, Hørning: Der skal foretages beplantning på dæmnin-
gen og på de arealer, hvorfra der er taget materialer i forbindelse med opbygningen

af en dam.

B. Tilladelser.

De tilladelser til fravigelse af de almindelige fredningsbestemmelser, som

fredningsnævnet har meddelt i kendelsen eller under sagens behandling for overfred-

ningsnævnet , tiltrædes.



-6-

Endvidere har overfredningsnævnet i skrivelser af 3. december 1976 med-

delt særlige tilladelser til ejerne af ejendommene matr.nr. 9 ~ m.fl., Adslev By, Ad-

slev, og matr. nr. 2 ~' Tåstrup By, Harlev.

Det følger af § 2, stk. 4, i lov nr. 219 af 24. maj 1978 om ændring af lov om
naturfredning, at de særlige tilladelser, som er meddelt af fredningsnævnet eller over-
fredningsnævnet, bortfalder den 1. januar 1984, hvis de ikke er udnyttet forinden.

Erstatningerne.

Overfredningsnævnet har med 8 stemmer mod en efter omstændighederne kun-

net tiltræde de beslutninger, som fredningsnævnet har truffet vedrørende erstatning.

Mindretallet har stemt for en forhøjelse af erstatningsbeløbene .

Da 5 af de ankende 6 ejere ikke har kunnet acceptere denne afgørelse, er er-

statningen for disse ejeres vedkommende fastsat af taksationskommissionen vedrøren-

de naturfredning. Ved taksationskommissionens kendelse af 6. juni 1977 blev erstat-

ningen fastsat i overensstemmelse med overfredningsnævnets tilbud til disse ejere.

Den samlede fredningserstatning udgør herefter 506.700 kr. med renter. Er-

statnings beløbene er udbetalt respektive deponeret i Danmarks Nationalbank.

H e r e f t e r b e s t e m ID e s:

Den af fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds afsagte kendel-

se af 26. august 1975 stadfæstes med de af foranstående følgende ændringer og såle-
des, at overfredningsnævnets kendelse hviler på de ejendomme, der helt eller delvist

er omfattet af fredningen somLViSlP:~e:~e~S.ceeSkortet.

,

~
,- / -,

cJ....-l L..-c--t::...-c_'-----
endt Andersen --

overfredningsnævnets formand
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Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds.
----------

Ar 1975, den 26. august
for Århus amts sydlige fredningskreds i

afsagde Fredningsnævnet

F.S. 187/1972 Vedrørende fredning af arealer i Jek-
sendalen, dele af Dørup by, Dørup
Mølle, æodil Mølle samt Bjertrup by

A i Hørning sogn, Adslev og Jeks0n byer
samt Kollens mølle i Adslev sogn.,
Stilling by under Skanderborg købstad:
jorder, Tarskov m~lle og Tåstrup by

i Harlev sogn og Edslev by i Kolt
. sogn, Hørning, Skanderborg og Århus
"kommuner, Århus amt,

følgende

KENDELSE:
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I. Fredningssagen~

Ved skrivelse af 15. maj 1973 har Fredningsplanudvalget
for Århus amt i henhold-til §§ lo og 11 i lov om naturfredning,
lovbekendtgørelse nr. 445 af l. oktober 1972, rejst fredningssag
vedrø~ende fredning af arealer i Jeksendalen i Hørning, Skanderborg
og Århus kommuner.

Området, der ønskes fredet, grænser mod vest til landsby-
erne Neder-Jeksen, Jeksen samt amtslandevej nr. Å 5, Stilling-
Randers. Lidt nord for hvor'bivejen fra Edslev munder i Å 5, bø-
jer grænsen mod øst, stort set følgende højdekurverne for derefter
at gå tværs over Århus ådal. Den videre grænse mod nord og nordøst
følger skovkanten. Sydgrænsen fra Edslev til Dørup følger over-

- .

gangen mellem det område, der naturl~t er knyttet sammen med
Århus ådal og det sydligere ret flade og højere liggende moræne-
land. Fra Dørup til Adslev ~~~~~~_grænsen bivejstrækningen mellem
de to byer. Mod øst følger grænsen først et stykke af bivejen
Adslev-Jeksen for derefter at gå ind ov~r markerne stort set føl-
gende 300.m byzgelinien fra skov, jfro natur~redningslovens § 47.
Mod sydvest følger grænsen i store træk ligeledes skovbyggelinien.
pmrådets afgrænsning fremgår i øVrigt af det med fredningspåstan-
den fremsendte korto ~lle arealer, der er omfattet af frednings-
påstanden ligger i landzone.

Ved Ministeriet for kulturelle anliggenders skrivelse af
4. juli 1973 er fredningssagen i medfør af naturfredningslovens
§ 3, stk. 4, henvis~ til behandling ved nærværende fredningsnævn,
også for et areal på 1,29 ha af ejendommen matr. nr. 12 b, Stilling,
Skanderborg k~bstads jorder, beliggende i Århus amts vestlige fred-
ningskr~ds. Minist~riet har i samme skrivelse tiltrådt, at der un-
der hensyn til ovenn~r.nte areala ringe størrelse i forhold til den
samlede sag ikke er anledning til at supplere nævnet med det
kommunevalgte medlem for den vestlige fredningskreds.
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Bekendtgørelse om sagens rejsning er af fredningsnævnet

-indrykket i Statstidende, Morgenavisen Jyllandsposten, Aarhuus
Stiftstidende og Demokraten den 27. juni 1973.

Bekendtgørelse om møde den 6. september 1973 har samtidig
været indrykket ~ nævnte blade, hvorhos de enkelte lodsejere har
været indkaldt til mødet ved anbefalede skrivelser, afsendt den 25.
juni 1973.

- .Herudover har der været afholdt møder og besigtigelser
med lodsejere den 13. september, 20. september, I 4. oktober, ll. ok-
tober, 25. oktober og l. november 1973.

De respektive panthavere har været tilvarslet til mødet
den 6. september 1973 ved anbefalede skrivelser afsendt den 25. juni
1973. Nogle panthavere mødte, men gjorde ikke krav gældende.

- .
c Fredningsplanudvalget har som begrundelse for fredning

bl.a. anført føTgende-=-'"En "stor det 'af,området- udgøres af skove,
hvoraf størstedelen er fredskovpligtige. En anden stor del er dyrket
agerland.,"Endvidere optager nogle dambrug og grusgrave små arealer.

·Endel·igligger små:arealer hen i udyrket tilstand.
Bebyggeisen er ret spredt og er i hovedsagen landbrugs-

, -ejendomme. En del af disse ejes af byboer. Herudover findes enkelte
spredte fritids-og helårshuse.

. ..De landskabelige skønhedsværdier er på grund af de af-
vekslende biotoper meget 'betydelige. Nord for-bivejen Dørup-Adslev,

findes ret fladt-agerland, der grænser markant op til'den bagved
liggende skov. Landbrugsarealerne sydvest-for Adslev er meget ku-
perede,~og overgangen til den skovbevoksede vestside forekommer

, .-mindre markant. De i nordvest forekommende landbrugsarealer skråner
jævnt mod nordøst.

Arealerne langs Århus å og Jeksen bæk er meget varierende.
ti Her veksler landskabet mellem 'enge, sumpede arealer, græsbegroede

skråninger med karakter af overdrev, agermarker, ellekrat og skovbe-
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voksede skråninger.
Kolskov og Adslev skov, ~er er stærkt kuperede, er domi-

neret af løytræ, -for e.nstor del bøg & Mere nåletræspræget er skrå-
ningerne i den sydligste del af Jeksendaleno

- Der er således tale om et område, der rummer meget var.ere-~

de landskabsbilleder, og hvis rekreative værdi er meget betydelige
(

Områdets beliggenhed nær Århus, Skanderborg, Stilling og Hørning
gør det til et yndet udflugtsmål, og fremsættelsen af denne fred-
ningspå~tapd er især pegvpndet i, a~ man ønsker at beskytte et
smukt og rekreativ~ værdifuldt landskab med en bynær placering.
Ydermere er der lagt vægt på, at den byudviltling, der er skit-
seret i "Egnsplan for Arhusegnen", hvor en af hovedvækstretnin-
gerne går sydpå ~9d Skanderborg, vil gøre området mere bynært."

Fredningsplanudvalget har videre anført, at der også
findes naturvidenskabelige,1nteress~r"me~,at disse dog er af

-nogen mindre vægt~

l'

-Om de zoologiske interesser udtaler magister Jørgen Fog,
Vildtbi9logisk stat-ton, Kalø, følgende: tlBestanden af vildt og
småfugle er tættest, hvor forskellige landskabstyper mødes~ I
Jeksendalen har.man både, å, eng, skov og dyrket. jord, og dette
alsidige landskab er et godt levested for vildtlevende pattedyr
og fugle. Det er ikke blo~.i yngletiden, men også resten af året,
.at der udfolder sig e~ rigt.~yreliv i området. Det kan nævnes,
at isfugl og vandstær,.d~r el1e~s er sjældne-faunaelementer i

vort land, ses langs åen hel!3 vlnteren."
Professor Gunnar Larsen, Århus un.iversitet,,har om de

geologiske interesser udtalt: liDetforeliggende ororåde'~'omfatter
et udsnit af det ungglaciale morænelandskab opstået i tilslutning
til den østjydske israndslinies dannelseo Spor efter isrands-
zonen har man i stenbestrøningen i Stjær stenskov i det nord-
vestlige hjørne af om~ådet. Den resterende del af området er, '

ikke i synderlig grad randmorænepræget i sin landskabsform.
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Det er i det hele taget ikke de glaciale dannelser, der

J_ -til~rækker sig opmærksomheden, :men derimod et markant daIsystem
(Jeksendalen), hvis dannelsestidspunkt falder isenglacialtiden
efter indlandsisens bortsneltning fra egnen. Denne dal har karakter
af en:sidedal til (den store Århus dal, der oprindelsesmæssigt må

, ,

,... ! ' ~. ~ an"s'esT'or eh gammel~ komplex struktur. I modsætning hertil er
Jeksendalen selv en simpel erosionsdal. Dette er imidlertid iIrke ens-

.~ 0 l betydende med, at'den fra et'gecilog1sk synspunkt er uinteressant.
4t ~Å ~Tværtimod:kan man s{ge, at'Jeksendalen er et efter danske forhold

;'-'usædvanXii fTot" eksempel på den-landskabsformning, det rindende vand
:- kan udøve. Soms'ådan vil' Jeksendalen utvivlsomt til 'stadighed være

:,_,.1 'j ':'-etVigtiit' måi 'for skole-o'g'universitetsekskursioner. Man kan derfor
med baggrund i de geologiske forhold stærkt støtte bestræbelserne for

~ t' .." .....I I ~.' - •.t ~ I l' • t ,'; t I .'. , ••at'besl{ytte det foreliggende landskab. ti

Om de entomologiske' interesser' oplyser lektor B. Overgaard
.llielsen,~Arhu's univer'sitet blåndt 'andet, at de i første række er
~af ferskvarrdsoiologisk ·art og derfor knytter sig t1l'Århus'å og
Jeksen bæk med tilstødende klid~tilløbi og'~æld. '

e) "!"',, 'r':' Jek~Em' bæk e~r'de~:';IiIest'-'væ~dif~icie, id~t den på langt stør-
stedelen af sit løb er en udpræget skovbæk'med en r~i upåvirket

,. "f ,:r~~tv~dsfauna·.· Dette gælder i hvert fåld' strækningen til Kollens

J ,J 1.; . ·-")Mølle;og er derfor en lokal itet, der i højeste grad er bevarings-
-"værdig. Det nedre løb samt Århus å, der tidligere har været hjemsted

-
for en del meget sjældne ferskvandsinsekter, er i dag meg~t forurene~e

" I .~ , • - • - Det hedder videre:
•,.' , ,"~"Hv~d'det øvrige insektiiv' i' området angår, er det

·skovbrynene-ud mod'dalen, såmt-de fugtige, blomsterrige enge, der
har størst værdi. Begge biotoptyper har imidlertid lidt betydelig
overlast 'l de seneste år. En overordentlig stor del af engene er

,e:;..J. ',"blevetkultiveret~ "og~i dag er der kun meg~t t:å il{ke-kultiverede
~ ~ll~r'afgræssede'områd~r tiibage.

..... ~ , ,



6.
"Området rummer for sommerfuglenes og billernes vedkommende

tt ingen ekstreme sjældenheder, men både engene og skov9rynene rummer
en ret typisk artssammensætning.u

Der sluttes med en und~rstregIl~~g.af området~ værdi set
ud fra et undervisningsmæssigt synspunkt, idet. området er et op-
l~gt og et vigtig~ potentielt ekskursions~ål for mange,undervisnings-
institutter.,. "

Om de botaniske interesser udtaler naturfredningsrådet:. . . '~

"De botaniske ..1nt~resser knytter, sig til de to store
\ . ,

ej,e I'

kløfter ved henholdsvis Århus å og Jeksen bæk •.Kløfterne er over-
I' ••• ' •

vejende skovklædte med bøg på skrænter og tørre par~ier og aske-
, . .

" -.." -'~.
elle-sump i;~e fugtige område~. I~~r ~ de højereliggende partier

ft .~. c. ..... _ '.. .' .. ~ • • ...

er der dog en del indplantet nåletræ.
Løvskoven er de fleste steder ret ex~ensivt drevet og

har et præg af naturlig skov •
.- . ' ..'

Af ga~ske særlig interesse er de sto~e ,og var~erede væld-
områder i dalene. Disse er overordentligt ~rtsrige ~g rummer bl.a.

. -,

en del sjældne mosser og urter."• . ' -
Naturfredningsrådet har videre udtalt: "En del af

arealerne omfattet af påstanden er moser, enge og tørre områder. '

anvendt til græsning. Disse har i flre tilfælde aldrig eller,
- • • " •• \ • o.' ;: • , • •

ikke i mange år været under plov, og har udelukkende været anvendt
.... I •

til græsning. På en del af dem er græsningen nu ophø~t, og på
andre Iran den forventes snart at ophøreo. En umiddelbar. følge af
dette vil være opvækst af høje g~æ~ser og urter, men der vil deref-
ter hurt~ komme en opvækst af forskellige buske og træer. Det
herved fremkomne landskabsbillede er umiddelbart smukt, og det er. .. l.·_

tillige i'naturvidenskabelig henseende en værdifuld biotop.
• ; •• l. _ '. ••

Den videre vegetationsudvikling, vil imidlert~d føre til tæt krat
og senere evt. skov. Herved v~l ~iotoprig~ommen ~inqskes betydeligt,
og den landskabelige var.åt~on v~l foringe~.,F~rskellige træk i
den beskrevne udvikling kan allerede påvises flere steder i området"
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DAt mest effelctive middel til regulering af vegetation s-

udvilclingen er fortsat (eller genoptaget) græsning af arealers der
ønskes holdt åbne& Da det selvfølgelig ilfke vil kunne pålægges ejeren
at opretholde en tabsgivende græsning af bestemte arealer, finder
rådet, at der i fredningsservitutterne bør indgå bestemmelser om, at
fredningsmJ~ldighederne er berettigede til efter aftale med ejerne og
uden udgifter for disse, at opsætte indhegning og at lade ønskede
arealer af&ræsse i et passende omfang."

Hørning l{ommtL.YH~ har i skrivelse af 31. august 1973 bl.a.
udtalt: Hat kommun.en forbeholder sig ret til at foretage regulering
og udvidelse af de i området beliggende kommuneveje - i særdeleshed
Bjertrup - Neder Jeksen vejen.

Endvidere mener kommunalbestyrelsen ikke, at kommunen
bør deltage i udgiften til anlæg af de Viste-parkeringspladser eller
til retablering og vedligeholdelse af det angivne stisystem."

Såvel Århus kommune som Skanderborg kommune har anbefalet
fredningen.
II. FreWlingspåst9nden er sålyden~e~
Fre,gpj..n€t~som-tang. .'

F~edningen omfatter ialt ca. 740 ha, hvoraf ca. 676 ha

er underkastet allerede gældende fredningsbestemmelser angående
byggelinier ved å, fortidsminde, skov og landevej (100 ID fra for-
tidsminde, 150 m fra å og landevej, samt 300 ID fra skov over 20 ha
samt skove i offentlige eje) eller er fredskov. Endvidere omfatter
fredningen umatrikulerede arealer under offentlige veje.
:[redn~..rn inÆli2JA.
Generelle beste~~elser._r __~

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende til-
stand, dog med do nedermo:f\rnteunder særbestemmelser anførte undtG.-

gelser.
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De fredede arealer må ikke yder.ligere bebygges. Der
må således iklce opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger" FredninGen skal' (~og il:1.:l~e være til hinder ·for, at der
i tilknytning til al1.':)rec..e bewtåE.'nde landbrug opføres l1ylJye:ninge;r

'eller foretages om-eller tilbygninger af 'eksisterende bygninger
på betingelse af, at nybyggeri eller større om-eller tilbygninger
ikke påbegyndes, forinden teg:nin.ger og planer for byggeriet er god-'
kendt af f:ct:lli'1.ingsnæl)net. FrcdnlngsnæV!lBt l~a..."lnægte till~delse til
nybygger~ sam~ om-og tilbyg.ninger:

, l. Såfremt det eksisterende helhedsindtryk herved ændres
i væsentligt omfang og-i wleldig retning, og at dsr' samtidig kan
påpege~ andell mulighed ~or placering og/eller ydre udforffiuing, der
funktionelt k~n modsvare, det af lodsejeren ønskede, eller

2. såfremt det ønskede ikke tjen~r rimelige landbrugs-
øl{onomiske formål. .-,

Til byggeri til nyoprettede landbrug skal indhentes fred-
ningsnævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke
~jener rim~~ige la~dbruesøkonomiske formål •

Om-og tilbygninger af de el..sisterende lovligt opførte
helårshuse, hvorved bY~1ingen i væsentlig grad ændrer karakter, må
kun-finde 'sted efter forud indhentet ,godIrendelse fra fredningsnævnet.

Fredningsmyndighederne skal 'være berettiget til at meddele-
afslag på sådanne ansøgninger; såfremt de skønner, at bygninger herved
får en mere uheldig indvirkning på landskabet. Landbrugsejendomme,
som overgår til ælden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse
henhører under deru1e bestemmelse.

Lovligheden af eksiqterende fritidshuse, der ikke er til-
ladt opf0rt af frewlin~snævnet,ønskes under.søgt~ . '..

På de fredede arealer er ændringer l terrænet Gller tQ:l':'r~n.~
formerne, herunder"gravning nf Send og grus~ samt opfyldning og
planering .r1.kke tIlladt ..Se "dog det under' særbestem ..'TlelseranfzI'te"
Udnyttelse af de nævnte forekomstE:r kan Ake t.i,lp1":.i.vatforbr'u~ ind,.:J.



for smDDC ejendom.
De frndade areel~r "ma .ikks anvendes til" (\plag~7-og IODse-

pladser, tAltlejre oller c['..~{'pillGp18dcet',og CVJl'"må iklr,:c indrettes

ler dele heraf. Forurening 'ui naturen 'ved henlæggelse af affald

".01le~ ffilQCt må ikke finde stedo ,.

Frsdningen skal ikke være til hinder. for, at der efter
tt fredningsn~v~ets 'godkendelse udføre~ 'de'for almerlhedens færdsel og

ophold nødvendige parkeringspladser," bygninger, I skilte m.v •
. I ., Camping og teltning af privat 'besøgende hos lodsejerne

, må kun f.inde sted inden"for 25 ID fra bygninger' og'l<un :t' egentlige

haver, som er omgivet af beplantning, der skjuler campingvogn eller
telt set fra det omgivende landskab.

Master, tårne og ledningsanlæg må flute opsættes. Dog kan
fredningsnævnet og fredningsplanudvalget tillade anlæg til' lokal
elforsyning. . "'". "

De ..freded.e.arealer s!Gal" 'bavnres i cl3t'es nuv~!'~:md~ dri.fts-~o..-.;;o,s:s:.-... H! "_~'-";~_"""D~

!~, dog med de under s~rDestemmelser og de enkelte ejendumme bc-
sl{revne undtagelser ..

"

Nyanlæg af skov, j1.l1etræ-,og pyntegrøntkul ture:(" samt frugt-
plantager ved plantning olIer såning sr fJåll;)i1es ilckc tilladt.. Und-

taget herfra er ubevoksede frcdskovss:l.'ealer ~".

9prettelso af mi::"l)~-eller a:71dre peJ.sdyrfarme ~lier fj€r-
kræfarm3 er, ligosoillanlæg ~f drivhusgartn~l'ier og d~mbrug, ikke
tilladt. Udvidelse af eksiste~cnd~ d~1brug må kun flnd~ sted med
fredningsnævnets tilladelseø

fjerne S2.wt t?ftor 11~;rm~ront'tale l;1ed ")j~rne lade fore tage anden

form for pleje at udyrkede arealer, "f.eks. mad henblik på at be-
V3re en karRkteristisk vegetation ..
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lt'l"
DettE: arbejde udføres a.f f1"e0.ni:ngi::>yl&'"1Ut:1:"algt~·t og for d;rl>~

te s rcgrd.ng '"

Vejanlæ.:; og reguleringer s bortset fI'a anlæg af mindre

på offentlige veje .. Herudover kun af lodAejF:l"e og personer med
I • < • , ~ ... ...

ærinde på ejendo»~enee
Inden for det fredede områdG må ikke ud over l!.'::a"maloprens-

ning foretages nage-Cl' som ke.n ændre ~real, form eller tilstand af
'. I. t ... .,

åer og bække. Stl!1'1pede;?-realcr eg enge vod ovenllævnte vandløb må ikke,
afvandes eller drænes, idet eksisteronde drc~11edninger dog kan ved~

ligeholdes og fornyes.

Parkerj·llSsare~l~r ..
Ved Kollens Mølle ønskes udlcgt parltcI'ingsareal. Ved bi-

r ' 2
vejen Adslev-Jeksen ønske:,:: udlagt CD." 1.500 m af matr. nr. lo as

Jekson by, Adslov sogu, ti'l pal....koJ'jJ"Gsarcnle Vød la.l1de'l/<:,;jen 1\5
I 2 ~, ... ~.

ønskes udlagt cae l~ooo ro af matr. nr. 2 b Jel~sen by~ Adslev soen,

.,
P'ind~møl1",: ~r.f... j·;·a ; j" • "J'- ~Io c' Y?ds~.L) 'O,. F 1 \ L l' -ol. ~U _.... 1;'';\ • - ~- _ ...... o~. ... ';;1' (. V !: Y ~ ..\.0_"'C S0g0 u,;:~ J.GGcnae

, " I '

pJ.ad,'] :::>81.,1'[; her at fm"'ctD.ga 1:"'>::ne:d.cn ;:;l;:lltni.ng m"v.

arealer Or' angivet på lrol'tbilaget.
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4.

: 5.

Eks:L;::;terende p!".:1,vate.fffill()~vejcog mar]cveje.

og bevaret som offentlig.
Ny stifoTbindolse fra Kol1cnsm011e til Fusvad, idet man
dog.så vidt IDuligt vil benytte ekDisterenue spor og stiero
StiforbindoJse fra pnrlrer.:i.nc;zpladsen ved PindsLlølle over

Århus å til Adslev nkovs sporsystemo
De't; .på kortbilaget c.ngl"vne spor og s ti.:::iYl.:item indenfor

skovene ønskes bevar3t i den mlgivne form, Herudover
ønskes ret·. for· frec.lningsmyndighederne til at fore tage

afrnærkning ::lf stisystemei....bL,8.'..indenfor slwven.es spor-

system med henblik på vejledning af publikum.

skal juvnes og.nfdækkes •

•
nævnet for Arhus ar,1ts sydlige frndning.skreds efter .i:o.(1.hcl'ltet udta~

Frcclning;:;plGJ).ndvfl.lp;f..'1tspåst8.ud e:- afsluttet rn€c1.SD giJU-

o

.!1C.mg~i.l."\Saf de onk<'11tG lodscjores ejcndoml"llc mad vectføjcls3 af de

til det ned2ulor anførteo

På mødet den 6" september 1973 OfJ under do .afterf0le;f.mde
. .

b~sigtlselser af da rosp~ktive ejendowoe er deT af forskellige
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De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må
s&]ecics ~.kku opfør8s bygnir.:.ger, slcuX'(.:s 1JodG!' eller andro intlret~

L i '1"1 \,..~c '<" ' •..... r., t' t·"'_ .. '"'*J.:")" ....... -,_.



økonomiske, formål.
\. T~l byggeri til,nyoprettede landbrug skal indhentes fred-

ttt' . ningsnævnets tilladelse, der 4an·nægtes, såfremt~byggeriet ~kke
tjener rimelige landbrugsøkonomiske formå~. Bygningerne~.placering
?g ydr~ ·f'remtr~e~.,skal godkendes ·af :fredningsnævnet.

~ ...._, .".,Om-.ogltilbygninger a;t'de eksi.sterende lovligt opførte
he~å~shuse .ell~~ sommerhuse,hvorve4:bygningens ydre i væsentlig
grad ændrer karakter, må kun finde .sted.~tter forud indhentet
godkendel.se··fra.;t'redningsnævnet-__ .1 J_. .... - '.'

- '~.'...-.. :--'-fre~ingsnævnet -kan meddele afslag på sådanne ansøgninger,
. såfremt det skønner,· at bygningen·herved får en uheldig indvirkning

på landskabet. Landbrugsejendomme, -,somovergår til anden anvendelse,
samt landbrugsejendommes beboelse henhører under denne'bestemmelse.

"

•

-., '

l, "
..'...... På-de fredede arealer;'er,ændringer i'-terrænet eller

~errænformerne,· h~runder gravning ~f ler, mergel,sand og grus,
samt opfyldning og p~~ering ikke tilladt. Udnyttelse a~·de-nævnte
forekomster kan ske til privat forbrug inde~ for samme ejendom.
Oplagsplads er ID•.V. ,,~ '. ' .' "', .:~•._.':.'.. :,l,

De fredede are~ler må ikke ,anvendes til oplags-og losse-
p~ads~r, teltlejre eller ~ampingpladser, og der må ikke indrettes
bilkirkegårde eller henstilles udrangerede biler eller maskiner
eller dele heraf. Forurening af naturen ved henlæggelse af affald

.eller andet må ikke finde sted.

. ,~~,~ .

Fredningen skal i~e være til hinder zor, at der efter
fredningsnævne~s,godkendelse udføres de for almenhedens færdsel
og ophold nødvendige parkeringspladser, bygninger, skilte m.v.
Camping. . .

..'.',..' -Camping ..og tel.tning af"privat besøgende hos lodsejerne
~å kun finde sted inden ,for'25 ID fra bygninger og kun i egentlige
hav~r, som ~r omgivet af beplantning, der skjuler campingvogn eller
telt set fra det omgivende landskab, ~edmindre fredningsnæVnet med-
deler særlig tilladelse i videregående omfang.
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14.
Luftledningf'r. t ,

Master, tårne og ledningsanlæg må ikke opsættes. Dog kan
fredningsnævnet og fredningsplanudvalget tillade anlæg til lokal
elforsyning.
Arealernes drift. '.' .:

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende drif~-
~t dog med de under ~ærbestemmelser og de enkelte ejendomme be-
skrevne un~tagelser •

Nyanlæg af skov, juletræ-og pyntegrøntkulturer samt
frugtplantager ved plantning eller såning er således ikke tilladt G

Undtaget he~fra er 'ubevoksede fredskovsarealer.
Pelsfarme, fjerkræfarme, dambrug, drivhuse.

Oprettelse af mink-el~er andre pelsdyrfarme eller fjer-
kræfarme er, ligesom anlæg af drivhusgartnetier og dambrug, ikke
tilladt. Udvidelse af eksisterende dambrug og drivhusgartnerier må
kun finde sted med fredningsnæynets tilladelse. "
Landskabsple.je. lf' • >.. .... I

t ....... ." ~ •
...På,udyrke~e arealer kan fredningsmyndighederne uden udgift

for ejerne og ~fter fbrudgående meddelelse. lade se~vsåning fjerne
samt efter ~ærmere aftale med ejerne lade·foretage anden form for
pleje af udyr~ede arealer, f.eks. med henblik på at bevare ell karak-
teristisk vegetation, herunder opsætte indhegning og_lade foretage

\

afgræsning i ,passende omfang. " .",~., . l

. '. Arbejder i forbindelse med landskap~pleje udføres af
fredningsplanudv~lget og for dettes regning. . ... . ~ ,. .
~. ";,. ,

Med undtagelse af nødvendige kreatur~og skovkulturhegn
må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden f~edningsnævnets og
fredningsplanudvalgets godkendelse. Udskiftning af ~ksisterende
levende hegn kan finde, sted. . '} .

.. l!' .... ( ...



På de'fredede arealer må ikke" indrettes motorbaner eller
,- -'andre indretninger, der medfører unødvendig motorlarm eller

anden unødig støj. Kraftig gengivelse af musik, brug af højt-
taleranlæg og lignende må ikke finde sted i fri luft.
Veje., '

Vejanlæg og reguleringer, bortset fra anlæg~~ mindre
private veje, som følger det naturlige :terræn, kan kun ske efter
fredningsnævnets godkendelse. t

Motorkørsel. .. ~., l' ~~ • -...;

M~torkørsel samt kørsel med hjælpemotor må kun finde
- -sted på offent~ige veje.~Herudover kun af lodsejere og personer

med ærinde på ejendommene.
4 ~..... _ - • ~

Vandløb. , (

Inden for det fr'edede område må 'ikke ud over' normal
• • " ..... {" _ ~.~ roprensning. foretages noget, som kan ændre areal, form eller

tilstand af åer og bække. Sumpede arealer bg enge ved-ovennævnte
vfu~dløb må ikke afvande s eller drænes, idet eksisterende dræn-.. ~. ,.

ledninger dog kan vedligeholdes og"'tornyes~ J t.' ~. ...'1.

l' Offentlig adgang. '. .

.Udover den adgang "til stier"og' veje;' 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 vea særlig signatur er angivet på det kendelsen

" .vedhæftede kort. Ridning er ikke tilladt på de ved nærværende ken-
delse for offentligheden åbnede stier og veje.De nyudlagte stier, men ikke eksisterende veje, indrettes
ved fredningsplanudvalgets ~oranstaltning og-uden bekostning.
for ejerne, ligesom vedligelloldelsen påhviler fredningsplanud-
valget. Nyud.lagte stier, udlægees i en bredde" af ilu-.:eover 2 m ..

.. ~ _ t .' (" ...Der kan af fredningsnævnet udfærdiges "et ordensreglement
for det fredede område, hvori det bl.a. kan bestemmes, at kørsel
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I
Imed cykler ikke må ske på de i henhqld til kendelsen åbnede stier,

og at udendørs mekanisk muslkgengivJlse er forbudt under den offent-
I

lige adgang på det fredede område. ~åtal~berettiget er frednings-
Inævnet efter indhentet udtalelse fra fredningsplanudvalget.

De enkelte ejendomme og fredningsnæ\mets afgørelser vedrørend~
disse:

(De store bogstaver efter ~atr. nr. angiver ejerlav og
sogn

A = Adslev by og sogn.
1

J = Jeksen by, Adslev sogn~
K = Kollens Mølle jorder, Adslev sogn"

I

D = Dørup by, Dørup Mølle og Bodil Mølle, Hørning sogn.
I
!B = Bjertrup by, Hørning sogn.

s = Stilling under Skanderborg købstads jord.er.
Ta = Tarskov Mølle og Sorge~fri, Harlev sogn.

J

Tå Tåstrup by, \= Harlev so~o
E = Edslev by, Kolt sogn.

H = Hørning by og sogn.

gen er dette markeret med x.
Det bemærkes, at hvor der er

Ikun Jdelvist er omfattet af frednin-
I
I
l

a~vigelser fra tingbogens oplysninger,

Såfremt det pågældende matr. nr.

lskyldes dette, at et eksisterende offentlig vejareal over ejendommen
Ier fratrukket).



te --------------------------=--..,.----
l.
Præsteembedet. Kollens
Møllevej l. Adslev,8362
Hørning
la AX

Lodsejer lb. nr.
matr. nr.

17.
Areal i ha.
(heraf indenfor
byggelinier)
F = Fredskov.

Ejerens påstand.
t

Fredningsnævnets bemærkninger og
afgørelse.

17,09
(0,57)
F. 16,02

Menlghedsråde~ forbe-
holder sig adgang til
at udvide kirkegården.

Fredningsplanudvalget er indfor-
stået med at der sker udvidelse I

af kirkegården, hvilket ligeledes
godkendes af fredningsnævnet.
På en del af matr. nr. l a er
tinglyst fredning. Over matr. nr.
la fører 850 m skovsti.
Erstatni~gen ~~stsættes til 2800 }

----------------------------------~-----------------------------------~----------------~------------------2.
Grdr. Viggo Pedersen, 5,,16 . Ingen særlige be- ., F1'edskovsareal •Ryvej 13, Adslev, 8362 F. 5.16 mærkninger. Over matr. nr. 2a A fører 400 me Hørning skovsti.
2a AX Erstatningen f.astsættes til 800 kr

3. Osvald Rolds- lo k A 0.73 0.00 0,73 0,00
gaard, Pinds Mølle, lo m A 0,28 > 0,00 0,28 l 0,00

1~8362 Hørning. 35; b. A 0,39 0,04 0,35 l 0,00
35 d A 0,31 0,00 0,31 0,00
36 a A 2,15 2.15 0,00 > 0.00,e l d D 9,31 1.30 8,01 0,00

l e D 0.93 0.00 0,93 > 0,00
lo e E 0,27 0.00 0,27 l 0,00
lo h E 0,39 0,00 0,39 > 0,00

14,76 3,49 11,27 0,00
Ejerens påstand Fredningsnævnets bemær~~!nger og afgørelse.
Ejeren har anført, at han evt. senere øns-
ker at udviQa Aen .eksisterende xestauration,
men at han endnu ikke har udarbejdet noget
projekt. Med hensyn til parkeringepladsen ....
ved Pinds Mølle har ejeren erklæret sig ind-
forstået med eft~ senere forhandling at
stille ar~~l til rådighed til offentlig par-
kering. Ejeren har visse ønsker med hensyn
til at beplante nogle parceller med gran-
træer og bar erklæret senere at ville rede-
gøre" herfor. ' l

Fredningsnævnet vil senere tage stilling til spørgs-
målet angående udviåelse af den eksisterende restaura-
tionsbygning. Fre~~ingsnævnet har ikke modtaget nogen

.. _.redegørelse for, hvilke parceller ejeren ønsker at be-
plante med grantræer, men såfre~t en redegørelse sene~e
fremkommer, vil freåningsn~\~et tage stilling hertil. Den
ved restaurationen eksisterende pa~keringsplads gøres
~ilgængelig for offentlig parkering.
Der fører 160 ro skovsti over matr; ~r. 36 aA og 170 m
marksti over matr. nr. l dD, samt 25 m forbindelsesstl
over matr •.n!. lo k A, som vist på ved~agte ~ort.
Erstatning for fredning og sti adgang fastsættes til
10.000 kr. og for brug af parkeringspladsen ved "Pinds-
mølle" 2000 kr., ialt 12.000 kr.

•
3 aa.
Iflg. tinebogen
E. Holten Worsøe.
35 c AX

0,38
(0.38)

Lodsejer nr. 3, Os-
vald Roldsgåard 'an-

fører, at det pågæl- .
" dende areal ejes af

ham.

A~ealet er en mark. Iflg. tinEbogen
er der den 19. maj 1922 l. skøde til
E; Holten Worsøe, som ingen tilsyne-
ladende kender. NæVnets ~nbefalede
skrivelse t~l E: Holten Worsøe er
kommet retur.
Erstatningen fastsættes til 300 kr.

> ------~-----------------------------------------------------~-------------------------------------_= ~I

Lod~ejer lb.: nr. Matr. nr. Areal Fredskov' Areal indenfor Areal udenfor natur _ -.
skov-5ø-å - og fredningslovens bygge-
vejbyggelinier . linier.

5e Tå 1,47 • 0,00 1,47 .. .. - , 0,00
5k Tå 0,11 > 0,11 0,00 > 0,00
5L Tå 0,08 > 0.08 0,00 } 0,00
5r Tå 0,79 ' 0,00 0,79 > 0,00
5q Tå 0,37 } 0,00 0,37 } 0,00
2e E 3,15 ' 0,86 2,29 'O,OO
2f.E 0,35 l 0,00 0,35 } 0,00
2g E 2,77' 0,99 1,78 •0,00

lod E 4,08 l 0,21 3,87 'O,OOl2f E 0,89 0,00 0,89 0,002b A 0,e6 0,00 . 0,08 0,002d A 1,11 0,00 1,11 0,00
7h A 0,07 0,00 0,07 0,00
9c A 0,06 o,o~ 0,06 - 0,00
ge A '1,11 0,00 1,11 0,0020b A 0.25 0,00 0,25 0,00200 A 0,93 0,05 0,88 0,00

3 a.
Osvald og John
Ra1:l.sgaardI/S,
Pinds Mølle,
8362 Hørning.



20.
Lodsejer lb. nr. Matr. nr. Areal Fredskov Area~ indenf.or

skov - sø-å og
vejbyggel1nier

Area} udenfor natur-
fredningslovens bygge-
linier.

3a •.
Osvald og John
Roldsgaard I/S
fortsat. .

2lb A
le D

0,22
0.60"

0,04
0,00

16,15
0,18
0,60

0,00
0,00
0,00 :

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger og ~fgørelse.

tit
,er--------------~--'=-"-'--~~--'---------

3b.
Erik Jacobsen
(Miljøministeriet)

I/S ved Osvald Roldsgaard har anført, åt det, - Fredningsplanudvalget har ikke kunnet anbefale
såfremt der gives almenheden ret til at færdes nogen hegning og heller ikke ~~et påtage sig
på en sti i skoven langs fiskedammene, vil være nogen ved1igeholde~se af hegnet. Fredningsnævnet
nødvendigt at hegne for fiskedammene 'fra matr. ~an tillade, at det omtalte hegn opsættes, men om-
nr. lo k tik og med 21 b •.Et sådant hegn bør vær.e kostninger ved opsætning og vedligeholdelse må af-
et l m højt vildt-hegn med en pigtråd ~oroven. '__ holdes af ejeren.
Det vil dreje sig om et Hegn på ca. 500 m, og Der fører 100 ID forbindelsessti over matr. nr. lod E
vedligeholdelsen af hegnet bør påhvile planud- og 30 m forbindelsessti oveF,mat~. nr. 12~.~, som_

- valget. I/S overvejede endvidere at foretage ...._.--vist på vedlagte kort. ..
visse ændringer m.h.t. ae eksisterende fiske- For fredning og,p~i~dgang.~astsættes erstatningen
damme, men også disse ændringer vil ske inden- til 14.000 kr. " '''., ..
for de rammer, der i sin tXlbl~v godkend{, da
dambruget blev oprettet. Der foreligger dog 1~$.S~::'j r
ikke noget udarbejdet projekt m.h.t. fte på-
tænkte ændringer af dammene. ) :,.'

27 A
2e KM

0,21
2,11

0,18
0,20

0,03
1.20

0,00
0,91

.2,32 0,38 1,03 0,91
Fredningsplanudvalget har oplyst, at ejendommen købes af Miljøministeriet.
Der fører 20 m skovsti over matr. nr. 27 A~' .'
På ejendo~en udlæciges et parkeringsareal efter-planudvalgets nærmere anvisning.

~::~:~::~~~:~_:::~:~~:~~:_------------------~~-------~---------------------------------------------------• l ~, ,; •• ~

3e. _.,
Arne Vestergaard 2a D
Andersen, Sdr. Skov-· ..:l.:::o:.:.:b~D~.::-.:...;...:.:.:.:;.;;;_=i'~~--.......;~=_=_-:....:..:...;..:.:...,;.~~~--'-'-...:.;,-~~~t..:=_::_:'--..:;..;;..:..vej 2, 8362 Hørning.

- 13,81
''''''_~,08

13,89

• 0,00
0,00

• 0,00

T·: 13,73
.•' " ,0,08

13,81'
0,08

.,' 0,00
0,00

) Af ansøgningen fre~går dec, at der aP~0ges om tilladelse til a~
indvinde ~±ep_Dg_gru~_på 2a og lob •.Fr~Cningsp1anud,alget-~ar u~_·
talt, sig stærkt imod nogen form .for_gra\~ing. Ved ken~e1se af 20/6
197"- hc:r nævnet udtalt:" Der var i fredningsnævnet enighed om, at
der ikl{e på de arealer, der er omfattet af åbeskyttelseslinie ken
meddeles dispensation ~ra åbeskyttelseslip~en,og at nævnet iy.keiøv-
rigt kan g~ye·tillade1~e til den ansøgte 41dvinding af sten og g~JS;
A~gørelsen blev af ejeren anket tilOverfredningsnævnet, der ved
skrivelse 'af 22/8 1974' (Ofn. 2240/74) har meddelt ansøgeren, at
spørgsmålet ikke kan tages op til behandling, før fredningsnævnet
har tilendebragt sin behandling af den verserende sae om fredning
af arealer i Jeksenda1en. Det omtalte dambrug var ikke i brug ved
besigtigelsen. Nævnet kan ikke godkende nogen udvidelse af dem-
bruget. Erstatningen fastsættes til 11.200 kr.

Frednin~sn~'vnets be~ærkn5nger O~ afgørelse. .
Ejer~n har i et ansøer.ings-

~~xerna af 29/8 1973 oplys~, at
~er på arealet er en grusgrav,

hvor der tidligere har været gra-
vet grus af Horning kor.~Q~e og at
n~~ ~0rst har overtagee ejendoT~en
den 1/7 1973. Ejeren har oplyst, at

•
~an r.ar planer om at udvide et eksi-

terende dambrug med yderligere lo
amln'e.

3d.. 0,'10I\ircten og :Torben lb D 0,10 0,00 0,00
Eech" 5b D 0,68 0,'00 '0,68 0,00'
!!A?')1i:1k",,Dørupt 6b D 2,51 0,00 2,51 0,00
.8362 Hørning. 8e D 0,39 0,00 0,39 0,00

140 D 0,21 0,00 0,21 0,00
l5b D 013::' 0,0:) 0.31 0,00

4,20 0,00 4,20 C,oo
'<FredninF:::r.ævnetsbemærkninger og afgørelse.·· _. _ .. _

~jeren har ansøgt o~ tilladelse til udvidelse af den eksisterende bebyggelse. Ansøgning herom beror
i :Syuc.vilcl:.ngs'.1cxalgetfor Skanderborgeg:'len. Fredningsnævnet vil senere, 112r Byudvil~lingsud'la1e;e-:s
2:[orelsc forelieger tage stilling til ansøgningen. 3rs-:atningen =astsættes til 3000 kr •
._------------~----------------------------------------------------------------------------------------Lodsejer lb. nr. AreaLi ha. 'Ejerens p~star:d.; Fredningsnz;vnets bemærkninGer ~g
matr. nr. (heraf indenfor ai'gcrelse.·bygge1inier) __ .. , '_''' . _

F -= Fredskov;- ----- - ...------ ,----

;e.
Læge Hans Henrik
Lausten-Thomsen,
i:iorsens

0,16
F 0,16

Der ydes.ingen erstatning,
: , :.. \ ~;:

2b D . ...... . ,



-3.Lodse2er lb. nr.
r.latr.nr.

Areal i ha.
(heraf ':nc.enfor
byggelinier)
F = fredskov.

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bem~r!U1inger
og afgørelse.

4It~rda og A. Sand-
bjerg, Adslev
Skovvej 12, 8362
Hørnitng.
2e A

2,14
(0,74)

Ønsker det areal, der
ligger nærmest bygnin-
gerne - øst for - be-

plantet evt. med frugt-
træer og grantræer.

\," I

Bygninger udenfor fredningen.
Fredningsplanudvalget har ikke
udtalt sig imod, at der umiddel-
bart øst for bygningerne i den
eksisterende have foretages en
beplantning med frugttræer og evt.
grantræer~ Fredningsnævnet god-
kendte, at der foretages bepl~~t-
ning som ansøgt. Erstatningen
fastsættes til 3500 kr.-----------------------------------~-----------------------------------------------------------------------5.

Gårdejer -Jens Edvard 1B,22· '.
Holm, Adslev Skovvej (0,44) .
6, 8362 Hørning. ... ,.F. 0,52

&.A~, 5e A,' 51 A, 2, -\-A',
~ å ,- 7k A, .og 20d A.

Finder at matr. nr. 2f, -.Bygninger udenfor fredningen.
Adslev vil være egnet til Nævnet finder, ~t arealerne ._

_..udstykning af byggegrunde ...efter påstanden: del af 50. A.
i forbindelse med udbygning __ ,0455 ha + del af 7d A. 0,08 ha.
af'Ads1ev by. . .. ~-rbeliggende ved Adslev by, bør
Lodsejer nr. 23, Bjørn Niels udgå af fredningen.
Ebbesen hævder, at matr. nr. Over 20 d A fører 40 m skovsti.
7d, Adslev, beliggende ved Erstatningen fastsættes til

l skoven ved .Kollens Mølleve.j ..-25.900 kr •
., tilhører ham. :, _4It----------------------------------~----------~-----------~-----------------~----------------------------

Gårdejer H._Ha~berg 2,48 Henviser til at uen del af Nævnet finder, at den del af 2g A
.-iensen, Skovkjelds- (1,47) mat~. nr. 2g A, uer er omfat- (ar:'1,15) der er omfattet af fred-
~ade, Adslev, F. 1,01 tet 'af fredningspåstand, 1ig- ningspåstand bør udgå af frednin-

8362. Hørning ger som en mtur1ig udbygning gen.
af Adslev by. Erstatningen fastsættes til

13 a A. 400 kr.

7.
Gårdejer Martin
Mølgård, Bjertrup
Skovvej 9, Adslev,
8362 Eørning _.
3a AX, 7g-A. 25 A,
3 K, 21b Tå.

39,48
(3,07)
F. 36,16'

.
Ingen'særlige.bemær-kninger,
men oplyser, at de~ på matr.
nr. 3,K. er en beboelse
ganmelt skovfogedhus.

Over·matr~ nr"3 K. fører 2050 m
skovsti og over matr. nr. 3a A
400 m skovsti.
Erstatningen fastsættes til
7.700 kr.

, l----------------------------------------------------------?-----------------------------------------------
P1~~udvalget har intet mod det
anførte •
Fredningsnæ\~et hap ikke modta-
get noget projekt. Rjendommen er
beliegende indenfor skovbYSee-
linie, hvilket ikke fremgår af
påstanden. Over matr. nr. -·21aA
~ører 100 m skovsti. Erstatningen

l l • : . - fastsættes til 8000 kr.~~-~-~~--~-------'-----------------------------~~--------~-.~~--------~~---~~-~~~----~--~~--~--~-~~-----
Gårdejer Søren Severin 0,4~ Ingen ·sæ.rligebemærkninger,. --·..Erstatningen fastsættes til .
r·jadsen,Ryvej 16, J:;d- (q,24) 200 kr.
slev, 8362 Hørning. F. 0,19
40. AX - .

8.
Gårdejer Egon Møller,
Adslev Skovvej 16,

•
Ads1ev, 8362 Hørning.
6d A og 21 aA.

10,87
(9,74)
F. 1,13

Ejeren ;p1yste, at han havde.
til hensigt at lægge nyt tag
på stuehuset og opføre et ...
maskinhus 'ca. 8 x 10 ro vest
for de eksisterende bygninger.

. l

/



Lodsejer lb. nr.
r,latr.nr. Areal i ha.

(heraf indenfor
byggelinier)
F = Fredskov.

25.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets becærkninge~

og afeørelse.

_-0.---------------------
P: Chr. Jacobsen, 15Jol
~ollcns, Møllevej 15~ (8,~9)
Adslev,' 8362 Hørning.-- F. 5,25

'\ • .,' l ... •

4b'A, 4b A, lo o A, 15b A15"e A,'-16a'A, 16d" A;···· ....-
Anfører oJså at eje 16g,
af areal 0,10 (0,10)

e~··

Ejeren påstår også at eje Matr. nr. 16 g A. er havej~rd
16 g A. (lodsejer 38 - iflg. til nærværende ejendom. Ejeren

.tingbogen Søren Peter L~ursen,·bar·den 31/7 1970 ansøgt fred-
'som ingen' kender): Ejeren har ningsplanudvalget om til1adel-

.'__"_'" _ __'påstået sig !ilkendt .eo...sær~ig se-ti·1·-at·-grave sand og ~us ..--
erstatning pæ 275.000 kr. for på en del af, ejer.domm~n og
det tab, som den rejste fred- vil i givet. fald. udleje erus-
ningssag har påført ham ved at gravningsretten til'entrepre-
afskære ham fra at grave sand nør.'På ejendommen var tin~-

. og grus på en del af.ejendom~ ayst fredningsplan og-planud-
men. Ejeren.har oplyst, at han' valget afslog. ved skrivelse ai
har forhandlet med en en5repre-22/9 1970 at meddele tilladelse
nør om salg af 100.000 ro til ··til det ansøerte. Ved skrivelse
vejfy,d til en pris,a~ l kr. af 8/2 1971 fornyede ejeren $L~
pr. m • Ejeren har fremsendt ansøgning. I skrivelse af 12/5

,.._' , .._ en sigteanalyse .._Ej.eren har .---. 1971 meddel te plenudvalget, at
endvidere oplyst, at han på- der fortsat ikke vil klli,neg:,es
tænker at bygge en 5 x 5 m tilladelse til g~usgravning og
stor veranda ved husets syd- at der herefter på ejerens be-
gavl •.Ejeren.har derhos op- gæring vi1le:blive rejst fred-
lyst, at' en. eksisterende til- ningssag. Ejeren har ikke ø~s-
lad else til at have et ish~s ket af efterkomme fredningsnæv -
på ejendommen i~~e ~skesl nets henstilling om at ~oretage
benyttet. prøve gravning for at fastlæg-

_ • o ge kvantitet og kvalitet af de
påståede grus-og sandfo~ekons-
ter. Fredningsnævnet vil, når de:
fremkommer bygnings tegninger tag
stilling ~i1 den omtalte tilbyg-

Der fører 160 m skovsti over 4h A. der fast- I
sættes en erstatning på 28.600 kr., hvoraf
20.000 kr. udgør mistet adgang til grusgrav-
RtnMåt~;rn~~er6i~~en erstatning for fredning

11.. _
G'2:,hard.t ~eben
nQ13t , Ad.~..:.ev
Sko~lvej 3, E:1-
sle·." 8362 E.ør-
:,:,:'n;.

l ,..~.
,0<:'

(1,32)
Ingen særlige be-

mærkr..inger.
Bygn.iTIge~nebeliggende ' ..' . -
uder-for f~edningen.
Erstatningen fastsættes til 1500 k~

"'::> Ai: . ' , .-~--~---------------------------------------------~------------------------------------------------------.
12.

,_\fc.elir..gs:=:ygepl.."
~}e~da Kleits-Jensen

:a;::~thsgade5,
8200 itrl:us N.. \

5g A "'"'

7,80 .
(0,70)
F. 7,10

'Der fører 580 m skovsti over
ejendommen.
Erstatningen fastsættes til
1700 kr. _

Gerda Keist-Jensen
oplyste, at hun ejer

den pågældende ejendom
Hendes moder fru !'iette
Cathrine Jensen, der
ifølge tingbogen står

•
" . som ejer, er forlængst

v ' • - - •• ' .. - .--.- _.,.. 2.fgået ved døden.--------------------------------------------------------------------------------~----------------------13.
Læge !-:enningBratlund,
Nørre Alle 25,
8362 Hørning.
5h A, 5i A, og 61 A.

8,75
(6,79)

Ingen særlige bemærk-
nin~er.

Erstatningen fastsættes ·,til-
8000 kr.,

.
i
j

I



27.
LO~"3.:ie:-lb. nr.
C'lat::-.nr. Areal i !:E:..

(he~a.f inc.enf'or
byggeliriier)
F = Fredskov.

Ejerens påstann. Fre~,1ngs~ævnets be~ær!~ingcr
og afgørelse.

1,70
(0,18)

-'14.
~Ole Sten Ancersen,

Bjer"trupvej 46,
Jeksen, 8362 Hørning.
skøde l. ?3lfl 1973
5k A

Den tidligere ejer an-
førte, at et pea gr~~den

højt beliggende skur, der
var opført uden tilladelse,
ville bJive fjernet.

Ejendommen 5 k, 6n og 17 d,
er s~Æenlagt og udstykket til
5k, et areal udstykket under 5 v
er solgt til lodsejer 41 samcen
med 14 b..;J.
Det på gr~~den højt beliggende s~{Dr
skal fjernes. Arealet er delvis

.beplantet. " ...._ _ ....
Ersta-:ningen fasts<3ttes t!.l 1000 :<:1".

. '.-----------------------------------------------~-~------~-~----------------------------------------------15.
A2ge HolD,
Ryvej 3, Adslev,
8362 Hørnins'

l

2,20 Erstatningen fastsættes til
2.90o.kr.

a 5n A '. -. ". . ' . • , .. '. _ ~ .~---------------~--------------------------------------------------------~~:_--~~~-----------------------15~
Å~e Jensen, - 2 ;63"· 'E~€ren havde ingen sær- Byeningerne beliggence uden;or
f:-ari~lystvej 11, (0,27) lige be~ærlminger-· at fren- ':redn:'ngen.
:.åslev, F. 1,7 føre i anledning af sti over Der fører 110 rn skovs-.:iover na7.
8?~~ ~o~n~ne matr. ~r. 6 b. nr. 6b A. E~stetninsen =astsæ~~es

~~~~~~~~~-~~.~-----------------------------------------------------------~::_:~~~-~~~---------------------Ie17..
Hans Jensen, Ad-
slc"l sko·.\'"ej 14,
Adslev, 8362
Hørning.
6c A~ 6e'A,
7a A, 7m A,'og 20aA.

14,99
(10,87)
F. 1,89

Ejeren oplyste, at han
overvejede at bygge en vin-
terhave til det eksiste~en-
de stuehus. Tegninger ville
fJemko!l1!Jle.

Planudvalget har intet at indvc~~e;
irr.oden eventuel vinter:"av€. !12i'l-
net har ik~e modtaget noget pro-
jekt. p~ 20 a A er 6,94 belig
gende indenfor skovbyggelinie.
Cver matr. nr. 20 a A fører 160 M
skovsti. Erstatningen fastsættes
til 12.000 kr.

E~cndoLT,en har tiGl~gere hørt ind
un~er o~~åiet for den vestlige
:::-=c·.i~gs:-:-;-ed.s, der imi:llertid
i~:rl:ehar meddel t dis';)ensation til
det ,~gældende somme~hus' opførel-
sc. Af f~e=la;t b~lag 14 frf~S~~,
at reen i 1968 i frednin5spla~udval-
gct cg Hørning sogneråd har været
bekend~ med h~sets tilstedeværelse
og ikke fo~e-:a~et noget for at få
det fjernet. Der var i fre~ings-
næ\~ct En~;hed O~ q~ det påg~ld€dde

sc:!",,::e:-:':1:ls e::te::-o;r.s~ændigheder::1el~an forblive st:';.en
deJ' 23:'ænge He~r:,- ,Ande!'sen o? hans l:'~lE"v"ende r:us-cru
cetc~ cje~do:~8n,m2t~. nr. ck og 8= A, ~en at
3c~~e~huse~ str2~S skal nedrives, ncr ejendo~en
~~2~lyt~es, yære ~~g ved s~lg, &nden ovsrdra:0l~~
e~ler 6.:;<:'.•
E~stat~insen fas~32~~es tIl 25co kr*

1..,73
(3, (8)

~Fru-Fi~~er Je~~e~ o~lyste,
at man cverveJ~Qe ~~ udv~je
en e~sisterende stald.

E~ J. _ ::11 A

• :..9 o

;.: :: .::::: ~~::...:;? "'"S e:!"..,
;~-:='::::':r:-:.:I'~j b.,
. 'is:'s-r, ::;::-2.

:~':"::'~i:.!~t.

'7 ~ o
. (3~lo)

3jeren oplyste i 1?73, at
det på ~z~r. nr. Bf o~fz:,te
sO:l.~erh·J3. er 't:lgget f'or C~ •

lo år siden, og et ~an men~
te at have en byggetilladel-
se fra c~t ka~;e~8n~e ~YSSe-
Il'yndighed.er.•

r~::V·~1€-'S:;2~:" P': o': taget et !"'ids ane,
'\Jc.y~de:.3en og =lere ean:;e o;,fc-rdrE"t
ej~ren til at konrne med bygningsteg
ni~~cre Ved 2krivelse af 22.1o.7~
~ecd~~~e ~~\~e~, at~an, såfre~t
~2~ ~~":2h0~t9 ~~a ans35ere~ ~~~en
1;: l 7~ gi1: ".1d fra, at den p3:Læ~~-
te l.;ci.v~;:;'~lse"'ar opgivet. _

- E~3t8tnin;en =2stsæ~tes til 4300 ~r



Lodsejer lb.
matr. nr. nr. Areal i ha.

(heraf indenfor
byggelinier)
F = Fredskov.

1,93
(1,93)

29.
Ejerens påstand. '~~,fr~dningsnævn~t~ ~emærknlnger og

,. . afgørelse.
• ~l ~'. ~

. '.'-)

.1 •••

Ingen særlige ~"''-'''lJ'··
mær~inger.

'Bygninger 'Ud'ent'o:r::tredn·ingen.'. '"
Erstatningen "f"as1lsatttes ~t11 1600 kr .

.... "0'" l'· 4 ";.
,. _._ o·

, ',. .. \. ... ~""'1 • - • - ..

.. : .. :. , .

e-o.----------------::...-...:--------:.:.----..,;....;---.....-~~
Tage Morten
Laursen,
Adslev Hedevej 5,
Adslev, 8362
Hørning.
6~ AX

, .- ~~_~ ~~ ~----~--~~~~__~_~__L~~~~~~~~~-~~-~----~~-----',t- J,..
, --

21.
Boelsmand Henry 3,81 Ejerens hustru havde .-.,.,.'Der--fører i90 m"skciV',st!''over 7b' og 16b A.
C.. -Nielsen, (2,82) ingen sæl'lige bemærk- ,-"'Er's"tatningen'Jastsåittestn 2800' kr.
Stillingvej. 51'3, F. 0,€9' , ninger at ,anfør,e: -.: '~,_,.." ',.", - ... " .• ,"-'.,'
8471 Sabro.. l' " "" <. •. ' ., ~. ~
7b. A, 16b A4If~~-:~~-~~-~::-:~:-~~~--~~:~~~~-~..~:~=~:~~=-=~-~~~~=~:-~--~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~;~-;-~~~~--:-~~---
ca~d.mag. Ole og 0,23 Ingen mødte. Ejendoln!lten,er bebygge~.~ l",!; ":'., -

Hanne Smith, (0,23) Der ydes'jngen 'ers.tatning':;.;,'_< : ,~"~"
Kollens Møllevej I

23, Adslev, ,--
.. 362.]førning ':._ " ;;.';.
We A, 71 A

,. ... \. ;:

.....

----------------~----------------------------------------------------------------------------------------_3.
• algschef Bjørn

Niels Ebbesen,
Kollens Møllevej
Adslev
8362.Hørlling
7f A, 7n A,'15g'A

24.
Fa.g~ærerine+ ,.,
Gudrun Hauberg,
Ryesgade lo,
8000 Århus C,
6f A, 8a AX, 8h A,
9h,A" lof A, 13b A.

6,44
C5,31)

19F. 1,13

....--29,36,
(23,09), F. 3.92

Ingen særlige bemærkninger.
Ejeren hævder, at matr.

nr. 7d, Adslev (lods-
ejer nr. 5) tilhører
ham.

.-- -Ejer"Eln--omtaltepro-" ,
jekter vedr. til-
bygning til ejendom..
men.

,,.Ers~atn1ngen fastsættes til 4300 "kr•

Der var 'i nævnet enighed om at lade
bygningerne belisgende på del af
8a A udgå af fredningen (0,35 ha)
Der fører 180 m skovvej over matr.
nr. 8a A og 700 m sti over eksi-
sterende markvej, som anført på
vedhæftede kort. Erstatningen fast-
sættes til 24.000 kr.

•
-----------------------------------------------------------------------------------~----------~--------_.25.~""-\ ~I.. J •

~ohs. Juul Munch
Adslev Hedev. 18
8362 Hørning.
8b. AX .. 26b ·A--···..-"'--"-' ----, ._--,-

• .:Ii •• _ a • ":"

:2'06, ,
(1;86)

. ,

'Ej~ren oplyste, at et som- Bygningerne udenfor fredningen.
-merhus på ca. 30 m2, be- Fredningsplanudvalget og nævnet
liggende ved ejendommens har besigtiget det pågældende

sydskel, er opført ca. --sommerhus. Det pålægges ejeren at'
1950 og tilhører hans opretholde en slørende beplant-
søster, Sørine Munch, -ning mod dalen. Arealet for 26 b A
Lundegårdsvej 222, er 0,23 Qvoraf 0,18 er,indenfor

,,Skovlunde. byggelini e. "
, ,Erstatning~n_fa$tsættes til'2666-kr •

.:~,,~

; ..;.:,- ~(; ,'" ~~.

;I
/



Lodsejer lb. nr.
matr. nr. Areal i ha.

(heraf indenfor
byggelinier)
F = Fredskov.

31.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger og

afgørelse.

26.
Statsaut. revisor
Otto Bjerrum
Adslev Skovvej 19,
8362 Hørning
8e A, loi A, 12 A

10,94
(5,96)
F. 4,98

Ejeren har henstillet
at der tages det vi-
dest mulige hensyn til
hans interesser i at
bevare sin bolig ufor-
styrret af færdslen
fra det projekterede
sti~;læg!.

- ,

.. ~ .-------~-----------------------------------~~~:-T---~---~-----~------------~-~~--~-~~----~------~------
• l

Fredningsnævnet ha r godkendt nyan-
læg af sti på 200 m, som anført på
hoslagte kort. Udgifterne ved ny-
anlæg af sti afholdes af plan-
udvalget.
Erstatning for nyanlæg af sti
fastsættes--tll -1600 kr. og" e!'stat-
ning-for-fredning i øvrigt fast-
sættes til 4800 kr., altså i alt
6490 kr •

• 27.
Ole ~riis Søren-
sen,
Adslev Hedevej 2,Adslev, - .
8362 ,Hørning
Bd A~

4,e7
(4,87~

• • l C '~ • ~

Ingen særlige bemærk-
~inger.

_.Ejendommens bygninger er-beJ:ig-·
gende udenfor fredningen.

_____Erstatningen-fastsættes til 3.900 kr.

_8'"".----"----------------------:.-~-
~

årdejer Harald
hansen,

olIens Møllev.
Adslev, 8362-
Hørning •.
9a AX, log A,
lolA

12,

•
•

18,Bo
(5,75)
F. ',23

Ejere~ har den 28/2 1975 telefonisk
oplyst, at h~~ har solgt ca. 30 læs
grus fra den gamle grusgrav for en
pris af 10-12 kr. pr. læs. Han mener,
at have fået planudvalgets tilladel-
se hertil, hvilke-: bestrides. _.
Fredningsnwvnet bestemmer, at ejer.en
skal ophøre med at benytte den på
ejendommen værende losseplads, men
tillader dog, at det hul, hvori
lossepladsen befinder sig, kan be-
nyttes til aflæsning af ren jordfyld,
indtil hullet er fyldt op. Derefter-
skal ejeren jævne arealet, således
at ~pfyldningen kommer i plan med
marken. Det kan ikke tillades ejeren
at grave grus og-sand ps ejendommen
udover til eget brug for denne.
Den overpløjede kirkesti på ca. 350 ~
skal retableres af ejeren.
Det kan ikke tillades ejeren at
foretage beplantning med juletræer
på den ca. 1/2 td. land, hvorom han
har ansøgt.
Der fører 200 m markvej over_matr.
nr. lo g A, og 70 m markvej over matr.
nr. 9a A •
Erstatningen fastsættes til 15.300 kr.

Ejeren har oplyst, at en
på ejendommen værende
losseplads har eksiste-
ret i 10-15 år. Ejeren
har ansøgt om tilladelse
til erhvervsmæssig grus-

----..-- gravning på matr. nr. 9a.-
Ansøgning herom ligger til
behandling hos amtet. I
den vestlige del af matr.
nr. 9a har ejeren ønsket
at beplante ca. 1/2 td. land
med juletræer, da terrænet
er ret skrånende. Ejeren
har videre oplyst, at hans
gård er brændt,og at han på
brandtomten har genopført
et hus til beboelse. Efter
at Byudviklingsudvalget
har næg-tet ham adgang til
at bygge et stuehus i
marken på den anden side-
af vejen, har han opgivet
at flytte avlsbygninger.

"-'



Lodsejer lb. nr.
I!:atr.nr.

Areal i ha.
(heraf indenfor
byggelinier)
F = Fredskov.

33.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger og

afgørelse.

--9.------------------------:---
Kaj Pedersen,
Adslev Hedevej
Adslev,
8362 Hørning.
9b AX 18b A

lo,
3,57
(3,36)

Ejeren ønsker at udv{de:
antallet af drivhuse
·og at .forlænge et eksi-
sterende rønnehegn over
matr. nr. 18b og at plan-
te nyt hegn i ejendom-
me~s sydskel •• , .

. .' ~

Ejendomm~n drive& som gartneri. Be-
boelsesbygning og oplagsbygning
udenfor fredningen.
Fredningsplanudvalget ha~ ikke prote-
steret mod udvidelse af drivhusareal.
Nævnet har den 8/11 73 godkendt en
udvidelse. Ejeren har erkl~ret sig
indfo~stået med at opretholde den
ca. 300 m lange hvidtjørnscæk, der
ligger i nordskellet.
Erstatningen fastsættes til 3000 kr.. .,--------------------------------------------------------------------------------------------------------~-30.

Fru ~arie Larsen,
•

tationsvej 8,
'362 Hørning.

9d A

0,78
F. 0,78

Ingen særlige bemærknin-ger. -- ., .'. . Der fører 70' m skovs ti og 40 ro
forbindelsesst~ over ejendommen som
vist på vedlagte kort.
Eestatningen fastsætes til 300 kr., . .-------------------------------------------------------------------------------------------------~--------

31-
N.R. Stenstrup,
Kollens Møllevej 7,

a.dslev .
_362 Hømintr -
~f'A, 9g A, 9i A,
~5a A, 15e A, 15d A,

20 J.

16,97
(15,46)

'F.'1,03
Ved deklaration tinglyst, 1/3. 66 er der til--
lagt offentligheden fri gående færdsel på
en sti over 9f~ 15a, og 15d A. Kirkestien
over matr. nr. 15 c SKal ~etableres i det
omf~~g den er overpløjet. Ejeren har i for-
året 1973 uden tilladelse påbegyndt opfø-
relsen af en løsdriftstald på matr. nr. 15d.
Fredningsnævnet har den 12/7 1973 meddelt
en efterfølgende godkendelse.
Erstatningen fastsættes til 13.000 kr.

32.
Gårdejer v.orten
REs, Ryvej 2,
.:i.dslev
8362. Hørni~g
loa A, 3~8.A,
36b' Ai la D.'

23,80
(19,09)
F. 0,23

..
bemærknin- Bygningerne er beligeende udenfor

. fredningen. Areal for loa A; udgør'
9,52, heraf er 5,30 underlået
bygeelinie, 4,22 ~denibr naturfred-

.- .. ' nines10vens' bygGelin5er. Tidligere
,_. fejlagtig anført i påstanden •

Erstatningen fastsættes til 21.100 kr,

Ingen særlige
. - ... --. ger.- . --

---------~-------------------~~-------------------------------------~-----------~--------------------------33 ..
Gårdejer Knud
Y-nudsen Kold,
D0rup, 8362

ttørnin~.
loe A, 19 D

.---·6,34 -
(9,19)
F. 6,15

l ••

.-Protesterer mod -stiad-
gang og påstår fred-
ningserstatning l kr.

pr. m2•

-Der fører'120 m skovsti over l~e A.- -
Erstatning~n·fastsættes til 400 kr.

------~----------~-----------~-------------------~--~--~------~---~-----------------------------------~--3L~.
Svend Erik

•
_ng Sørensen,

~llens Møllevej 6,
dslev, 8362 Hørn!ng~

, .,

. .
-' .

._._..-'-6,15_. --..-_o.

{3,28)
F. 2,87

• c:. .

Ønsk~r-e~.·~enere car-
port. Har trQ~ket et

projekt vedr. opførelse
af udhus og garage

tilb~ge.

,.

"-Ejendommen er bebygget. Nævnet·
vil være sindet at godkende opfø-
relsen af en ~arport.
Der tillades anlagt en skovsti
på 40 m over·matr. nr. '17b A, som
vist på vedlagt e kort. Udgifterne
h~~ved ?fholdes af.planudYalget.
Erstatningen fastsættes til 3.000 kr. I

/



Lodsejer lb. nr.
me.tr. nr.

Areal i ha.
(heraf indenfor
byegelinier)
F = fredskov.

35.
~jerens påstand. Fredningsnævnets bemærY~inger og

afgørelse.

";\5.
~ns Lund Rasmussen,
~llens Møllevej 13,

Adslev; 8362 Hørning;
0,50 Ingen til stede. Ejendommen er bebYBeet. ,

Der ydes ingen erstatning. -

loe A-------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------36;
Jens T. Jespersen,
KolJens Møllevej 18,
Adslev, 8362 Hørning.
11 a A. '

- 7,14
(4,46)
F. 2,37

Ingen bemærkninger.' .. Der tillades anlagt en skovsti
på 50 m over matr. nr. 11 a A.
Udgifterne herved afholdes af
planudvalget. Ejendonmen er
betygget. .
Erstatningen fastsættes til 4400.kr,

37.
Landsforbundene

.. P. F. IF • D. F •
"'jalmar Brantings

plads 6, 2100
København ø.

Fredningsplanudvalget har intet at
indvende imod, at telte opslås om-
kring huset, der ligger omgivet
af skov. Nævnet kan Godkende
den anførte teltning.
'Der ydes ingen·ersUtning.!2~_~ ~ ~ ~ ~ _

0,93
(0,04)
F. 0,89

Mødte vi Leif Rasmus-
sen, der bemærkede, at

man ønskede adgang til
at opslå telte omkring
spejderhuset.

tll,IJ,.e'·
~e lodsejer lo.

4It;:::-:::::::::-------------~~~~---------------~::::::::-:~-:~-::::::~=---:~:::::::::-::-::::::::::-::::~::
Nielsen, Adslev (8,26) ningsforbud vil være særlig fredning. Fredningsplanudvalget
Hedevej 4, Adslev, generende af hensyn til protesterer mod beplantning. Der
8362 Hørning. eksisterende skråninger. kan ikke tillades beplantning.

Det drejer sig om to om- Erstatningen fastsættes efter
l7a AX råder på hh.v 2 tdr. land ~mstændighederne til 10.000 kr.

4tdr. land.

40.
A:r.anuensisJens
P. H~ort,-
Bjertrup,
8362 Hørnin·g.

7,49
(~,21)

18c A
X

, 4b B,
llUl BX

Ejeren har protesteret mod Ejeren hn~ den 1812 71 fået gcd-
freQ~ing og har p~st2et sig kEndt beplaniningsplanen hos I

tilkendt en erstatning på fredninGsplanudvalcet. Under fred-
100.000 kr. Ejeren har den nings~8;en ha~ planudvaleet hen-
16/1 1971 til freQ~ing;plan- stillet, at de under l,?,3 o~ 4
udvalget indsendt en beplant- anferte be~18r-tn~ncc~ forbydes
ningSDlan, hvorefter han øns- og et bep13r~tnint::er'1e;mder nr. 7
ker l) tilladelse til at ikke tillHdes over en højde af 2m.
fortsætte beplantningen af FreC21incsn2:"met har k0nstateret,

. et levende hegn langs amts- at ejeren efter pl~nu~valgcts
vejen og følgende denne over en stræknini; på . tilladelse loar foreta::;etde under
ca. 20 m. Endvidere ønsker han 2) at plante et 1,6,7 os 8 nævnte beplan~li~rer.
krat bestående af vildrose, slåen, kræse, enebær, Seljer0ns~egnet under 5 er ~ældet
berberis, brombær, hæg, korsved og bukketorn på efter ejerens oplysning,og ejeren
den stejle skrænt af en gammel grusgrav ved ejen- har so~ nævnt frafaldet bep12nt-
dommen. 3) en tilladelse til at plante en træalle nin~en linier 3 •.
over en strækning på 70 !ll er.frafaldet af eje::-en.- U:1der h0:1'3:'ntil at plRnudvaleet
4) Ejeren ønsker at udvide s!n have mod syd og' tidligere har meddelt tilladelse
herunder som læplantning at plante syren, snebær, uden forbehold af den ansøgte
bøgepur, vildrose, gyvel, liguster, bukketorn, ' beplantning og til, at ejeren har
pilbladet spiræa, sorbaria og bærmispel omkring denfrafaldet beplantnin;en under 3,
på ejendommen værende 80 m kurve. 5) Ejeren ønsker sarr.tidet den øvrige beplontninl!
tilladelse til a'fælde et seljerøns he::;n.6) Ejerenikke Sk0'1neS at ville vir1{e 2lciE1';-
0nsker tilladelse ~il at gøre en eksi~terende bc- mende i londskabet, finder fred-
plantning bredere med birk i blandet hæk over en nin~sn~vnet at kunne ~odkende det
strælminG på 65 m. 7) Ejeren ønsker at plante e;; ?nsøgte. Ejeren h.3r p-§.forespcrp-se~
1~b2lte parAllelt med en markvej ind til ejendor1~enfået godkendt et f~reheD1 af i~~e
med varierende løvtr~er.8) Ejeren 0n~ker at ~laDte over 1,20 ro i højden.
enkeltstQc~de træer omkring og ~ellem by~ingerne. Erstatningen fasts~ttes til 6.200 ~:

•
•



37.
Lod::Jejerlb. nr. Hetr. nr. Areal Fredskov Areal inden- Areal udenfor

for byeeelinier naturfredningsloven"
byeGolinler.

tdiOf.Orhandler Gunnar 5v A 0,38 0,00 . 0,00 0,38
BorGbjerg-Jensen, lSd A' 0,22 0,00 . 0,22 0,00
Ejertrupvej 37, Bjertrup, 26a A 0,13 0,00 0,13 ( 0,00
8362 Hørnine;. 11g J. . ,1,74 lO,OO 0,82 - 0,92 o,, ,.

11q J 0,83 0,83 O,{)O 0,00
lh aJ 9,28 0,12 6,72 2,44
14b J 0,56 0,00 0,00 0.56

13,14 0,95 7,89 4,~0

Der e,~ mellem Forsvarets Bygninestjeneste og en tidligere ejer af ejendomme!! den 'lLf/8 1959 oprettet en o

lejekontrakt angående areal til skydebane til brug for Hjemmeværnet. LejeMålet ~øper over 20 år, således a~
det ophører den 14/8 1979. Under hensyn tillejemålets ophør i 1979 finder fredningsnævnet ikke anledning

•
1 at oph~ve leje~ålet til et tidligere tidspunkt, men skydeb3nen skal nedlægges ved lejemålets ophør. '

edningsn~vnet har godkendt en ombygning og tilbygning på matr. nr. 14a J på vilkår, at parkering kun
nder sted mellem de på ejendommen opførte bygninger og på vilkår, at der evt. senere efter fredning s-

nævnets anvisning foretages en slørende beplantning omkring'tilbygningen. ,(
Erstatningen fastsætLes til 11.900 kr. . ,
42.

_t(.F.U .H. S~ejder-
s Viby trop vi

,ecelpasser Borge
~S:lmssen, Ro::enhøj-.j26 B.

1,48
(0,74)

Fredningq:5lanudvalget protesterer !"lod
den ansogtc teltning. Fredninesnævnec
l-::eni::kc [odkende teltning langs vejE
Under sasen er behandlet ansøeninG
om et allerede opfort anneks. S~een
har været forelagt Hørning ko~~une of
Byudviklingsudvalcet for Skonderhorb-
e~en, der har meddelt Godkendelse.
Annekset er eodkenct af n~vnet cen
28/3 1974. Erstatningen fasts~~tes

------------------------------------------------------------------------~il_lEc~_k~ ~ ~ _

På spejdernes vegne
blev der forespurgt,
om teltning l2ngs vejen
kunne tillades.

l8e A

43.
F.D.F. U. Arhus kreds,
vi Svend ~øller,
r·1-.nbjergve;L5,
8541 Skødstrup
20e A

1,38
(1,38)

Ønsker teltnine o~-
kring den eksisterende
bygning.

Der fører 170 m skovsti over ejen-
docmen. Fredningsplanudvalget har
intet at indvende mod den anforte
teltning omkring den ekeisterende
bygning. .
Erstatningen fastsættes til 1500 kr..

3,04' o

(1,44)
F. 1,60

Ingen mødte.
-------------------------------------------------------------~---------------~-------------------------------44.
Gårdejer Glou Juul,
Torshojvej 52,
8362 HørninG

.' A,' 83. EY.:

45.
Skovejer !:dith
H. Svingel,
Randersvej 110,

•

-2 Stilling.
'f

J, 2n J"

10,92
(:)..,88)
F. 9,04

Fru Eidth Svingel
tidl. Holm ville råd-
føre sig ~ed skovrider
Rovsing J~~l, Skander-
borg, om erstatning for
parker~ngsareal ca.
1000 m. og færdsel over'
2b.

Der fører 80 m skovsti over matr.
nr. 24 aA.
Erstatningen fastsættes til 1400 kr.

Nævnet har ikke modtaget neger.
erstatningsopeørelse. Bygninger'
er beli8gende udenfor frednings6r~~-
sen. Der fører 400 m skovsti Ove~

-matr. nr. 2b J. 2
Bt ar~al på 1000 m af matr. nr.
2b J udlæeees som ,a~kerinesareal
som anført på vedhæftede kort.
Erstatning for parkerinssareal
festsættc~ til 3.500 kr. oe erstat-
ning ~or s~iadg~ng oe fredning til

.'2.300 kr.; 'ialt 5.800 l-"r •-----------------------------------------------------------------------------------------------------------46.
Leif :1as!:1u.ssen,
Al16gJde 17, Jeksen,
8363 Stilling
38. JX

0,15
F. 0,15

Ingen særliee bem8r~-
nin[';€r.

Arza1et er en skovl od - Fredskcv~
Der ydes ineen erstatning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
/17•
:"'!1C-'_ r'::.Cccilius
HOUG2rd,
Jeksen, 8362 Hørnine.

1,22
(1,22)

~jeren anforte, at et be-
plantningsforbud på ~atr.
nr. loe på det nærmeste'"
vi: szre parcellen v~r-
di1øs. Cr-sker at benlan-
te den dyrkeliGe dei af
derl med graner.

3m J, loe J

l~atr. nr. 3 :n er en c;ræsbevol\set
enclod. r·18tr.nr. J Cl e er en e"'f"'-
leu, hvorpt, 'lo!-::sere;ldel ~clv- ~
såe~ birk. P12nudv81Gc: ~dtc~er s~~
:::od bcp18ntl1inc ':'lc·~ ::-''=1nE'~' ;:::vn2't
k,:~ il~ke eod!rende beDl:mtninc- ::led
::;r:mer.Der fører lf)'::1 SCl. o:jer
matr. nr. loe J. Erst~tnir~en
fastsæt~es efter o~s~~ndiZhederne
til 1600 kr.



Lc1sejer lb. nr.
_;net:-. nr.

40.

Areal i ha.
(he:raf indenfor
byg.:;elinier)
F = Fredskov.

Ejerens påstend. Fredningsn:eVYEts bemCJ~kni!1eer og
afC0rels~.

~8.
Ingen bemærkninger.Gudrun Heidc,

Petersen,
~yvcj 17, J~ksen,
8;1')3 Still':'nt;
u« \f

6,24
F. 6,26.

Der fører 205 m skovsti over ej~~-
dOllmen.
Erstatningen fastsættes til 400 kr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------49.
Karl Joha~ Niesen,
Eo.klccalle ,
8230 .B,'bYh0j

PJ fredningsplanudvalDts vegne _
udtalte landinspektør B~ne, at m~~
intet havde heriT.od under forud-
s~tninG af, at de~ var til e~ctbruG. 3~cndommcn er tr2bcvok:::;ct.
tbvne<: godkender, at.,.ejerentil e~et I

bruG fjerner C~. lom~ spaenum ?:-li~.
Dpr farer 110 ~ kirkesti oG 15e ~

I' sko'\tsti ovrr ~jcncior'H'1(.!1 .... ·:r ...~(11.-
~--------------------------------------~--------------~ ~~~~~~_!~:!~]!~~~_!~1_C222_~~~_~o. ." .

G~r~"j?r tHels H. 11',33 -". Ingen særlige bemærl{- Ejendommens byenii-lcerbeligc;cndeaB:!.::::;:Ce;3:'d, :,iJ.nde:-s- S,7,06) ninser. udenfor fredninessr::D'1.ser>•
• 'e,:'102, Jel(Scn. 1:'.1;,08 Der fo:,o:,125 m Skov3ti over llb J.

8363 Sc~l~in~ Erstatningen fastsæt~es til 6200 xr.
50" ~\ .. lod JY:,
113.J", Ilb J.

2,11
(0,57)

Eje~en forespurgte, om
h3n kunne fjerne ca. 10
ro spaenum årliB'

Lodsejer lb. nr.
41.

matr. nr. Areal Fredsl{Ov Areal indenfor
skov-so-,;-ot;
vejbygee1inier.

Areal udenfor natu~-
fred.~irc,gslovens
bye;celinier.

51.S02'Ylcfoeed Bent
f.:i :l:c..2.hl,
Bjcrt_~u.:)Vej"-6,
J~~~~c:n

tlt8363 Sti11ine.
5d J, fe: J,
9::1JX, lof JX
12x J

0,17 0,17 0,00 0,00
0,68 0,63 0,00 0,00
6,03 0,09 5,9"- 0,00
0,83 0,00 0,83 0,00
0,14 o,lIf 0,00 0,00
7,85 1,08 6,77 0,00

Ecevnets be"l23r~minO"erO" afo;ørelse.
Ejeren har ~enstil1et, at et areal stø-
dend~ op til landevejen holdes udenfor
freCnineen. Ejeren recste s~0r~s"lålet
Q~ tilladelse til at rydde en eksi-
ste~cn~e frust~l~ntaGe ~~ natr. nr.
9a og i s~edet D1ante n~letr~er på
arc;rlet. H'm erkl:::recesiG indforstået
med at b::.beholdeel; heGn r::odvejen
med rogusa-roser i 2 ~eters dybde.

Planucvalget har intet at indvende i~od, at den på metro
nr. 9a eksisterende frugtplantaGe udskjftes ~ed er~~er,
hvilket næ\T.et har godkendt, idet det forudsættes, at et
he~ i 2 meters dybde af rOGUsa-roser bibeholdes.
Et areal stødende op til landevejen er udgået af fred-
ningspåstanden.
Erstatningen fastsættes til 5.500 kr.



Lodsejer lb. nr.
_matr. nr.

Areal i ha.
(heraf indenfor
byegelinier)
F =: fredskov.

42.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger og

afgørelse.

52.
Montør Bengt
Karlsson,
Langtoftevej 22,
8260 Viby j.
5m J

(1,18)
F. 1,18

Arealet er fredskov, Der ydes ingen
erstatning.

---------------------------------------------------------------------------------~-----------------------Lodsejer lb. nr. Matr. nr. Areal. Fredskov Areal indenfor Areal udenfor natur-
sKov-sø-å-og . fredninGslovens bYG-
vejbyggelinier gelinicr.

53 •.

•
' G2.rdej~r Erling

Petersen, i'7eld-
ballegård, Ryvej 15;
Jel{sen, 8352 Hørning •.

5aa
6b
6c
9g

loa

51,.
Andc~: ~ø!lcr Ras-
r(.u~.spn, ~~Yldersvej 90,
J~:~sen,~~C2 }~~~n~nc.
7e J, 12i J, 13e JX
55.
:-'::~Ji.'".:o:- F:-::, ;"::,or'~,
G2.. ? ar..?::.::-::-"rcj .4l,
J:~:.se~~, ~~'3~E2 :::or!!ln;:_
7e J, lcc J, 12n J,
J 5 .]x

• ?Qr~~~+c~ E~~r1 ~~~~en,
::-:2'1<:.f'r~vej 95,
J c.. ~:; en,
~: ..~~. ,:.'\:iJ J i~e

12.r 2.1s J,T--
u ,

•

1,88
(1,18)
? e,70

12,3~
(10,77)
'5'. 0,33

Erstatningen fastsættes til loookr.

.t,ree.Ieter frec.s'.,:ov.
Der ydes ing8n erstatnine.

Ejeren op1'.:ste, 2t 2 BygninGerne er beIi6e;ende.udeni'or
sTk. s:'locr ['"lI.:!.:, "ris ville '::rednin.38~1. PlpLuc.val[c: :1:;,2.... in·:ct
ovcr'3'{r'::'de ':r~d..-;.i~""".:- - r't :':1c:ve:1c.c "no:1 o~)fcrel:'c'l n.i ~E"l":l~'3

C-!·2~':e!1. D2 2 ~.:.:os:' 2. stl<'"_. st2-oc:r'. rl:::vr:.ct EQ:'1..u;!',dc~ 0:'-
;!l0yeS 0p:ørt i tilslut- førelsen:-:: de n::vnte 2 stl~. slloe~,
ning til den på ej~ildo~- s~~re~t di~sc opføres i tilslutnin~
~e~ v2ren~e løsdriftstald "iI 10sdri~tsstalden og ik!;e bliver
Ean ,tstod en erstatnin8 højere end 2.m over nive2.u. Er-
på 5000 kr. pr. ha. sts~ninscnfast~ættes.t21 10.200k~.



Lodsejer lb. nr.
mntr. J1r. Areal i ha.

(heraf indenfor
byeeelinier)
F = Fredskov.

6.4.
Ejerens p~stand. Fredning::ne:vnets bC'!lwrlmin.:;er

og afecrelse.

57.
Gårdejer Rasmus
Ejnar Rasr.,ussen,
Bjertrupvej 44,
JeJ.:sen,8363
StillinC.
8a JA

Ejeren oplyste, at der på Ejendonmens ~yeninger er beligeen0e
ejendommen har v~ret era- udenfor fredninG::erænsen. Der fører
vet grus og ral siden 1946 320 r.1 kirkecti og 180 m skovs ti over
fra en stadie eksisterende ejendo~'!len. _
~ruserav. Ha~ h~r fået Ers~atninsen fasts~ttcs til 19.000 kr.
00 øre pr. m fJernet
materiale. Den p2cældcnde
erav er ikke an..eldt cil
amtet, og der hentes ikke
materialer fra den for
tiden.4It 58~------------------------------------------------~---------------------------------------------------

Henry Bæk, 0,13 Ingen bemærkninger. Der ydes ingen erstatning.
Kolskovvej 6, (0,13) Ønsker ingen erstatnine.
JeJr::;en,8363
Stilling.
Sd J~ 59~--------------------------------------------------------------------------~---------------------------

. Hørning kommune, 0,23 på ejendommen forefindes et renseanl~g •
•

8362 Hørning. (0,23) Der ydes ingen erstatning •.ei A, 8G J, 7c D

28,39
(23,24)
F. 5,15

-60.
Y.ri::tianKristensen,
Kol::kovvej 4,
Jeksen, 8363 Stilling.
lom J, 12n J.

3,88
0,88)

Ejeren anfører, at et Det er tilkcnde~ivet e~ercn, at op-
eksisterende udhus øns- førelsen af drivhuse p8 ejcndor.:rlcn
kes fornyet, !'lender kun Imn ske efter s~rlit3 tilladelse,
foreligger en~~u ikke et son ikke uden videre'I~~n p&regr.es,
projekt. Han anfører, at Nævnet vil senere taGe stilliJ1G til
der tidligere på ejcndoQ- fornyelse af udhus, når tecninger
!'lenhar været 8 drivhuse indsendes.
og forespørger, OM han har Erstatningen fastsættes til 3100 kr.
ret til at genopføre disse.

---------------------------------------------------------------~---------------------------------------------6J.
Ger(\pjer Søren
~;ikkelscn,
Bjertrup,
8362 Hørning.

• c J, 2a BX
,

, v5e B-'

10,98
(10,34)

•

Ejeren foreviste en gam-
Qel mereelgrav,_som
haD gerne ville have
~yldt op og rejste spørgs-
Dåle~ om beplantning med
gran på matr. nr. 2a og
5e B.

Bygnin~ernes beliggenhed udenfor
frednine;. Frednine~ple.n1.\d·.'.\lGet er
indforstået med, at merge1sraven
opfyldes ~Dder forudsætnins ~~, at
overfladen hele tiden er å.~.'!:!<:et
med ren jordfyld og at opfy10~ingen
i~~e når op over eksisterende terr~n.
Fredningsnævnet kan il<:kegodkende
beplantning Med gran pu 'llatr.nr.
2a og 5e B, Den kan godkende opfyld-
ning af merge1eraven ~å vilkår, at
overflarten hele tiden er d~kket med
ren jordfyld,og at o!lfyldningen ikke
når op over eksisterende terræn.
Erstatningen fastsættes til 9.200 kr.



~dsejer lb. nr.
.tr. nr. .

Areal i ha.
(heraf indenfor

bye;gelinier)
F = Fredslwv.

46.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger og

afe;ørelse.

62.
~u~er Ole Bore;bjerg,
GunnDrS\Tej 3,
8:·63 StillinG'
Ild JX

6,69(6,26)
Ejeren oplyste, at h~~

til amtet har indsendt an-
søening om tilladelse til
at b~av8 r~l og srus på
ejendommen og p5s~od
sig tllkendt særlig erstat-
ninG for evt. t3b af ret
til at. ~rRve grus oS ral
på en b~kkeJ der liG~er
i det fredede områdc.

Fredningsnævnet har konstateret, at
de:" ik1:8 V2.r" iZ2n~,,~rcnde Cr:tvnir- 13
i de t n22'/nt2 or'1r{.c.e. !Jer 1~2.:l il,:~"c
Gi~cc ~il12ccl~e til br~vninL af rul
oC; """U- .
Erst~t~.ingen fastsæ-ctcs til 5.600 k:'.

----------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
4II;c-Lisa Cl~usen 3,36 Ejeren anfør~c, at no~le 2åfremt senere udvidelse ønskes, m§

C>r~.:~cnccn, (1,79) staldbYg:1i!1bcr var ind- bY;;!1ing~tct:~inger oz belie~cnhE:ds-
P~C::c.~l..lPVCj ':5, ura::;cttil beboelse, og pl::m inu:"c':1clcs-::'ili1:p.vr.et,ltvomteY'
8~(;2 HerninG_ at c.er overvejes senere n~"J"net vil tage stilling til projck-
llf J udvidelse, æen at der tete

lA i1\1,cforeligger aletuellc :<Jrst2.tningenfastsættes til 3500 ler.
_ . plar..crl:ero!1. .---------------------------------------~--------------~------------------------------------------------j':. Le;s. A,,-dersG)

-v0:'"":!'u.p,
f;>~2 S0rning.

ll:-n J

0,16
F. o,16

Arealet er fredskov.
Der ydes ingen erstatninG.

_______ I

f:: •
G~~~cjcr Cert Jensen,
R'~-ldGl'::;VC j 100,
Je](~€:l,
e::~3 StillinG_
l~i J, ll; J, lltt"-J.

!:~r::!1e :-tjorti1 Ar t:vec..
EG::!..;- T:O\,YI? j l,

•
J':'.::::cn, 8::5::, Stil-
l 'y,,-

ii;~i74 ~etincct
::1:::-:12 -=il E"J.
Abilc.:;c:.3.:,d.

.l?t JX

11, l,?
. (10,03)

2,34
(? , 3L,.)

Fjeren o['ly::;tc, flt h~n 0ns- Hed frednir,.,.s'jJ2nllc.v ..ll,~ct<".:: t.5l-
kc~e 2t fje~"'ne et e1{si~tcrcnc~e tru.?::1clse co?l:ei".!:1tc ~::V~'l0-l, Gt cj~rp~
lH~(::3ehus og i :3 tede t. bYC::e et o!Jlør-cc det nq:vnte ::. cl.;:.i.nhus •
....,e..s;,:inhl.;,s, .s :0:--: 9 "'.(}.6. :n ....led ~rs~at:1ingc':1 !.'2stsæt~c? t::'l 10.00:) :(:
l:::~'r ~G[)·ejGnin.:;. Tc..:ct ilerpA sl:ul- .. - ~ -.
18 s~ v~dt ~uli~t be~lædes med
f1D~~k ete!'Y:it, !'lenkunnc dette
il:h::skaffes, a.sterle112,1: at
fo~:y~c t2~et ~ci bli~.

Ole h~tved an=ørte, a~ rr.an
0!.:c!:e.:ic c t h:)~c.~ let 2.real
~~ C~. 1500 ~ l nave~s
br~~de ~ellG~ ~aven oe
en brandda~ udenfo~ fred-
nin~c:l.

PJ rlanudvalcets ve~c 2r.=~rte ~3j-
jnsrc!~t:'r Bcnc;, pt "'c,l"1 i::':e l:unn'?
s"', inc~ for den {")!~~{~dc -::-.d;-'j_!}t ..
2: '::"rdnir:.ss:~"'r:.::c~ 0_ C_'l:·~'~~, ....
l::pl)etvi~<1:'~1.c.Sll(iv8lccL: ::C'1' l~l::.'lC:C::'-
borS"~~en VEd s!-:riveJ.;c ~f 3/C; IC::
ha:'" Cl.::sl.::pt bchi"Ct7clsc 82:' det n"._

-:~loende r-rl?cl." ~:~\'T!ct !\t~n. il{lc;
2~c4J;:'::d~, ...2-: d~t 2!1fcr::c c~re~l
u:::.;:..l~ 2_ : :'CC~ll~:C:r...
Der farer 165 ~ kirke~ti over ejen-
dO:::':1cn.
Ers~2tninGcn ~astc~ttcs til 1900 kr.

·c7.-----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------
~3~ ...en ;,1:i~rl~~:rr::.
J e:1' E-n, Knl ~1:0"'1-
VC~ ~ll. ITe~:'=cn,
8::63 Stillin.c:.

1:( u J

~jc~en pro~e~te~e~ ~od
fred~i~ben, men her i ov~ict
i l:~-:c .s.:;~2.':'.;c bC1J:::?rl-:nincc:- 2.t
fre:-.1f 3:' e •

Der i'2rer 150 fil l:irkesti over ejc':I.-
don':1en.
Erstatningen f8StS~ltCS til 2000 ~~.



Loi~cjer lb. nr.ema t.'. 'lI'.

48.
~jerens p~stand.Areal i ha.

(heraf indenfor
byccelini'Cr)
F fredzkov.

Fre~~i~g~nævnets beoærkninber ob
a!,screlst."'1 .~

1,1,
....'-....l.

Gårc'.ejerKr.
S~~o'''G;::,d0oren-
sen,
:)("'I:""up,
C.::5:E~r:1inc.

•

21,63
(18,54)
F. 3,09

E~ercn r.ar oplyst, at han en,kcr Plonudvalget har protesteret mod, at
for~sat ~ udnytte åen på ~2tr. nr.der Graves Grus pj ejendom~en og end-
6n bcl~csenQe GruSC~2v, Ob at ~an ~~dere protsst0rct ~od, at de 2 fcr~n
an~~cr en s~rlic crs~atnin;, ~0- c~~~lte b2n%cr 1)c]12~:c~-ed n~lr:r:~er.
frcn~ h2!1 på s:--unc: 2.f ::,:::=ni~lZ ?1C::!11.1C.,.~.3:::,::,t}"''":r frex.sendt et :-e:cr2t,
afG1'~re3 hc:,fro.. Snd'\,ridcre h.:r hv~re:tcr e~er~n d0D 22/? 1972 1'~:.:- Si-
ejeren anfa~t, at 1:.2<nc:nc}:-e:- 2-: vct 2 f~:C:llc3. :)~ j·dcY'li~0rc .:r~('ln2.nC :::f
[;rave ~rus pft 2 banker p:1 mat:-. [Y'u: fr3 ::rl"::3cr~Ven p.j rn:::tr. nr. (2
nr. 60., Ol:; hv:'s en s;...d:ln l.Jc.nyt- D,...~··')"~P"~" D-T ve'" '-'!c-rivpl,-.,., ~f'
'p1('" n rr- eo c::l~n..,...· ..... ,...· ?~-/~-·a";~-~'-::- i-"\ '"' -~",,-:..;.:.~~- ~~ 1:.. ...c; __ ~e •.C':)~~e~, on~r.,,_ !len <.11: te- __ ,-,1:-,.).cl'. ~rLu~ a ...~__ L::i fol_t

plQnte disse banker ne~ nulctr2er'6oukendt adcong til at indvinde vej-
Grus or ::yldsand til cjcndr' M~sns tr~e
f~u ~3~r. ~~. Sa ~.fl. Dcru~, me~ ~ed
~c~~r~nlnJ C~, et der pt en del 2i
e: e:::1do::-~'::n r.vi.le:" }b0:31:yt tclscsl:'n:'·3
Ol; frec.nincsplan. Fred.'11n[;:cn:Evnet k?:1
i~ke God.l:end~, at der Graves r;rus og
sand p~ ej~ndomnen, heller ikke t!l
e3et brue. Der kan ikke ~cdde1cs ejeren
tillacel~e til at be01ante de o~ta!te
2 b2nker ned n81et:-=,~r. Erstatnin::~~ .
fasts~ttes efter omstændiehederne til16.000 kr.

•e----------------------------------------------------------------------------------------------------------69.
::i.D.Sr1US .J.ensc!!,
Jel,c,cn,
83';:')Stillins
;.!~c .l

0,16
F. 0,16

Arealet er freds%ov.
Der ydes ingen erstatning.

7:;.
E.r. U.;1. S;:..~~-
de:-n~, Ea.::-le-
ell·~:...-:·:n, Ry.~:;-
V02r :'0,
8~:o ;'rhus Ti
~4 C' J

0,21
L;" !""l"'-:_. v, "-_.

• ;'1,I... , __

F. o,:U

Fr€c.·''1ingE'T:xvnet :0'1" 2'::::--IC:'::>~'oor~ :~~S-
rndskreas t~~ den 13/12 l~;5 bO~-
ke~dt op~c~else~ af e~ ~~cjderhyt~e.
~e~ ydss in~cn e~st2~ni~~.

.~Tcolet e~ ~~ccs!(cv.
De~ ydes inL(~ e~s~~L~i~:.

lq8 J'x------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,31
:. 0,31

~~calet er :r~c3kov.
Der ydes i:)Ee11 er.sta tni~~.:.

7') T

~~-~-------------------~-------------------------------------------~----------------------------------------
CJ:~IiJ
:.:r :.: __,
rlL_.

1'''' c.p::-,:8r:'
E 11(:1::
c 02 :>r-

2a K, 4c T2.

r~2\'!1ct har i..lC~<':8"''lOC1-C?~~C: no~e11 ~"!2~-

·J:-'.l:'.C~SC ::"Cl ej2:'t:11) l.,,~C~ 21:::13 b::.- :'.M
- ......l.: ....._... ~..1- ".r::.~ h~r'i '"'ti -.,-; .-~(..D~;~~~~r;~5o~~~L~~~v;t~-o~;~;~~~.
nr. 22. K.
I~stetni~5en fast8~ttes ~~l 25.S00



nr. li r~2.J. l .r-.-:-••
(beri:': :nc:.cnfor
b;y;:·,:(:)linit.?:"' )
F == f'r ":,:1 ~}~ov.

50.
:;':--9(1:",.::-- ~.~n·r-:Jt::::;2~:0~~:~e.

7h•
J.. ~0r ..::' T}loi:~ce~,
n.: r;'-; ....--r' "; ~~"c"; 11
~~;~~::;-;--~}~:~- ,
:.. y-.-~ r_., :"';:f'n,
~.., ...... ..,..., ..- .

6,62
(4,.79)
F. 2,03

Ingen $ær~lEe be~~rk-
ninger.

1,,- ~

~. ?~od€ :-,-·"'.,,:'·{C_

~~~~;~~~~~~~~~ .

4It:~_:L_~~_~~L_~~_=~ ------------------------------------------------------
75.
I:":,:.
_":. J

-. r- ..... , .. -

~~_l ... c:::-- ,:~!_y~t, <- t ('~(..nrso"~"r~n ....~l) 7~':I=

p:'" :or~c:p~cr ::1"'. ~o,' fr ..} ~!.;_; "'1""1 ,~

~:ji)I.:::L; h.ti~' ~-st'::,.,'Y"\rc tt"':: ?r:-r~:,t,
c~ f'?:'.. :'r~2.('_,,:e~s~a~·nil1.c, 2l-t:::--:°T.
:;2'-: h:ns:::l -::':'1 ~vc\1tuel not"):t·'lI8.j·~-

;~~~~;.;~~~~; ~~n~;; ~~~:~;~::~~'~\':Je":,

"I '.
Tf]:. ~..J..r~::,o:"E:n
TYj:,~r rr i>..~":-:'=:'"l-

_1, :: ~\' ~I, h3r,2
. _. -- ~
:.~/;'':\ ~'}~1 2.;1 Qo}:. om
e~:~:~c~~L~tjc~ i.li.~.
.,~V :~'=-:::....~-/6 1964
.,r:.;~t:,~l...-.: .......t:-'t'·i
':~·,~.~"2f{;.--:J.) o re, •

0~~, 1::-. ~.~

•

Det blev t ~:r~~nd~l~~~ed
br~j:1~Cc~~cn orJy~~, ~t
c~?"'cr l!-~~ ':01:- pj~r~o·ry:c~
-1-':-, ~Tc:.~..::i .... -.lr~..,.-..-t::>"7 G"'Y'-d:-:--' t-~~:~~:~::-~~~~;'~l'~;r(t
\I~~ ~:;;C~~.!-;1:~;_~~i':~;~pc~-'
"'2?:,t:.y.'3 '"l2('~1:o1Tr1..:;!".c..e Y2:-e
~cJ~t t~l loi~eje! E~,

~~~~::~~:,:-~:::1i;/;~_.tC'~_~,-
~e v~lct~lejcn. Locsejer ae
0~~~~er i:r:.C:E.!l ers.J":.J.tn:"r~g.

: 01 s ,....j c!' 20, fru ::J ,...,:'I~-:'.:.f· :~:y ~~.--.vl,
i"'~r ve..!. :-dn "':,~t·?:,~'-lc u;'l. ::~r :..t
~:~~\'C ::~JT .....Clt.:·. T".':. Ll.l1 :=- ..... :, : !,u'-- :-....

....'.:~i.::C~l:..:i.:: 0St. fo:'" I':'" -.:.:.... '-. _ .-

t''2.V81.:.>:t v~l i::1((: :~Y'')::'-=.::''_:V">-: "C'd .~.:'l
O:?cYC,:-::JE :"'~cf1 ll:: er' :'0:" ~ \..':2.'i~I:: ~~....)
c:-: de::- :C:-'~~[i:E~ ::-..1 r,?;.: ;.:- ~!\.:....~
(~"j'1"'1"'i7" :~~1o:; ~;: 'y.~~l P"', 1 •• .)Y';- ,...

P"'~ -:!-'i"".lc:'"' e!" : ....('J~1 ~~~.~: .. ~ ...;.:..l~ .,.......,):
.::.n("~Crl."':"t2 ("'en 0=--~~ 2":.-2l:C l"" r 'J';~~r>r

i'O::,u,:1E::,'(~in~ ::", a~ de~ ':':~l:-~ ~l\e::'
:,-(]E.r:':',CSY'e l~ ..~~V:.:·"C'2-~€'0: ' ""'''".-;r ff'2':".'-
s:~~irl~ ~f, dt ~€r ~C~(: ~:~ ~2~ :
:-:,.:-y Jr.::>·-..:',SE"t ~l:::?-:-,-te hC~:""1 ...ni"'"j~ -:'"'
.:: 7 ~':'~-:.=.,:;n c: s..2 ~;'€.22c:.:', . -~:-~ ..
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52.

Lcd3Cjc:::, lb.
Ir.2-tr.nr.

n!'.l1.rcal i ha.
(hc:::'<"find.er>for
bye8clinier)
F = Fredskov.

Ejerens påstand. Fredninssn~vncts bemærY~in5er og
efC0relsc.

77.
V8gn Eer:kind
L:llJr.s en,
Derup, 3362
H0rn.i.nC

6,63
(5,21)

Ejeren enførte, at
!"atr. nr. 22 Døru;.:>, an-
ført UT:cer loc3ejc~ ~r.
82, ejes af h2~, ~en
hen har ikke tinglyst
ed.ko~st rå parce:lcn,
so~ i sin ~id -1877-
blev ko~t a: hans
beds~efer, der hcd
Stef~en Laursen.
Parcellen hor altid
vc~ct udnyt~et sam~en
ure g~~dens øvriG~
jorj. EjerEn øn~ker
ikke at afholde ud-
Gifter ved ejendoms-
dorn •

Erstatning for fredning af del af
Matr. nr. 72.D .fastsættes til 6.100 kr.

•e -----------------------------------------------------------------------------------------------------78.
fru : r'I'a Bonde
Døru)"',3362
Eorn:.nz.

Fredningsplanudvalget har under
saGens behandling frafaldet krav om
frcol1ing af ejendommen, del af matr. nr.
7b, D0ru~, der herefter udctæ af f:::-ed-
nip~ss~gen, hvilket er meddelt ejeren
und~r besigtigcl~cn.

79.
Gårdejer Jens Kr. E
Seier Jacobsen,
Dørup,
8362 Hørning
8a D~, 23 D

0,75(0,49)
F. 0,26

Erstatningen fastsættes til 400 kr.

-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------

•

80.
Fru Else Marie
Thomsen,
Gundyvej 35,
8362 Hørning.
3b DX +)
17 DX

, llb E'C,
28 HX

+) Tingbogen
angiver Svend
Aage Andersen som
~J~!~ • -~------------~---~----------------------~-----~

8,69
(8,33)

-Lodsejer 80 har ved
sin ægtefælle anført,
at matr. nr. 3b D også
ejes af fru Else Marie
Thomsen. Der ønskes
ingen erstatning.

På matr. nr. 28 H er tinglyst
ekspropriation i.h.t. lov 186
af 4. juni 1964. Fredningsnævnet
kan efter telefonisk indstilling
fra planudvalget godkende ud-
videlse til motorvej i henhold
til den i frednlngssagen frem-
lagte vejplan.
Der ydes efter ejerens ønske in-
gen erstatning.

8l.
Gårdejer Tage
Christensen,
Dørup, 8362
Hørning.
20 D

0,20
F. 0,20

Arealet er fredskov.
Der ydes ingen erstatning.



54.
Lodsejer lb. nr.
matr. nr.• Areal i ha.

(heraf indenfor
byegelinier)
F = Fredskov.

Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger
og afgørelse •

82.
S. Laursen,
indført i ma-
tril,elen Lh.t.
J.M. skr. 8/12
1877.
22 D

0,19
(0,09)
F. 0,10

Brev til S. Laursen
kommet retur

_(se lodsejer_ 77)

Lodsejer 77 Vagn Herskind Laursen
har anført, at matr. nr. 22 Dørup
ejes af ham, men han har ikke tine-
lyst skøde .pu parcellen, som i sin
tid -1877- blev købt af hans bedste-
fsr, Steffen Laursen. Vae;n Herskind
Laursen ønsker ikke at afholde ud-
gifter ved ejendomsdom.
Der ydes ingen erstatning.---~---------------------------------------------------------------------------------------------------------83.

Svend Stubbe
~tcrgård,
~uis Petersensvej 1,

2960 Rungsted Kyst.
25 P-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,22
F. 0,22

Arealet -er fredskov.
Der ydes ingen erstatning.

Slf.

ttgkil Fogh
, ~rdejer

jertrup
~62x Hør;ting l

~a B

5,23(5,23)
, .

Ejeren foreviste ved besig-
tigelsen en skråning af en
grusgrav, som han havde
beplantet for et par år
siden.

Bygningerne er beliggende udenfor fred-
ningsgrænsen. I forbindelse ~ed udvi-
delse af en svinestald h~r nævnet den
28.3.1974 godkendt, etablering af mød-
dingssted med eødningstransportør i
det fredede område. Ejeren har t ti]-
slutning til besigtigelsen fået eodkend-
rørlægninG af en ca. 120 m lang grøft
over ~jmdommen.
Erstatningen fastsættes til 4200 kr.

85.
Proprie~'"er
Peder O. Schmidt,
Tprskovvej l,
8464 Harle';
l Ta x

1,80
(1,80)

Erstatningen 'fastsættes til 1500 ],-

-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------86.
Gårdejer Gunnar
Vidkj:>lr
Stillingvej 506~~:~1::::: .

1,32
F. 1,32

Arealet er fredskov. Der ydes
ingen ers~atning.

87.
Karen Marie H.
Sørensen,

a~i1linevej
~62 Harlev

2c Tå, 5i Tå

476,
0,82
(0,02)
F. 0,80

Arealet er overvejende fredskov~
Der ydes ingen erstatning.

---------.-~-~----------.--~-------------------~---------------------------------~-----------------------~--,
( l



~ Lodsejer lb. nr.
• matr. nr.

56.
Ejerens påstand.Areal i ha.

(heraf indenfor
byggelinier)
F = fredskov.

Fredningsnævnets bemærkninger og
afgørelse.

88.
Thor Knud Eeholm
Pedersen, sl{øde l-
11/5 1973,
St~11inCC8rdsvej 8,
8402 Harlev
2e T~.x

90. Samme
4g Tåe

13,78
(1?,59)
F. 1,10

0,26

Ejeren har oplyst, at han
har erhvervet matr. nr. 2e Tå
i september 1972 for på area-
let at drive planteskole,
na\nlig med dyrkning af
stedsegrønne planter, roser
m.m. I forbindelse hermed har
han samtidie erhvervet vaod-
indvindingsret til 12.000)
vand årlig fra Jeksen bæk.
Fjeren har inden frednings-
saeens rejsning plantet et
læhegn langs hele ejendom-
mens nordøstlige skel oe
ønsker yderligere at anlæese
3 rækker læhegn tværs over
parcdllen. Det er tanken, at
der på hele arealet skal ind-
rettes den såkaldte plastic-
formering, der bestAr af
"vækstbænke" overtrukket med
plastic. For så vidt angår
matr. nr. 4g Tå. har ejeren
intet at bemærke. Der er her
tale om selvsået skov.

Planudvalget har protesteret imod
de ansø5te læbælter samt mod ret3b-
lering af læplantning lan~~ ejendom-
mens nordøstliGe skel, hvor en del
af planterne er e;ået ud. Frednings-
n~vnet fineer efter o~nændichederne
at kunne til18de de ansøgte l~-
plantninger. Frednincsn~vnct har
herved 12~t vægt p?, at en udnyttel-
se af ejendo~men i gartnerimæssig
henseende nødveniieeør læbeplantnine,
og at denne ikke skønnes pA afgørende
måde at ville virke skæmmende i land-
skabet. Den omtalte plasticforncrin~
kræver ikke tilladelse fra fr€'dnine;~..:.
nævnet. Deri~od vil opførelse af
egentlige drivhuse ikke kunne ti.llades.
Erstatningen fastsættes til 10.300 kr.

89.
C~rdejer J0reen Peter
Cv.ov, Stillingvej 484,
8471 Sabro.
4f T&

0,23
(0,07)

Erstatningen fastsættes til 300 ~r.

90. ".Se lodsejer 88.
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------... ....... .. ..... _.~ ~. ~ ... t· • •

, .... Vi!

Lodsejer lb. nr.

_ih.
-UttQ Korshøj og

Holger Knudsen,
Haraldsgade 36,
7400 Herning.-

matr. nr. Areal ialt. fredet. Areal indenfor Areal udenfor
byggelinier byggelinier.

5e Tå 3,43 0,70 Hl. overensk. 2,30 0,43
_ 5d Tå 3,53 0,90 2,51 0,12

5f Tåx 3,62 0,00 2,42 1,20
30a Tå 6,57 3.95 - dekl. 1.95 0,67

17,15 5,55 9,18 2,42

. På ejendommen har været foretaget grusgravning efter nærmere aftale mellem fre~~ingsplan~
udvalget og ejerne. Retningslinierne for denne gravning blev fastlagt ved-en på ejendommen den
6.- juni 1968 tinglyst deklaration. Ifølge denne deklaration blev en del af matr. nr. 30a Tåstrup fre-
det, således at der på arealet ikke måtte opføres bygninger, master, bo~er m.m. og ej heller foretages
beplantnineer,. der kan forring~ udsigtsforholdene.

Ifølge særlig aftale mellem fredningsplanudvalget og ejerne blev 0,7 ha af 5e og 0,9 ha
a~ 5 d fr~det, sålel1es at der heller ikke her kan foretages bebyggelse eller beplantning, mod at
der gaves ejern.e visse yderligere graverettigheder. ". ,

Crusgravningen på ejendommen er nu ophørt og arealernes tilstand" retab~eret som fore-
skrevet ~ deklarationen. '

På ejendo~men er der herefter 9,18 ha under bygselinier og 2,42 ha friareal, medens resten
af ejendommen er fredet ved tinglyst deklaration eller utinglyst overenskomst.

Erstatningen fastsættes berefter til 10.500 kr., idet der ikke: ydes erstatning for de ved
den tinglyste deklaration eller ved den utinglyste overenskomst fredede arealer •

•



Lodsejer lb. nr.
matr. nr.

Areal i ha.
(heraf indenfor
byggelinier)
F = Fredskov' !

59.
Ejerens påstand. Fredningsnævnets bemærkninger

og afgørelse.

~2.
.-:-hauffør Sigfred

oe Lars Beck Nielsen,
Elstedvej 183,
8520 Lystrup
5m Tå .----------------------------------------------_~_----_~~_-------------------------------------------------~

Ejeren har oplyst, at han har ' på matr. nr. 8e Tå foregår grus-
købt ejendommen i september gravning, men på den del af matr.
1972 for 400.000 kr. Ejendom- nr. 8e, der er under fredning, er
men er ialt på 26 tdr. land. gravning afslutt~t og retablering
Ejeren har ønsket erstatning foretaget efter nærmere aftale
i det omfang fredningen vil mellem planudvalget og ejeren.

8b Tå, ae Tå, ad Tå, forhindre ham i at grave Erstatningen fastsættes til
'Si>Tå x grus. '" : .. . , 4.900'Kr.. .

~_------------------------------_~_-------------------------------------------------------------------------94. ... ,
Gårdejer Laurids 0,64
Jensen, F. 0,64
StRllingeårdsvej 3,

':462 Harlev
~a Tåx .•-----··-------r-------------------------------------------------------------------------~-----------------Al5. · .. ..
~~rdejer Hakon Jensen, 0,89 Arealet er overvejende fredskov.

Knudsvejen 7, (0,09) Erstatningen fastsættes til.loo kr.8362 Hørning F. 0,80

93.
Entreprenør Tage
Larsen,
Hvedemarksvej 5,
8462 Harlev J.
skøde l. 11/9 1972

ld r

(0,16)
t 0,16

Arealet er fredskov.
Der ydes ingen erstatning.

Arealet er fredskov. Der ydes
ingen erstatning. ,

Erstatnin~en fastsættes til 400 kr.
96 .•
LQnd~a~d Jens Knud
Jensen,
?ind~møllevej 30,
8362 Hørninl5
le EX ,

97 •.
Iv~~ Borgbjerg Jensen,
IIasseltoften [f8,
3:;;61 I-iesse'aeer
skøde 1. 9/1 73.

_ E, 16'a R, )
l6c :Ex.

•

1,92
(0,42)
F. 1,50

8,25 _.
(8,25)

Fredningsnævnet har sammen ~ed .-
den rlanudvalget tenne~g~et forskel-

lige I'!lulie;e placeringer ai' et
_, n~'bygc;eri.S3c;en er udsat indtil

videre, for at ejeren kan frcm-
kornr~emed et projcld .til en
~~dret placering.
Frednincsn~vnet vi] ~enerc, n~r
dette projekt fre~Ko~mer, t2gC
sti11ine til, om en flytnine
af bebyeee1sen kan godkendes,
mod at de eksisterende bygnin-
ger nedrives.
Erstatningen fastsætte~ til
6.600 kr.

. .
Ejeren,der har~p1yst,
at han har købt ejendommen
1.4.1973 ønsker tilledeI-
se til at bygge'nye bycnin-
ser ~od at nedrive de eksi-
sterende •

, ,



61.
Lod:::cjcrlb. nr.
m::ltr. nr.

Are~l i ha.
(heraf indenfor
byce:elinier)
F = fredskov.

Ejerens påstand. Fredninesnævnets bcr,J::')r!mineer
og afgørelse.

0,10
(0,10)

evt--,. -----------------------
Ta~e Hede&rd
Kristensen,
Fusv8.dvej ?,
8362 Hørning

Ejendommen 'er bebYGget.
Der ydes ingen erstatning.

2k E
----------------------------------------------------------------------------------------------------~-------99. ..Hu~ejer Jens l 22 Ejeren rejste spørgsm'-tlet Ejendommens bygnin::;e~'er belie;gende
Joh:::.Petersen (i,22) om tilladelse til at ud- udenfor frcdnines~rTI1:::cn.
Cuncayvej 49, skifte det' eksisterende Frcdningsn~vnct vil spnere tare sti~'
8362 Hørninc stuehus med et andet.,stue- line; til en eyentuel udsl{iftning

. , hus med anden placer2ng. a~ den eksisterende bebygcelse,

•

E:~ '::eEX . . hvorved bemær.kes, e.t der på hele
, -': , . . .. ,are-e1.€Jth\rl1er;RflililintrrE'fvitl.'t.___________________~ ~~ ~ ~ ~~~_~Jlt~~~__~~ ~~ ~~~_~L_

00.
G~rdejer Ewald 0,60 Erstatningen fastsættes til 200 kr.
Jensen, (o 20)
Torshøjvej 80, F.'o,408362 Hørning.e'E-------------------------------~-----------------------------------------------------------------~----------_l.

.rer Jens Hansen,
Inl!::rslevSkole,
8361 :rass;la.ger
3f EX

1,25
(1,25)

Erstatningen fastsættes til 1000 kr.

102.
Bestyrer Hans
Niel::;cn,
GtffiGd.yvCj66,
8362 Horni.n::;.

1,00
(1,00)

Erstatningen fastsættes til Spe kr.

l ~ ~~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
103.
Gårdej~r Km.!d 0,47 . , l' • ,

Bent Ande~'::"en, (0,47) ,.,... ' .' "lBrydchojvcj 25, !,.'.. r _".';" • .. ..... ,.

8362 Hørnine .":.".... ."c To" - • , • I···. "" ".' ':~--~------------~------------~-----------------------------------------------------------------------------lol.. \ '. .' l •

Ccirdejer l·lathias 6,05 Ejeren oplyste, at han øns-
lirE.:1dt, -(2,99) -- - ---··kede·-a:tg-rav~-'sandp'å' en del
Torshøjvej 72, F. 1,25 af matr. nr. loa udover den

•
:62 Hørning opgravning, som allerede er

. foretaget på arealet. H~~
_OR EX . anførte, at han, såfremt han

ke kunne grave grus, ønskede
at foretage tilplantning af
arealerne til skov. Ejeren
har ikke foretaget anmeldel-

.se af den ønslcede gravning
til amtet.

Planudvalget har ikke kunnet anbe-
fale, at det tillades ejeren at
foretage yderligere gravning på
arealet, men har ikke villet udta-
le sig imod, at der gives ejeren

ik-adgang til at tilplante arealet,
såfremt der foret~ges en udjævning
af den eksisterende gravekant. -
Fredningsnævnet kan ikke imødeko~me
ejerens ønske om yderligere grav-
ning, men tillader, at der forct8ges
tilplantning af arealet med tr~er,
s8fremt der forctaees en udjævning
af grøvekantcn.
Erstacnineen fastsættes til 4.800 kr



Lcd,ejcr lb. nr.matr. nr. Areal i ha.
(heraf indenfor
bYGeelinier)
F = Fredskov.

63.
Ejerens p3.stand. Frec.."1inesnævnetz be:r.ærlmingcr oe

afgørelse.
-,

a;6_ejer Hans
~r. !.ndercen,
Y.nudevejen 23,
8362 Hørning.
lob EY.

4,20
(0,52)
F. 3,68

Erstatningen fastsættes tii -560 kr.

• l------------------------------------------------------------------------------------------------------------106.
Poul Aaen,
PinQc~øllevej 49,
c3G2 Hørnin9,
sl,øde l. 27/7 1973

loe E~- 12a EX ,

14,46
(7,94)
F. 6,52

F,jeren oplyste, at h3n havde
en eældende til1ade1~e til at
oDbygge kostalden. Ejeren
ønskede at foretage en til-
plnntning af nogle arealer,
som har været afdrevet med
grusgravning.

P12nudvalget har ikl,e protesteret
mod den ønskede oll1by~nirl;:;,forud-
sat, at der ikke herved ville fre~-
korrme behov for nye b~'eninger. Eje-
ren m~ fremsende tecnin~er til den
projekterede ombyening til frc~"1ingr-
nC'3vnettil eodl~enc.else forinden

-by~~cri-kQ~ pJbdeyndeq. Ejcreri har
ved skrivelse ~f 12/1) 1973 f~et
tilladelse til p& no~le ~fdrcvne
gruseravnine~8rcn1er oven for
ejendommens skrftnincer at foretage
beplantning ~ed b1~ndet skov under
forudsætninG af, et de pJ arealet
værende jordburu<er jævnes ud. .
Erstetningen fastsættes til 6.400 kr.e.-------------~-------------------------------------------------------~---~----~---------~----~----~--------

lof E, l?C ];
loS.
r.D.F. }b·....:,lJ,S _

11. krec1~,
vi 1,asser~r K. Koch,
Hv.idL:1øvc;"lej lG,II
~ar!lt1s 11 .-.

lo~ :E

0,12
(0,12)

0,62
(0,40)
F. 0,04

1,29
(1,29)

Ejendor1men er bebYGGet.Der ydes ingen erstn~n~nL.

Der fastsættes en er~tatning p2
600 kr.

Er2tatningen f~~t~~ttcs til 11~0 kr.

•
2.2.0.L.B. P::e:,cntzen
~~ Er~~ Dærentzen,
::er .<;1<inci,
21164 G3.1cen.

5,18
F. 5,18

Der ydes ineen erctetninc.

---~--------------------------------------------------------------_._-----~-----~--~-----------------
lll.
B()cl::'""'c~nd Ezon
~!iøl:3en,

~~gl~~~r~~505,
--Frcdriil'lr:::,:Jl"c:1t'cTV2~:!/ethar unde'r

sa~ens behQndlin~ ~r2faldetkrav 01"J f!"'cdnin.:3'RI del ::lf f!}at:-.
nr. ~1 T~, der herc~tcr udgår
a~ frcdn~n~~~a:c~.

. --------------------------------------------------------------------------------------------------------



66.
Hvor der i nærværende kendelse er meddelt tilladelse

til byggeri m.v. €r det under forbehold af andre myndigheders
eventuelle nødvendige godkendelse f.eks. af amtsråd, byudvik-
l~ngsudvalg, kommunalbestyrelse, vejmyndighed og lignende.

Da der ikke skønnes at finde forringelse sted a~
panthaveres eller servituthaveres retsstilling gennem den ske-
te fredning, vil ers±atning i det hele være at udbetale til
ejerne •.

I
Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstif-

tende på de fredede ejendomme med fortrin forud for pante- -
gæld og med fredningsnævnet for Århus amts sydlige frednings-
kreds som påtaleberettiget efter indhentet udtalelse fra ved-
kommende.fredningsplanudvalg.

Erstatningsbeløbene vil i medfør. af lovbekendtgø-
relse nr. 445 af l. oktober 1972 af lov om naturfredning § 33
være at udrede med 3/4 af statskassen og 1/4 af Århus amts-
fond.

Kendelsen kan i overensstemmelse med reglerne i
nævnte lovs § 24 indbringes for Overfredningsnævnet.inden-
for et tidsrum af 4 uger fra den dag, da kendelsen er med-
delt de.ankeberettigede.

I medfør af nævnte lovs § 25 vil kendelsen i øv-
rigt. være at forelægge Overfredningsnævnet til endelig af-
gørelse •.

_T h i b e s t e m m e s :
De i foranstående fortegnelse anførte ejendomme-

i Hørning, Adslev, Harlev og Kolt sogne, samt under·Skan-
derborg købstads jorder fredes i overensstemmelse med det
foran anførte og således som vist på det medfølgende kort.

Påtaleberettiget er Fredningsnævnet for Århus
amts sydlige fredningskreds efter indhentet udtalelse fra



67.
vedkommende fredningsplanudvalg.

Erstatningerne udgør følgende beløb: . .

•

],'0. nr.
l •.
2.
3.
3aa.
3a.
3h.
3c.
3d.
3e.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

navn

•

ee

Præsteembedet
Viggo Pedersen
Osvald Roldsgaard
E. Holthen Worsøe (O. Ro~dsgaard)
Osvald.og John Roldsgaard I/S
Miljøministeriet
Arne Vestergaard Andersen
Kirsten og Torben Bech
Hans Henrik Lausten-Thomsen
Gerda og A. Sandbjerg
Jens Edv. Holm
H. Hauberg Jensen
Martin Mølgaard
Egon Møller
Søren Severin Madsen
P. Chr. Jacobsen
Gerhardt Preben Holst
Gerda Kleits-Jensen
Henning Bratlund
Ole Sten Andersen
Aage Holm
Aage .Jensen
Hans Jensen
K. Fisker Jensen
Henry Andersen
Tage Morten Laursen
Henry C. Nielsen
Ole og Hanne Schmidt

2.800 kr.
800 -

12.000 -
300 -

14.000 -
o

11.200 -
3.000 -

o

3.500 -
25.000 -

400
7.700 -
8.000'-

200 -
28.600 -

1.500 -
1.700

8.000 -
1.000
2.900 -
1.300 -

12.000 -
4.300 -
2.500 -
1.600 -
2.800 -

o



I
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

" .

38.

39.
40.

I
41.'
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

68.
Bjørn Niels Ebbesen
Gudrun Hauberg
Johs. Juul Munch

4.300 -
24.000 -

2.600 -
6.400 -
3.900 -

15.300 -

Otto Bjerrum
Ole Friis Sørensen
Harald Johansen
Kaj Pedersen
Fru Marie Larsen

3.000 -
300 -

N. Resen stenstrup 13.000 -
21.100 -

400 -

Morten Riis
Knud Knudsen Kold
sv. Erik Bang Sørensen
Jens Lund Rasmussen

3.000 -
o -

Jens T. Jespersen 4.400 -
F.P.F. - F.D.F. o -
se lodsejer lo, iflg. tingbogen
S.P. Laursen o .:.

Jørgen Søderholm Nielsen
Jens P. Hjort

1p.ooo -
6.200 -

Gunnar Borgbjerg-Jensen 11.900 -
1.600 ..;.K.F.U.M. Viby trop

F.D.F. 4. Århus kreds 1.500 -
1 ..400 -
5.800 -

010u Juul
Edith Svingel
Leif Rasmussen o -

Anders Cecilius Hougaard
Gudrun Heide Petersen

1.600 -
400 -

Karl Johan Nielsen 2.300 -
Niels H. Birkegaard 6.200 ~-
Bent Mickdahl 5.500 -
Bengt Karlsson o -



69.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

Erling Petersen
Anders Møller Rasmussen
Per Krogh
Harry Hansen
Rasmus Ejnar Rasmussen
Henry Bæk
Hørning Kommune
Kristian Kristensen60.

•
61.
62.
63.
64.
65.
66. Hanne Hjorth Artved, 11/11-74

betinget skøde til Fl. Abildgaard

Søren Mikkelsen
Ole Borgbjerg
Inge-Lisa Clausen
Hans .Andersen
Gert Jensen

67.
68.
69.

Søren Abildgaard Jensen
Kr. Skovgaard Sørensen
Rasmus Jensen

70. K.F.U.M., Haslegruppen
Robert Jensen: 71.

72.
73.
74.
75.

Peter Jespersen
Thomas Nedergaard Olsen
Jens og Vagn Thomsen, Frode Lykkegaard
se lodsejer 80, ifl. tingbogen Sv.A.
Andersen

76. se lodsejer 80, ifl. tingbogen Hjalmar
Kristensen

77. Vagn Herskind Laursen
78. Udgår af fredningen
79. Jens Kr. E. Seier Jacobsen

Fru Else Marie Thomsen (3b nX iflg.
tingbogen Sv. Aa. Andersen, jfr. 75
og 76.)

80.

21.800 -
1.000 -

o -

10.200
19.000 -

o -

o -

3.100 -
9.200 kr.
5.600 -
3.500 -

o -
10,000 -

1.900
2.000 -

16.000

9 -

9 -
Q -

Q -
25.900 -

3.700 -

o -

o -

6.100 -

400

o -



81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

70.
Tage Christensen
se lodsejer 77, if1. tingbogen S.
Laursen
Sv. Stubbe 0stergaard
Esl{il Fogh
Peder O. Schmidt
Gunnar Vidkjær
Karen Marie H. Sørensen

88 og 90. Thor YilludEgholm Pedersen

I
89.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

I 101.
102.
103.
104.•
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Jørgen Peter Skov
otto Korshøj, Holger Knudsen
Sigfred og Lars Bech Nielsen
Tage Larsen
Laurids Jensen

Hakon Jensen
Jens Knud Jensen
r. Borgbjerg Jensen
Tage Hed-gaard Kristensen
Jens Johs. Petersen
Ewald Jensen
Jens Hansen
Hans Nielsen
Knud Bent Andersen
Mathias Brandt
Hans Chr. Andersen
Poul Aaen
Elna Jensen
F.D.F. Ile kreds
Paul F ..Schmidt
L.B. og Bo Bærentzen
Udgår af fredningen

o --

o -

o -
4.200
1.500 -

o -

o -

10.300 -
300 -

10.500 -
o -

4.900 -
o -

100 -
400

6.600 ..,
o -

1.000 -
200 -

1.000 -
800 -
400 -

4.800 -
500 -

6.400 -
o -

600 -
1.100 -

o -

508.200 kr..



I

:

'71.
De tilkendte erstatninger, der ialt andrager 508.200 kr.

forrentes fra kendelsens dato og indtil beløbene kan hæves med
en årlig rente, der er l pct. højere end den af Danm2rks National-
bank fastsatte disconto, der er gældende fra nævnte dato.

Gudrun Gravesen.
(sign.)

K.A. Pedersen
(sign.)

Ka.j Hansen
(sign. )

L. Thorup.
(sign. )

. '
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



REG. NR. SDy:Z4
FREDNINGSNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS VESTLIGE

FREDNINGSKREDS

TINGHUSET. VESTER ALLE 10

TLF. 06·122077

,8000 ARHUS C. DEN 2l.marts 1983.
SAG NR. 32/1983

Nævnet har d.d. skrevet således til Mary-Ann Vestergaard og
Asger Hansen, Bjertrupvej 9, Stilling, box 47, 8362 Hørning:

" har De ansøgt
I et hertil indsendt andragende/om tilladelse til at til-

plante en 1,29 ha stor dalakrAn1ng på Deres e~endom matr.nr. 12b-
Stilling med ~ul.tN.kul tur. Den pågældende skrAn1ng er omZattet
at Overiredn1ngsnævnets kendelse ~ 2a.september 1979 om tred-
ning af arealer i Jeksen-dalen, idet den ligger umid.delbart nord
tor fredn1qsomrAdets sydgranse.

I den anledning meddeler fredningsnævnet herved i medt.r
"at naturfredningslovens § 34 d.en &nsøgte t111adelse •

•
Af~ørelsen kan efter naturfrednin~slovens § 58 indbrin~es for

overfrednin~sn(8Vl1et, Ama1ic[;ade 7, 125G l~obenhnyn K., af bl.a. anf.:øee-
ren og .forskellise myndi~hedcr.

Klaeefristen er 4 u~er .fra den dn~, af~ørelsen er meddelt den
på~ældende l'.:la~eberettir;eJ.e.

En tilladelse kan il<l~eudn.yttes for udløbet af klasefristen.
Er l\la~e iv~rk ~at, l{an tilladelsen ilcl:<:iudnyttes, r.1Cdmindre den opret-
holdes af overfrednin:sn~vnet.

Tilladels'2n bortfalder, hvis den ikJw er udnyttet inden 5 år.

Modtaget itreaningsstyrelsert

'! ~ MAk. i9B~
Fred,ningsstyrelsen.

Ju 36"..9



UDSKRIFT
af

-forhandlingsprotokollen
for

NATURFREDNINGSNJEVNET FOR
ÅRHUS AM1S SYDLIGE FREDNINGSKREDS

År 1983, den 30. marts, behandlede nævnet
sag nr. 21/1983 angående efterfølgende godkendelse

af ombygning af transformer 108
Pindsmølle og transformer 444 Bodil
Mølle med dispensation fra Overfred--
ningsnævnets kendelse af 28. septem-
ber 1979 om fredning af arealer i
Jeksendalen og f.s.v. angår transfor-
mer nr. 444 også med dispensation
fra åbyggelinien.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, og det
amtsvalgte medlem, godsejer I. Tesdorpf, samt" suppleanten for det kom-
muneva1gte medlem, arkitekt N. Chr. Skjøth.

Fredningsnævnets forma."ld,dommer L. Thorup, der har besigti.get
arealet, har konstateret, at transformerne er opstillet.

Der fremlagde s skrivelse af l. marts 1983 med bilag fra Amts-
fredningskontoret, der har godkendt det ansøgte.

Af det fremlagte fremgår, at det er oplyst, at der i forbindel-~I~)se med. ~

ninger
etableringen af de 2 transformerstationer fjernes en del luftled-
i området.

Der er i fredningsnævnet enighed om at meddele en efterfølgen-
de godkendelse af de 2 opstillede transformere, og der meddeles herved
dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen,og for så vidt angår transformer nr.
444 meddeles tillige dispensation fra åbyggelinien.

L. ThoI1lP. lIC.



OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. Amaliegade 7 j f/ic
1256 København K

Telefon •••••
01-133638

4. oktober 1983Dato:
Politiassessor Hedvig Hauberg
Nørgård og professor Carl Aage
Nørgård
Skjoldsbjergvej 2,
Skjørring
8464 Galten

J. nr.: 1763 B/81-1/83

Vedrørende opførelse af et redskabshus på matr.nr. 13 ~' Adslev By, Adslev -
naturfredningslovens § 47 (skovbyggelinien) og ~verfredningsnævnets kendelse
af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.

Ved en afgørelse af l. juli 1983 har fredningsnævnet for Arhus
amts sydlige fredningskreds tilladt, at et ældre redskabshus til F.D.F.ls
spejderhytte på ovennævnte matrikelnummer erstattes med et nyt redskabshus
af samme størrelse som det hidtidige. Redskabshuset, der måler 3,8 x 3,3 m,
opstilles ca. 4 m nord for lejrhytten og vil i det ydre komme til at svare til
denne. Fredningsnævnets tilladelse er betinget af, at bebyggelsen fjernes,
når ejendommen eventuelt ikke længere skal benyttes til lejrophold.

Denne afgørelse har De som skovejer påklaget til overfrednings-
nævnet, idet De anfører, at der ikke ved opførelse af nye bygninger bør ske en
yderligere intensivering i arealets benyttelse. De har anført, at brugen af
lejrhytten og udlejning af den medfører ødelæggelser i området. Der forelig-
ger således eksempler på bilkørsel og parkering, løsgående hunde og ødelagte
hegn på tilstødende ejendomme samt kraftig benyttelse af hele det omliggende
område.

Af overfredningsnævnets kendelse § 2 fremgår bl.a., at frednings-
nævnet kan meddele afslag på ønsker om om- og tilbygninger af eksisterende
helårs- eller sommerhuse, hvis fredningsnævnet skønner, at bygningen vil få en
uheldig indvirkning på landskabet.

Af de modtagne akter fremgår, at De og en anden skovejer i for-
bindelse med fredningsnævnets besigtigelse gjorde indsigelse mod enhver udvi-
delse af den eksisterende spejderhytte. De fremmødte repræsentanter for Ar-

'4Ia hus amtskommune og for tilsynet med de private skoveJfandt ikke anledning til

.,



2.

at modsætte sig det ansøgte.

Fredningsnævnet har herefter enstemmigt besluttet at meddele den
ønskede tilladelse.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af over-
fredningsnævnet.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Over fredningsnævnet kan tiltræde fredningsnævnets enstemmige til-
ladelse til, at det hidtidige redskabshus ~rstattes med et hus af tilsvarende
størrelse på vilkår, at bygningen fjernes, hvis ejendommen ikke længere skal
benyttes til lejrophold.

forl~~$
eksp. sekr.



UDSKRIfT
ef

forhandlingsprotokollen
for

NAl UKFflEONINGSNJEVNET F-OR
ARHUS AMI& ::,vDLllit f-Rl::DNINfiSKREDS

REG.Nl S'1Jy

År 1984, den l. februar, behandlede nævnet
sag nr. 195/1983 angående dispensation fra skov-

byggelinien til opførelse af ny
spejderhytte på matr. nr. lo g
Edslev by, Kolt sogn, der er fre-
det i henhold til Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. september
1979 angående fredning af arealer
i Jeksendalen.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det amts-
valgte medlem, godsejer I. Tesdorpf, og det kommunevalgte medlem,
stud. scient. J. O. Andreasen.

For F.D.F. - F.P.F. - ll. Århus kreds mødte installatør E.
Rørbæk.

De tilgrænsende skovejere, Louise Brandt, R. Bprgbjerg, L.
0stergaard og Bodil Bigler, var mødt.

-.) For Amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Petersen.
ti Der fremlagdes skrivelse af 14. november 1983 fra Bygningsin-

~'4tspektorat Syd med forskellige bilag, herunder en bygningstegning og
beliggenhedsplan. Det fremgår af det forelagte, at der søges om til-
ladelse til at opføre en spejderhytte i l~ etage med et etageareal på
160 m2.Samtidig vil den eksisterende hytte på 110 m2 bebygget areal
blive nedrevet.

Det oplystes, at der i den gamle hytte var 20 sengepladser,
og at der i den nye hytte vil blive indrettet et tilsvarende antal
sengepladser.

Placeringen af den nye hytte blev forevist.
De'mødte skovejere protesterede mod, at der meddeltes tilla-

delse til den nye hytte. r- forbindelse hermed anførte de, at der har



-2-
•

Været væsentlige ulemper ved de aktiviteter, der er foregået fra
tt hytten, bl.a. med ulovlig indtrængen på privat ejendom og klipning

af grene m.m.
Amtsfredningskontoret v/skovtekniker Brøndurn Petersen ville

ikke protestere mod det ansøgte.
Århus amt v/Amtsarkitektkontoret har den 8. november 1983

godkendt projektet.
Der er i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse

til den projekterede hytte med den anviste placering. Hytten skal
fremtræde i mørke farver, også for så vidt angår tagbeklædningen.

tit Det er et vilkår for godkendelsen, at den gamle hytte nedrives, så
snart den ansøgte hytte er opført. Det er endvidere et vilkår, at
hytten fjernes, såfremt den ikke længere anvendes af spejderbevæ-
gelsen eller tilsvarende ungdomsorganisationer.

På de nævnte vilkår meddelte fredningsnævnet dispensation
fra skovbyggelinien.

L. Thorup. /IC.

-e Udskriftens rigtlo~ed bekræftes.
Efter nalu'freonlngslovens § 58 og § 47 kan fredningsnævnets 8fg0-
relser Indbrm;es for Overfredr.:rgsnævnet (adr. Amallegaae 7 1256
København K.l af bI. e. ansøg=ren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte forenInger og Institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovoyggellnien

Klagefristen er 4 u!;er fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældenoe kla;)ebereltlgede.

En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes fer udløbet
af klagefristen, Er klage indg;vet, må tilladelsen eller dispensaltonen
Ikke udnyttes. medmlf'ldre den cpretholdes af Overfrednlnosnævnet

Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ikke er udnyttet inaen 5 år
frs dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds. oen 7 FEB. 1984
Lo Thorup.
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1'6/i 1 sv.
OVERFREON INGSNÆVN ET Amaliegade 7' j fli c

1256 København K

Telefon ••••
01-133638REG. NR. 59 ~ti

Bodil og Erik Bigler
"Pindsmøllegård"
Pindsmøllevej 49
8362 Hørning

Dato: 15. oktober 1984
2280/75-1/84J. nr.:

Ved en afgørelse af 9. maj 1984 har fredningsnævnet for Arhus amts
sydlige fredningskreds tilladt Dem at bibeholde en hesterøringsplads, der uden
forudgående tilladelse er anlagt på Deres ejendom matr.nr. 12 a, Edslev By,
Kolt. Fredningsnævnets tilladelse er betinget af, at De forelægger nævnet en
beplantningsplan med henblik på sløring af udgravningen til pladsen. Tilladel-
sen, som er en flertalsafgørelse, er meddelt ved dispensation fra overfrednings-
nævnets kendelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.

Fredningsnævnets afgørelse er påklage t tiloverfredningsnævnet af Dan-
marks Naturfredningsforening, som både konkret og af principielle grunde finder,
at der bør nægtes tilladelse til at bibeholde hesterøringspladsen. Det anføres,
at pladsen kunne være etableret uden for det område, der er omfattet af fred-
ningskendelsen, og at det nuværende areal ret let vil kunne retableres.

Af sagen fremgår, at Deres ejendom, som blev erhvervet i 1983 med hen-
blik på optræning af heste, ligger øst for Arhus å i den østlige udkant af fred-
ningen. For de af fredningen berørte arealer gælder, at disses nuværende til-
stand skal bevares. Der må således ikke foretages ændringer i terrænet eller
terræn formerne , bl.a. ved opfyldning og planering. Ved etablering af den ca.
23 x 65 m store hesterøringsplads er terrænet imidlertid mod øst blevet sænket
ca. 2 m og mod vest hævet ca. l 1/2 m.

Arhus amts fredningsinspektorat har udtalt, at det foretagne terrænar-
bejde er uheldigt, også selvom der plantes vilde roser på en del af skrånings-
arealet. Amtsfredningsinspektoratet har peget på muligheden for at etablere he-
sterøringsplads på et tidligere grusgravningsareal på den del af Deres ejendom,
som ligger uden for fredningsområdet.
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I en skrivelse til over fredningsnævnet har De anført, at en flytning
til grusgrave n vil være yderst uheldig, bl.a. fordi de skrænter, der fører her-
til ikke kan forceres i stærk regn og om vinteren. Det afgørende er imidlertid,
at det er umuligt at arbejde med heste i grusgraven, som ligger tæt ved Arhus
kommunes losseplads. Lossepladsen er åben fra kl. 7 til kl. 1630, og flagrende
materialerester herfra vil udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko.

Over fredningsnævnet har modtaget fotografier til brug ved sagens be-
handling.

Over fredningsnævnet skal udtale:
Det må anses for yderst beklageligt, at det omhandlede terrænarbejde

er foretaget uden fredningsmyndighedernes forudgående tilladelse.
Over fredningsnævnet finder imidlertid efter omstændighederne at kunne

tiltræde, at den etablerede hesterøringsplads bibeholdes og har herved bl.a.
lagt vægt på, at flytning til en beliggenhed i nærheden af den eksisterende los-
seplads vil frembyde fare ved benyttelsen.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets afgørelse i sin helhed.
8 af overfredningsnævnets medlemmer har deltaget i sagens behandling.

Afgørelsen er enstemmig.

M~m:-
IJo FiskerV eksp.sekr.
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UDSKRlrT
at

fomandllng:>lJloIokollen
fur

NATURFflEDNIN8SNÆVNEI FOR
ARHUS AMlb SYDLIGEt-I1EllNIN(iliKRfDS

REG. NR. 5'~:l Y

sae nr. 108/1985 anGående dispensation fra overfred-
~~nESn~\mets kendelse af 28. septe~ber
1979 om Irednine af arealer i Jeksen-
'"'21entil ree;ulering af Jeksen Dalvej,
ete.pe 4.

Mødt var fredninssrlævl1ets formal1d, dommer L. Thorup og det
amtsvalgte medlem r. Tesdorpf.

Sagen er telefonisk forelagt nævnets kommunevalgte medlem.
Der fremlagdes skrivelse af 21. aUBust 1985 med bilag fra

Kommuneingeniøren i Hørning.
Endvidere fremlægges kopi af skrivelse af 18. juli 1985 fra

amtsfredningskontoret til Hørning kommune.
Af det forelagte fremgår, at Hørning kommune har planlagt

en udvidelse og regulering af Jeksen Dal vej fra Randersvej til }1arien-
lystvej, hvilket amtsfredningskontoret har godkendt i medfør af na-
turfrednineslovens § 42.

Der er i fredningsnævnet ellighed om at meddele dispensation
fra overfredningsnævnets foranførte kendelse af 28. september 1979
til den ansøgte regulering af ca. 750 lbln af Jeksen Dalvej, idet det
ikke skønnes at medføre et \~sentlig indgreb i det fredede område.

L. Thorup. /lv
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UDSKRifT
af

forhandlingl>pr otokollen
for

NA1URFAEDNINGSNJEVNET FOR
ÅRHUS AM1S SYULlGE ftlliJNlNGSKREDS

REG.Hl

oAr 1985, den 21. august, behandlede nævnet
sag nr. 105/1985 angående efterfølgende godkendelse

af allerede påbegyndt opfyldning på
ejendommen matr.nr. 2 ~ m.fl. Dørup,
by, Hørning sogn, der er omfattet af
overfredningsnævnets kendelse af 28.
september 1979 om fredning af area-
ler i Jeksendalen.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup og
amtsvalgte medlem, godsejer T. Tesdorpf.

For amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndurn Petersen.
Sagen er telefonisk forelagt nævnets komrnunevalgte medlem.
Ejendol11JP..enhar været besigtiget af nævnets formand.
Der fremlagde s kopi af skrivelse af 17. juli 1985 fra Århus

amtskomrnlli~e,udvalget for teknik og miljø til ejeren Arne Vestergaard
Andersen bilagt skitse.

Af det forelagte fremgår, at der ansøges om at erstatte 2
stk. gamle forfaldne murbygningsværker med en dæmning (sko\~ej) af
ler og muldjord. Som begrundelse for ansøgningen er anført, at mur-
værket i begge stemmeværker er meget besværlig at holde tæt. Lige-
ledes er taget på det ene stemmeværk meget forfaldent. Vedligehol-
delse af stemmeværkerne besværliggøres af, at området er meget blødt
og sumpet. Det er endvidere gjort gældende, at en dæmning (skovvej)
ca. 3 m bred også er nødvendig for at udnytte træerne i området.

Amtsfredninsskontoret ved Brøndurn Petersen og Århus amtskom-
mune, udvalget for teknik og miljø anbefaler over for fredningsnæv-
net at meddele dispensation fra den forannævnte fredningskendelse.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det forelig-



gende projekt og der meddeles herved dispensation fra naturfred-
nings19vens § 34•

L. Thorup. lIv

''';'le,,!> rigtiol"ed bekræftes.
-r na'urfrednlngslovens § 58 og § 47 kan fredningsnævnets afgo-

rri~er inabringes for Overfredningsnævnet (adr. AmallegaCle 7 12::5
i øbenh<Jvn K,) af bI. a. ansøgHen, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
f~e'kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dis-
p:nsatlo'1 fra skovbyggelinien.

Klagefmlen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberetligedQ.

En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før udløbet
af klagefristen. Er klage indgivet. må tilladelsen eller dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bOltbider, dfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra d~ns meddelelse. 29 AUG. 1985
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

Lo Thorup

--e
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NAIURfflEONIN6SNÆVNET fOR
ARHUS AMtS l)YULlI:iEfRE1Jt41N68KRED8

REG.Ni S'1rl y

Den 3. juni 198b behandlede
Sag nr. 140/1985

Til fredningsregisteret
til orientering <7/

/616 -r:~
nævnet Irl(
angående ansøgning om nedrivning af ek-

, 'sisterende hus og opførelse af enfami-
lieshus på matr. nr. 15 a Adslev by,
! \' )

Adslev, der er omfattet af overfrednings-
nævnets kendelse af 28. september 1979
om fredning af arealer i Jeksendalen.

# • "

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget fred-'
o :

ningsnævnets formaB~' dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte ~edlem,
lærer Viggo Thing,/det kommunevalgte medlem, bankfuldmægtig Aksel
Mortensen.

Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det an-

søgte byggeri, der har en forholdsvis lav byggehøjde og en udform-
ning tilpasset terrænforholdene.

Der var i fredningsnæ~net enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte byggeri, således som dette er vist på hovedtegning og
situationsplan af 8. maj 1986.

Jørg,enJensen.

Uc'ff.:riftens rigtIghed bekræftes.
E,,Gr n;:~urfreantngsloven3 9 53 og § 47 kan frM"I"q l"""'~~O~ ~'-.,-
rc:~er mdb, inges for Cverfredningsnævnet (adr, ';I""":·~g.-.. 7 )
Kobenhavn K.) af bI. a. ansøgHen, amtsråact. komrr:tJf'\n'~e', yP- ··-n l'g
anerkendte foreninger og Institutioner samt af skOVejefen \led diS-
pensation fra skovbyggeltnien. .

Klagefri~ten er 4 uger fra den oag; afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberel!lgede. .

En tilladelse eller dl~pensation må Ikke udnyttes før udlobet
af klagefristen. Er k'age indg·vel. må lIl1ade.sen eller olsocnsat")'1An
ikke udnyttes. medmrr.dre cen cpr~ltJolde5 at Ove. t'I<cmnro;, :. ". et.

Tillade!sen bortf"ld~r. såfremt den Ikke er udnyn6t l'-,C:: 1 5 <ir
fra dens meddelelse.

Freanlngsnævnet for Arhus amts sydlige frednIngskreds. den l) ijI ~Il~~8fi
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OVERFREDNINGSNÆVNET
REG.NR. 6-q~y

Amallegade 7 JF 1ic
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

FDF/FPF Arhus 4. kreds
v/Ole Glasius
Bredkær Tværvej 57
8250 [gå

Dato: 17.09.86

J. nr.: 2280/75-1/86

Ved en afgørelse af 24. april 1986 har fredningsnnævnet for Arhus amts sydlige
fredningskreds tilladt, at der opføres en ny spejderhytte på ejendommen matr.
nr. 20 e, Adslev By, Adslev. Tilladelsen er givet på vilkår, at hytten ude-
lukkende anvendes til fritidsformål for FDF/FPF, og at den eksisterende hytte
fjernes senest samtidig med færdiggørelse af den nye hytte. FDF/FPF har påkla-
get afgørelsen til over fredningsnævnet, efter at fredningsnævnet har afslået
at ændre den trufne afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet ved dispensation fra overfredningsnæv--nets kendelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. Af
r- - ,

kendeIsens § 2 fremgår bl.a., at de fredede arealer ikke må bebygges yderli-
gere, og at om- og tilbygninger af eksisterende lovligt opførte helårs- eller
sommerhuse kun må foretages efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnæv-
net, hvis bygningens ydre herved i væsentlig grad ændrer karakter. Frednings-
nævnet kan meddele afslag på ansøgningen, hvis det skønner, at bygningen vil
få en uheldig indvirkning på landskabet. Af kendeIsens § 5 fremgår endvidere,
at der på matr.nr. 20 ~, Adslev By, må opslås telte omkring huset, sålænge
ejendommen ejes af en ungdomsorganisation.

I spørgsmålet om byggeri på matr.nr. 20 ~, Adslev By, foreligger oplyst, at
fredningsnævnet i 1981 meddelte dispensation i medfør af fredningskendelsen og
naturfredningslovens § 47 (skovbyggelinien) til, at den eksisterende hytte på
ca. 50 m2 måtte skiftes ud med en ny hytte på ca. 133 m2• Byggeriet, som også
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blev tilladt i medfør af by- og landzoneloven, blev imidlertid ikke bragt til
udførelse, hvorefter FDF/FPF nu har søgt og på visse vilkår fået fredningsnæv-
nets tilladelse til at opføre en hytte på 144 m2• I fredningsnævnets behand-
ling af sagen har deltaget repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening,
Arhus amtskommune, ligesom en af de indbudte skovejere var tilstede ved besig-
tigelsen. Ingen af de fremmødte ses at have udtalt sig imod, at den nye hytte
bliver opført. Af sagen fremgår endvidere, at Arhus amtskommune har tilladt
byggeriet i medfør af miljøbeskyttelsesloven, og at Hørning kommune efter udlø-
bet af den ordinære ankefrist har udstedt byggetilladelse til en hytte på
144 m2, samtidig med at den eksisterende hytte bliver nedrevet.

FDF/FPF Arhus 4. kreds har påklaget afgørelsen med påstand om, at de 2 vilkår
for tilladelsen slettes - at hytten udelukkende anvendes til fritidsformål for
FDF/FPF, og at den eksisterende hytte fjernes. Det anføres, at der allerede
er investeret ca. 150.000 kr. til indlæggelse af vand og el, at kredsens økono-
mi er yderst anstrengt, og at der derfor er hårdt brug for en indtægt ved udle-
je af hytten, samt at området ikke vil blIve yderligere belastet, idet antal-
let af sengepladser vil være uændret, nemlig 20. Om den eksisterende hytte op-
lyses, at denne fremtidig skal anvendes som materialedepot.

FOF/FOP's hovedkontor har hertil bl.a. føjet, at der ikke tidligere er pålagt
FOF-kredse en så snæver anvendelse af ejendom på fredet område, og at en ind-
snævring af hyttens anvendelsesmuligheder i forhold til nu vil være ødelæggen-
de for byggeriets økonomi.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Oet tiltrædes, at der af fredningsnævnet er meddelt tilladelse til opførelse
af den omhandlede spejderhytte på 144 m2, at det som vilkår herfor er bestemt,
at den eksisterende hytte skal fjernes samtidig med færdiggørelse af den nye
hytte, og at hytten alene må anvendes til lejrophold (fritidsformål). Overfred-
ningsnævnet finder, at det yderligere bør være et vilkår for tilladelsen, at
den nye bygning fjernes af ejeren, når dens benyttelse til lejrophold eventu-
elt ophører. Oerimod finder over fredningsnævnet ikke tilstrækkeligt grundlag
for at fastholde bestemmelsen om, at hytten udelukkende må anvendes af
FDF/FPF.

Med disse ændringer stadfæstes fredningsnævnets afgørelse.



e
e
e

3

I sagens behandling har deltaget 9 af over fredningsnævnet s medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 5 år fra nærværende
skriveIses dato, jfr. naturfredningslovens § 64 a.

M~Vy)~~ ,I J. Fisker
eksp. sekr.
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QVERFREDNINGSNÆVNET
REG. NR. S~'{)Y

AmalIegade 7 JF/ams
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

FDF/FPF Arhus 4. kreds
v/Ole Glasius .
Bredkær Tværvej 57
8250 Egå

Dato: 17.2.87

J. nr.: 2280/75-3/86

Ved en afgørelse af 17. september 1986 har Overfredningsnævnet tilladt
FDF/FPF Arhus 4. kreds at op.føre en ny spejderhytte på ejendommen matr.nr.
20 ~, Adslev By, Adslev. Ejendommen er omfattet såvel af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen som
af skovbyggelinien i henhold til naturfredningslovens § 47. Tilladelsen blev
givet på bl.a det vilkår, at hytten alene anvendes til lejrformål (fritids-
formål ).

I skrivelse af 17. november 1986 har ejerne af den skov, der afkaster skov-
byggelinien, anmodet Over fredningsnævnet om at genoptage sagen med henblik på
en ændring af det nævnte vilkår for tilladelsen.

De har derefter forhandlet med skovejerne og opnået enighed med dem om de
principper, hvorefter hytten kan udlejes.

Overfredningsnævnet ændrer herefter det tidligere fastsatte vilkår for tilla-
delsen til, at hytten kun må anvendes til lejrformål (fritidsformål), og at
hytten kun må udlejes til FDF/FPF kredse eller andre uniformerede korps, dog
i enkelte tilfælde til en klasse lejrskoleelever under ledelse af en lærer
med tilknytning til FDF/FPF eller et andet uniformeret korps.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Overfredningsnæv-
net. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~~./J' Fisker
eksp. sekr.
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REG.NR. StJ;dY

UDSKRIFT
ef

forhandlingsprotokollen
for

NATURffIEDNINæNÆVNET FOR
ARHUS AMtS ~Dt.ISE fflEDNlNG8KRED~

Den 8. oktober 1986 behandlede nævnet
Sag nr .

-
128/1986 angående ansøgnin9 om opførelse af til-

bygning på ejenao~men matr. nr. lo f
, '. \,-;

Edslev by, Kolt, der er omfattet af
\.. ,lil'

Je k sen da l-·.fred ning.Etii·:.:.. \
.. "' ..

Mødt var fredningsnævnet s formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, lærer Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor O. Bis-

gaard.
For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H.

Knuhtsen.
Ejeren, Jytte Andersen, var mødt.
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 at meddele tilla-

delse til opførelse af den ansøgte tilbygning på vilkår, at taget
udføres i samme materiale og farve som på eksisterende hus, og at
taghældningen udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger.

Jørgen Jensen.

Ud!lkriftens rigtighed bekræftes.
efter na,urlre-';OIngliloven!;§58 og §4t kan fredningsnlllvnets afgørelser
indbron,es Ior Overlrednlngsnævnel (aUt. .a.m3liegalllll 7, 1256 Klllben-
navn K) af al. a. ansøgeren, amlSraue1,kommunalbestyrelsen og aner-
ke.~le f.r8'linger 'Og Institutiliner $IIml a' sltovejeren ved dispensation
fra skovbyg~e1inl~n.

Klag-elri~n er " uger fra den dag, afgørelsen et meddelt den
plgældence klagebbr'alli,~de.

En tilhIdeise eller dispensation må ikke udnyttes før ud!Qbet af
ktageftlstlln. Er klage indgivet, m~ lilladelsen eller GISpe~raIlO:lSnikke
udnylles, medmindre den opr.thblCles -.: OverfrednlnQsnævnel.

TillaClelsenbortfalder, urremt den ikke er uonyttet Inden 5 'Arlra
dens medoelll's•.

'Frednlng8mBva8t for Arhus amts sydlige fredningskreds. den
(

• Ji!Tt!p'MW;
1 4 OKT. 1986
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IJ,I" /iii~~,
REG.Nl 5"~~ YUDSKRIFT

af
fomandllngsprotokollen

for
NATURfREDNIN6SNÆVNET FOR

ÅRHUS AMTS SYOll8E fREDNltæREOO

I .-:

Den 8. oktober 1986 behandlede nævnet
Sag nr. 149/1986 angående ansøgning om godkendelse af

opførelse af udhus og terrænregule-
ring på ejendommen matr. nr. 5 Tå-
strup by, Harlev, der er omfattet af
Jeksen-fredningen.

Mødt var fredningsnævnet s formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, lærer Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Q. Bis-
gaard.

For amtsfredningskontoret mødte lands inspektør P.H.
Knuhtsen.

Ejeren, B. Savioli, var mødt og oplyste, at han ikke
var klar over, at opførelse af hønsehuset krævede godkendelse.

For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte sko-
leinspektør Søren Højager, som fremhævede, at hønsehuset var pla-
ceret meget dominerende og. alt for tæt på Jeksen bæk.

Saoens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har blandt andet udtalt, at den

ny bebyggelse: ~r særdeles uheldig, især på grund af beliggenheden
.' '. .

meget tæt' ved,··bækken. ','" "'\

". Der vJH·.i fredningsnævnet enighed om, at det opførte
\0 ••

hønsehus og høhs~gArd ikke kan godkendes, ligesom den foretagne
terrænregulering 'ikke kan godkendes.

Nævnet pålagde ejeren at fjerne hønsehus og hønsegård
og opfyldningsmaterialer samt at retablere skrænten mod åen inden
den l. juni 1987.

Efter omstændighederne godkendte nævnet opførelsen og
placeringen af drivhuset.

Nævnet henleder opmærksomheden på, at en alternativ
placering af hønsehuset forudsætter nævnets godkendelse.

Jørgen Jensen.



Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredning.:;levens§58 og § 47 kan fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfrednmgsnæv:let (adr. Am~lie~ade 7, 12;'0 Koben-
havn KJ af bI. a. ansøgeren, amtsradel, kommunalDestYl"I:,en og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af Skov9Jerenved dlsp~nsation
fra skovbyggelinien. •

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågælden~e klageberettigede.

En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før udløbet af
klageir;sten. Er kj-le indgivet, m~ tilladelsen eller dls::,en~atlonen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes nf Overfrednlngsnæ·/rct.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ihl<eer udnyttet II1den5 år fra
dens meddelelse. 1 ~ OKl ~fi
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

Jørgen Jensen
•

ea\

•
•



REG.NR.
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR

ARHUS AMTS SYDLIGt f-HEDNINGt;l\iit lJ

IJIU(..('28~1 l

,~~~f: Uh);\a,turcL"',f(~I~'.'

Den 26. marts 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 28/1987 angående ansøgning om tilladelse til opførelse

af tilbygning på matr. nr. lo e Edslev by, Kolt,
der er omfattet af Jeksen-fredningen.

e
e

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medle~, lærer
Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Holger Christiansen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Poul Kjærum.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Fredningsnævnet vedtog i medfør af naturfredningslovens § 34 at
meddele dispensation til den ansøgte tilbygning.
Ejeren oplyste, at han har til hensigt at male bygningen i gule
og lysegrå farver, hvilket nævnet tiltrådte. Nævnet meddelte end-
videre tilladelse til at etablere græsplænen vest for huset i en
eller to terrasser med natursten.

Jørgen Jensen.

Miljøministeriet
Sl<ov- og Naturstyrelsen

j.nr. F. -1~t?.y1;Z·2~~

Udskriftens rigtighed bekræftes. .
Efter naturfredningslovens § 58 og §47 kan fredningsnævnet. afgørelse,
Indbringe. for OvartrednJngsnævnet (adr. Amallegede 7, 1256 KØben-
havn K) af bl. e. ansøgeren, amtsrådet, kommuna.lbestyrelaen og an.... ·
kendte foreninger og Institutioner samt af akoveJeren ved dispensation
fra akovbyggellnlen.

Klagetristen er 4 uger fra den dag, .fgørellen er mQddelt den
pAgeldende klllgeberettlgede. 1

En tIlladeiae eller dispensation m6 Ikke udnyttes· fer udløbet af
klagefristen. Er klege Indgivet. m6 tilladelsen eller dispensationen Ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af Overlrednlngsnævnet.

Tilladelsen bortfalder. Såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 6r fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednlngslcreds, den

Jørgen JenSen

Ir~
27 HRS. 1987



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 3 APR. 1988
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREONIN68NÆVNEl FOR

ARHUS AMIS 8YDLUiE fREUNINlil:l'l\HtlJ"
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Den 9. april 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 140/1985 angående ansøgning om tilladelse til terræn-

regulering på ejendommen matr. nr. 15 a Ad-
slev by, Adslev, der er omfattet af Over fred-
ningsnævnets kendelse af 28. september 1979.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
~fuldmægtig Aksel Mortensen, og sekretæren, retsassessor O. Bisgaarc

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Jørgen Aaris, var mødt.
For Dansk NaturfredningsForenings lokalkomite mødte Knud

Damsager.
Endvidere mødte Arne Erbs, Hørning kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Det fremgår af ansøgningen, at det bebyggede areal ændres

fra det tidligere godkendte på 152 m2 til 164 m2, og at huset drejes,
således at det kommer til at ligge tætt~re ved bækken end det projekt,
der er godkendt ved nævnets afgørelse af 3. juni 1986 .

Der var i fredningsnævnet enighed om at fastholde nævnets
afgørelse af 3. juni 1986 og meddele afslag på det nu ~nsøgte. Nævnet
f in d e r, a t o p fY l d n in g o g!'.1:e r r'ærirr eg Li le r i n g s am t p l ac e"r irig a f h u se t

- ~ . ~. " ..~ :

som ansøgt - i forhold til det projekt,jder godkendtes 3. juni 1986 -~~~~
indeholder så betydelige indgreb mod,frednlngens formål, at dispensa-
tion i medfør af naturfredningslovens § 34 ikke vil kunne meddeles.

Jørgen Jensen.

. .. .
Udskrift.". rigtighed bekræffes. .'
Efter naturfredningslovens §56 og §47 kan fredlllngsnævnets afgørelser
IndbrIngee for OYerfredninganævnet (adr. Amaliegade. r: 1256 Køben-
havn K) af bl. ao ansøgeren, amtsrådet. kommunalbestyrelsen og aner-
kendt. foreninger og Instltutior,er 'samt at skovIljeren ved dispensation
Ira akovbyggollnlan. "

Klagerristen er 4 uger fra den dag •• fgørelsen er meddelt den
P'geldendo klagoberittlgede. '",' .

En tilladoise ollor dlsponsatlon må Ikke udnyttes før udløbet at
ldagefrleten. Er klage Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen Ikke
Udl\yttea, modmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tllladelaen borttalder, Såfremt den Ikke er udnyttet inden 5 år fra
dIna meddeleIa&. ... ( 87
Ftedn~ for Arbus amts sydlige frecl1f~~'~~;;:: 2 1 APR. 19

Jørgen Jensen "Ih. .
• .7

.. 1,;<"
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

'- 6 JULI 1987

Den 18. juni 1987 behandlede nævnet
Sag nr. 67/1987 angående ansøgning om opstilling af

hønsehus og drivhus på ejendommen
matr. nr. 5 e m. f!. Tåstrup by,
Harlev, der er omfattet af Jeksen-
fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i

medfør af naturfredningslovens § 34 til det ansøgte i overensstem-
melse med nævnets tidligere afgørelse i sag 149/1986.

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.
T i 11 ad e ls e n b o r t fa l de r, s å f r em t d e n ik k'e e r u dn y t t e t i n de n 5 å r fr a
dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts SYd~9~~~~~:gSkredS' den 29. juni 1987

J irt:p· .fe-~~~d.
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UDSKRIFT REG.Nl
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFREONINæNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS SvOLl8f: FRtUNINb'SKHEUt

Modtaget,
Skov· og Naturstyreissn

Den lo. september 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 78/1987
fortsat.

angående rørlægning af grøft langs
Jeksen Dalvej, der er omfattet af Jek-
sen-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, tegnestueleder
Carsten Lund Pedersen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der har tidligere været afholdt besigtigelse med de implicerede parter
den 18. juni 1987.
Amtsfredningskontoret har anbefalet, at rørlægningen fjernes og grøften
retableres.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at kræve rørlægningen fjernet und-
tagen ved overkørsler. I øvrigt kræver Fredningsnævnet grøften retable-
ret, således at de opsatte betonkantsten fjernes, og at eventuelle for-
stærkninger udføresi naturmaterialer. Fredningsnævnet imødeser et pro-
jekt indsendt til godkendelse inden arbejdets udførelse. Arbejdet skal
være tilendebragt senest l. marts 1988.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekr~ftes.
Efter na:ur;te.nll:gs1ovens §~.3 og !l47 kan fredningsnævnets afgørelser
in:..br;ngco for Overlredr.inGs"æ,,,el (adr. Amaliegade 7, 1256 Køben-
hliv" K) af bl. a. Cln~"ge,en, amtsreoel, kommunalbe~:yrelten og aner-
koau!e ioren,ilg;,r og Inc:,\utic.nsr samt af skovejeren ved clispensation
fra 3kOv~JI;;;,eiil1ien.

1<.~il"rj31en er " uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågæl;l(l;;;'101klr.:;ebe'e::,gcoe.

[;n t:lia:;c!se oller dispensation må ikke udnyttes før udløbet af
klagerristen. Er klage Indgivet. må tilladelsen eller olspensationen Ikke
udnyttes, mecmlndrc den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 år fra
dens meddelelse.

'5 s"EP.198?
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

I
II
I



Modtaget'
Skovø og Naturstyre!se~

! 6 SEP. 1987

UDSKRIFT
af

fortlandllngspl'otokollen
for

NAlURFREDNINæNJfVNET FOR
ÅRHUS AMTS SYUUlit FRfLlNIN6SKRED~

REG.NR.

Den lo. september 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 137/1987
fortsat.

angående terrænregulering på matr. nr. 12 i
og 13 e Jeksen by, Aaslev, der er omfattet
af Jeksen-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, suppleanten for det kommunevalgte medlem,
tegnestueleder Carsten Lund Pedersen, og sekretæren, retsassessor Otto
Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der har tidligere været afholdt besigtigelse med de implicerede parter
den 18. juni 1987.
Amtsfredningskontoret har anbefalet, at overkanten af skrænten trækkes
3 meter tilbage og tildækkes med ren muldjord, så der etableres en fla-
dere skråning mod dalbunden.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at pålægge ejeren, Peter østergaard,
at ændre den foretagne terrænregulering således, at overkanten af skræn-
ten trækkes 3 meter tilbage og tildækkes med ren muldjord, så der eta-
bleres en fladere skråning mod dalbunden. Arbejdet skal være udført se-
nest l. april 1988.e

e
e

Udskriftens rigtighed bekr§f~s. g § 47 kan fredningsnævnets afgorelser
Efter naturfredningslovens e":met (oor Amallega:1e 7, 1256 Køben-
indbringes for overfrednlng~n:;:'~_rdcot koml,.ul";)'lc:e~tyre!sen og an.er-
havn K) af bI. a. ansøgere.n, <I", ~ 0:'1 _, s'<ove srsn ved dispensation
kendte foreninger og IOsli,Lolloner S~" " ' ,

fra skovbyggelinien. 4 'C!"'r fra den dag, 3'gore:!sen er meddelt den
Klagefnsten er u :t"

pågældende k!agebereWg~:;ie. •. Cl il'K" udnyttes før udløbet al
E:1 t~nadelse e!ler o,sPtenS3.å"otlnllomd'~'se'n'-el:Qr clsoensationen ikke

'I_,..~ n~"""ie: m le;, ':.1 •• •

klagefristen. Er Klc.~U I VJ' ~''''''':dr:3?~ O /.::rfrednlngsnævnet.
udnyttes, mecrn'"dre ~::.~ ep, ".~ rr/ "e;; ".ke (lr udnyttet inden 5 år fra

Tl:lc~,)~~enbortralce.r, S.~.h:,.,. , '

dens meddelelse. , 15 SEP \987
. t for Århus amts sydlige frednmgskreds, den •

FrednIngsnævne .'!w~



REG.NR. oS~2~LoOO

UDSKRIFT
af

fcxhandllngsprotokollen
for

NATlJlfREDNIN6SNÆVNET FOR
ÅRHus AMlS SYVLlfif t-1iEDN'~

Den 17. december 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 176/1987 angående etablering af lystfiskersø ved

Pinds Mølle Dambrug, matr. nr. 2 e m.fl.,
Edslev by, Kolt, der er omfattet af Over-
fredningsnævnet s kendelse af 28. september
1979.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen og land-
inspektør Bente Andersen.
I forbindelse med Nævnets besigtigelse den 5. november 1987 konstate-
res foretagne terrænreguleringer i det fredede område uden tilladelse
fra Fredningsnævnet.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har anbefalet, at der efter omstændighederne
meddeles dispensation til de foretagne anlægsarbejder på vilkår:
at dæmninger m.v. tilsås i græs, som til stadighed vedligeholdes,
at der skabes og inden l. maj 1988 etableres en passende beplantning

(rødel, birk o.lign.) i området efter en plan, der forinden fore-
lægges Nævnet til godkendelse, og

at de opstillede læskure fjernes.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele efterfølgende godken-
delse i medfør af naturfredningslovens § 34 til de foretagne anlægs-
arbejder på vilkår som foreslået af Amtsfredningskontoret.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfreoningsloven kan Fredningsnævnets afgerelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (aGr. S!olsmarken 15. 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren, ømtsrådet, kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og institutioner. ~
Klagefristen er 4 uger fra den døg, afgørelsen er meddelt d*" kløge-
berettigede. ;\
En tilladelse eller dispensation ml Ikke udnytteG før klagefristens
udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eJler dispensationen ikke
udnyttes, mecmindre den opretholdes øf Overfredningsnævnet. Tilla-
delsen bortfalder, s6fremt den Ikke er udnyttet inden 5 ir fra den.
meddeletse. ... 5 JAN. 1988
I"redningsnævnet for ArhUS amts sydlige fredningsLs, den ?t

• ._ _ Pifrr':"/1J/{/'/fÆ'A _



•

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR
ÅRHUS AMTS SYDLIGE FRfDNINæKRID:

Den 17. december 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. 177/1987 angående ansøgning om opførelse af op-

drætshal og anlæg af rensningsanlæg ved
Pinds Mølle Dambrug, matr. nr. 2 e m.f!.
Edslev by, Kolt, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 28. september
~ \ct7Oj

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, lærer
Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen og land-
inspektør Bente Andersen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod den godkendelse
af det foreliggende skitseprojekt.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele principiel tilladelse til det ansøgte projekt. Nævnet
stiller vilkår om forelæggelse af detailplaner om placering og udform-
ning til endelig godkendelse. Opdrætshallen bør tilstræbes udført la-
vest muligt.
En endelig tilladelse må endvidere forventes betinget af, at der ud-
arbejdes en beplantningsplan, som skal godkendes af Nævnet.

\~ j Ijoministeriei
J. nr. F.1~~/12.- '10 ./ Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan FrednlngsnlBvnets afgørelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren. amtsrådet. kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og Instltutloner.
Klagetristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den klage-
berettigede.
En tilladelse eller dispensation mi Ikke udnyttes før ld!IgetrJltena
udløb. Er klage Indgivet, må tilladelsen eller dlspenslittonen Ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Tilla-
delsen bortfalder, ufremt den ikke er udnyttet Inden 5 ir fra deM
meddelelse.

fredningsnævnet for A.rhusamts sydlige trednlngskreds. den

J'Pi:;;1"{/~
- 5 JAN. 1988
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATUAFREDNltmNÆVNH FOR
AHHUS AM1S SYULIGE fflEDNlNGli'llliElk

REG. NR. O S'12. <.t ,000

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 169/1987 angående ansøgning om tilladelse til at

opstille jernbanevogn på matr. nr. 5 b
Dørup by, Hørning, der er omfattet af 0-
verfredningsnævnets kendelse af 28. septem-
ber 1979.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, bank-
fuldmægtig Aksel Mortensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen.
Amtsfredningskontoret har indstillet, at der ikke meddeles tilladelse
til opstilling af en jernbanevogn som læskur.
Der var i Fredningsnævnet enighed om, at en jernbanevogn ikke kan an-
ses som "et sædvanligt læskur", og at det vil være i strid med fred-
ningens formål at godkende opstilling af jernbanevognen.
Nævnet kræver herefter jernbanevognen fjernet senest l. april 1988.
Det tilkendegives samtidig, at Nævnet vil være indstillet på at god-
kende opstilling af et sædvanligt læskur med den på tegningen angiv-
ne placering. Tegning af læskuret imødeses indsendt til Frednings-
nævnet.

Jørgen Jensen.

Udskrfftens rigtighed bekræftes

~~eb::'~=~~=~= (::~ ~=ngrlBVneta argerelser Indbringes
anugeren amtarAd . ar en 15, 2970 Hersholm) af bl.a.
og InstitutIOner. et. kommunalbtslyrelsen og an'rkendte foreninger
K'agelrlalen er ...... - •berettigede. _.er ti. den dig, afg.relsen er meddelt ~ k1ag~
En tillade'.. eller dlspen ti _.& : •

udlIIb. er lcIa e II on .... Ikk. udnyttes '11' klage'rlstens
udnyttu, med~'nJndgivet, mt tflladels.n ."., dispensationen Ikk.
d.lsen bortfalder :Ir~t°retholkk'des If Ovet1recfnlnganevnet. Tllla·
medde'.'... • en e er udnyttet Inden 5 ti' Ira d'"i
Jlrednlnganævnet for Amus amts sydlige frednlngskreda. den 1 JAN. Mf



,

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURfREDNIN6SNIEVNET fOR
AHHUS AMlS SYDliGE fHEVNJl'Gil\Ktvv

REG. NR. oSo; 1.4,0 O o:

Den 7. januar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 139/1987 angående ansøgning om opførelse af nyt

maskinhus på matr. nr. l d m.fl. Dørup by,
Hørning, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. september 1979.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer ~iggo Thing, det kommunevalgte medlem, bank-
fuldmægtig Aksel Mortensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bis-
gaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren har henvist til Nævnets afgørelse af 5. november 1987 og søgt
om, at Nævnets vilkår om opførelse med gråt tag ændres til sort tag.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at give ansøgeren tilladelse
til at opføre maskinhset med sort tag, men i øvrigt på vilkår som an-
ført i Nævnets afgørelse af 5. november 1987.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rIgtighed bekræftes
Efter naturfredningsl k •
tor Overfrednlngsnæ~~::' (a:~ ~~~~~:=~~e~~otgIllHreISher,'nd) bringes
ansøgeren, amtsrådet ko Ib ' .1'8 o m af bl.a.
og Institutioner. • mmuna estyrelsen og anerkendte foraninger
Klagetrlsten er .. uger f dan d
berettigede. re all. IfIl.relsen er meddelt d.n k1lg.
En tilladelse eller dispensation mi Ikk.· .'
udløb. Er klage Indgivet mt tIlIadel ud"nytt~ t.r klagelrl.tan.
udnyttes medmindre d • sen e er dIspensationen Ikke
delsen bortfalder. dfree,::t c:r:t~~:e:r Ifd~rfre.onjngsnævnet. Till.-
meddelelse. u ·'I..et ,nden li lr fr. den.

frednIngsnævnet for Arhul amts sydlige fredningskreds. cfen 12 JAN. 1988



REG. NR.
UDSKRIFT

af
fothandllngsprotokol1en

for
NA1URfflEl)NlNæNÆVNtT fOfi

ÅtiHUSAMlS~YIJUli:HffOOI~

S" MOdtaget,
"ov- og Naturs*'--'

'T'I:nSen

l 6 FEB. 1988

Den 4. februar 1988
Sag nr. 176/1987

behandlede Nævnet
angående etablering af lystfiskersø ved
Pinds Mølle Dambrug, matr. nr. 2 e m.fl.
Edslev by, Kolt, der er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af 28. september
1979. C :7elt~fAJDIIL )

I
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, retsassessor otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.

Sagen har Været forelagt det kommunevalgte medlem, lærer Kent Chri-
stensen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at den fremsendte be-

plantningsplan ikke skal indeholde fyr og liguster. Nævnet ser gerne,
at der plantes mere eg, el og pil. Der bør ikke plantes eg på øen.
For så vidt angår læskurene fastholder Nævnet sin afgørelse af 17. de-
cember 1987. Nævnet foreslår, at der i stedet etableres læplantnings-
grupper.
Nævnet imødeser en revideret beplantningsplan fremsendt til godkendelse.,

Jørgen Jensen.

Udakrlftens rigtighed bekræftes
Efter naturfredningsloven kan Fredn;n sne
for Overfredningsnævnet(adr. Slotsma~en ":se~ofg·Hrelser IndbrIng..
ansøgeren amtsrådet le, ,~,' ørsho/m) af bl.a.
og Institutioner. ,ommuna bestyrelsen og anerkendt. foreninger
Klage";sten er 4 uger f d d
berelligede. ra en ag, afgørelsen er meddelt den klag..
::n tilladelse eller dfspensatlo 6 fkk
udløb. Er klage inagivet må",;'~del e u~nytte~ før kllge'rlsten.
udnylles medmindre den' ',sen e er dispensationen Ikke
de/sen bortfalder. såfremt o:::t~~:es afdOverfr~ningSnævnet. Tllla-
meddelelsII. er u nynet ,"den S 'r Ira aen.

·"" .... ~ .. ,o, kh" ~;::'''"'"''''''' ...

!tffifiMn

8 FEB. mBS

M i1.iømlnisterle/\
.J. nr F 1\~~ ,{2.- ec- /"



•-•

•
•

Fu 10-1

OVERFREDNINGSNÆVN ET
REG. Nl so; ~ y

Slotsmarken 15 BA/bop
2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Hørning Kommune
Udvalget for teknik og miljø
Vestervej 18
8362 Hørning

Den 10. februar 1988
J.nr. 2280/75 - 1/87

Vedr. j.nr. 05.01.00, Jeksen Dalvej.

Fredningsnævnet for Arhus Amts Sydlige Fredningskreds har den 15. september
1987 meddelt en afgørelse angående en af Kommunen udført rørlægning af en
grøft langs Jeksen Dalvej. Ved afgørelsen påbød Fredningsnævnet ved en-
stemmig beslutning efter forudgående besigtigelse, at rørlægningen skal fjer-
nes undtagen ved overkørsler, og at grøften skal retableres, således at de
opsatte betonkantsten fjernes, og at eventuelle forstærkninger udføres i na-
turmaterialer. Arbejdet skal efter afgørelsen være tilendebragt senest l.
marts 1988, efter at Fredningsnævnet har godkendt et retableringsprojekt.

Udvalget har påklaget Fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet •

Retsgrundlaget for den påklagede afgørelse er Overfredningsnævnets kendelse
af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. Efter frednings-
bestemmelsernes punkt 12 må vejanlæg og vejreguleringer kun udføres efter
Fredningsnævnets godkendelse.

Fredningsnævnet meddelte den 21. august 1985 en af Kommunen ansøgt dispen-
sation fra fredningskendelsen til udvidelse og regulering af ca. 750 m af
Jeksen Dalvej fra Randersvej til Marielystvej, efter at Arhus Amt den 18.
juli 1985 havde ~odkendt projektet i henhold til naturfredningslovens § 42.
Det således godkendte projekt omfattede etablering af en åben grøft i den
sydlige vejside fra Marielystvej til Jeksen renseanlæg og med forbindelse til



2

Jeksen bæk.

Efter projektets udførelse har Kommunen rørlagt grøften på en ca. 165 m lang
strækning.

-•

Udvalget har påstået Fredningsnævnets afgørelse ændret, så rørlægningen kan
bevares, når blot betonkantstenene udskiftes med naturmaterialer. Det er
herved anført, at grøften er en del af vejanlægget, og at Kommunen som an-
svarlig for vejens funktion har ret til at foretage de foranstaltninger, som
Kommunen finder nødvendige for at sikre denne funktion. Det er yderligere
anført, at det efter anlægget af vejen viste sig, at det på en vis strækning
var umuligt på grund af jordens beskaffenhed at få grøftebund og skråninger
til at holde, og at bortskylningerne vil medføre, at rabatten, sidestøtten
og dermed vejens bæreevne forsvinder. Kommunen har overvejet forskellige
muligheder for at afhjælpe forholdet og har valgt rørlægning af grøften på
henved en tredjedel af grøftens samlede længde som den bedste. Det er i øv-
rigt gjort gældende, at rørlægningen ikke er i strid med intentionerne med
fredningen af området.

•

Overfredningsnævnet skal udtale:

•
Også kommuner som udøvere af forvaltningsmyndighed har pligt til at efterkom-
me fastsatte fredningsbestemmelser. Når der - som i denne sag - efter en af-
vejning af fredningsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige hensyn er meddelt dis-
pensation fra en fredningsbestemmelse til gennemførelse af en vejregulering
på grundlag af et udarbejdet projekt, kan vejmyndigheden ikke på egen hånd
foretage ændringer af projektet.

•
Over fredningsnævnet finder ikke, at der i det af Kommunen anførte er til-

strækkelig begrundelse for at anlægge en anden vurdering end den, der har
ført Fredningsnævnet til enstemmigt at træffe den påklagede afgørelse.

Over fredningsnævnet stadsfæster derfor Fredningsnævnets afgørelse af 15.
september 1987; dog at lovliggørelsesfristen ændres til l. juni 1988.



· "
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I sagens behandling har deltaget 9 af Over fredningsnævnet s medlemmer. Afgø-
relsen er truffet enstemmigt.

Bendt Andersen
overfradningsnævnets formallll

•

•
•



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 APR. 1988 ULJS~RIFT REG. Nl
forhandlingsprotokalI en

for

NAluRFREOtmlGSNÆ"i~E:T FOH
Arl.HUSAMlb SYOL\~rHilJNI~1\Klli:.

Den 14. april 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. 15/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

foretage tilbygning til eksisterende ri-
dehal på matr. nr. 12 a m.fI. Edslev by,
Kolt, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. september 1979-

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, Kent Christen-
sen og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M.H. Thiesen.
Ejeren, Bodil Bigler, var mødt.
For Dansk naturfredningsforenings lokalkomite mødte Søren Højager,
der fandt, at den ansøgte tilbygning var for stor.
Ejeren anførte, at ansøgningen er begrundet i, at en tilbygning vil
være nødvendig af hensyn til driften af ejendommen. Tilbygningen skal
hovedsagelig benyttes til oplag af maskiner, køretøjer, halm og hø.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har oplyst, at der tidligere i 1983 er meddelt
zonetilladelse blandt andet til den tilbygning, der nu ønskes opført,
og at man efter omstændighederne fortsat ikke vil have noget at ind-
vende mod den ansøgte tilbygning.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i henhold
til naturfredningslovens § 34 til det ansøgte byggeri på vilkår, at
tilbygningen opføres i en længde på højst 30 meter og i tilsvarende ma-
terialer og farver, som den eksisterende hal.
Fredningsnævnet bemærker i denne forbindelse, at der ikke kan forven-
tes meddelt dispensation til fremtidige udvidelser af ejendommens byg-
ninger.

l·
I

I

II
!,.
l

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes. _
Eller naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser Indbring.
for Overfredningsnævnet (adr Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl .••
ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrel.en og anerkendte for.nlng.r
og in.tllutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgerels.n er medd.1t d.n kl.g ..
berettigede.
En tilladelse eller dl.pensation m! ikke udnyttes før kllglfrllt.n.
udl.b. Er klage Indgl~et. må ti.iadc:s.~n e'l~r c: ..rdnoallonen Ikk.
udnyttes, medmindre den o:lretho ~es af OVØI e nir.~'an.vnet. TIlla·
delsen bortfalder. a!fremt dlln ikke er udnyttet mden 5 -tf Ir. dena
meddel.lse. APR 8
fredningsnævnet for Arhua amt. sydlig') fr~dnin~'r.;~:s, ~ 1 8 · 198

Jørgen ..ensen JJnlJvy! ;~r-W. . f _ /

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F I') '1) BH(JV,;; •

12·v()
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OVERFREON INGSNÆVN ET REG.NR. Slotsmarken 15JF/bop
2970 Hørsholm

Telefon 02 76 57 18

'Advokat Jens Muller
Adelgade 83
8660 Skanderborg

Den 2. juni 1988
J.nr. 2280/75-1/88

I fortsættelse af en principtilladelse af 17. december 1987 har Fredningsnæv-
net for Arhus Amts Sydlige Fredningskreds ved en afgørelse af 4. februar
1988 tilladt Deres klienter, Lillian Østergård og Richard Borgbjerg, at bibe-
holde en lystfiskersø, der uden forudgående godkendelse er oprettet ved
Pinds Mølle Dambrug på matr.nr. 2 e m.fl. Edslev By, Kolt. Fredningsnævnets
tilladelse, som er givet ved dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse
af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen, er bl.a. betinget
af, at de læskure, der er opstillet ved søen, skal fjernes. Fredningsnævnet
har stillet i udsigt, at der i stedet kan etableres læplantningsgrupper.

Denne afgørelse har De påklaget til Over fredningsnævnet med påstand om, at
læskurene tillades bibeholdt, idet Deres klienter dog er indforstået med
evt. at ændre skurenes placering, at male dem i jordbrun farve og at etab-
lere slørende beplantning omkring dem.

I tidligere skrivelse - af 29. januar 1988 - har De anført, at læskurene bru-
ges af lystfiskere, men at det oprindelig var hensigten, at skurene også
skulle bruges af de får, lam og væddere, der færdes på ejendommen. De har
herved henvist til, at det iflg. Overfredningsnævnets kendelse er tilladt at
anbringe sædvanlige læskure til kreaturer efter Fredningsnævnets forudgående
godkendelse alene af beliggenhed.

Af sagen fremgår, at Arhus Amt, amtsfredningskontoret, i en skrivelse af 17.
november 1987 efter omstændighederne har kunnet anbefale, at der meddeles
dispensation til de foretagne arbejder, dog bl.a. betinget af at de opstil-
lede læskure bliver fjernet.



•
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pverfredningsnævnet skal udtale:

De læskure, der er opstillet på Deres klients ejendom i forbindelse med etab-
leringen af lystfiskersø m.v., kan ikke anses for omfattet af fredningsken-
delsens bestemmelse om læskure, og Over fredningsnævnet finder ikke grundlag
for at tillade skurene bibeholdt.

Herefter stadfæstes Fredningsnævnets afgørelse af 4. februar 1988.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

På Overfredningsnævnets vegne

1'h.~~.
V "J. Fisker

eksp. sekr.
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Skov- og t:::~,-,r.3tyrelsen
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UDSIUUFT
af

fomandllng8prDUlkallen
for

NATlJffÆIl4IIØW1EVfe f{)R
ARHUSAMTSSYlllæ fftBNWUiED~

RfG. NR.

Den 6. april 1989 behandlede
Sag nr. 162/1988

Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til at
opstille 3 små huse på under 10 m2 pr.
hus på ejendommen matr. nr. 14 d Jeksen
by, Adslev, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. september
1979.•

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, bankfuldmægtig
Arne Mortensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For ejerne mødte Palle Rasmussen og Preben Rasmussen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Knud Damsager.
Endvidere mødte Arne Erbs, Hørning kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft noget at indvende mod
det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele tilladelse til det ansøgte på betingelse af , at hytterne
males i mørke jordfarver, og at den nærmere placering fastlægges efter
aftale med naboer.
Nævnet sti Iler endvidere som,'bet;ingelse, at det samlede antal soveplad-
ser ikke må overstige 32.

,
Jørgen Jensen.

f1............. AmuI ...... Oø. fr~'" _.-...............
1~VJ'.,j''',,''/
iJ J "I '/J.Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN II/II/;..e - Pt!7O/
Akt. nr. ø 811.
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REG. NR.
UDSKRIFT

af
fortwtdIi'""",,,veådlen

fol'
NATIJfffiIH~ RJA

ÅHHUtl AMTSSYLUl Ftt.lJ4~

Den 6. april 1989 behandlede
Sag nr. 32/1989

Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til
at etablere en ca. 1 ha stor sø på e-
jendommen matr. nr. 14 a m.fI. Jeksen by,
Adslev, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. september 1979.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, bank-
fuldmægtig Arne Mortensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren, Ivan Borgbjerg, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Knud Damsager.
Endvidere mødte kommuneingeniør Heilman, Arne Erbs og borgmester Car-
sten Jacobsen, Hørning kommune, samt Peter Svane, Hedeselskabet.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret og Danmarks Naturfrednings forening har ikke
kunnet anbefalet det ansøgte, som vil være et indgreb i de geologiske
interesser, som det bl.a. er fredningens formål at beskytte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele afslag på det ansøgte,
som vil være i strid med fredningens formål.
Nævnet vil imidlertid være indstillet på at tillade en åbning af den
rørlcgte bæk, således at der etableres en grøft med en bredde på hØjst
1-2 meter.
Nævnet anmoder i så fald om at få forelagt et projekt, der viser grøf-
tens forløb, som må tilstræbes anlagt med et forløb, der svarer til et
naturligt vandløb.

Jørgen Jensen.
Udlkrlftens rigtighed beu.ft •.
Etter naturfredningsloven ken Fredningsnavnets atg-.Iur Indbrtntee
tor Overlrednlngsnevnet (adr. Slotsmlrken 15. 2970 H.ranolm) at bi.&.
anaegeren, amtlrA<let. kommunalbeltyreiMn og anerkendte to,.nlnt«
og In.tltutloner.
Kllg.'risten er " uger fri den dag. atg.,.lMn er meddelt den k1a~
b.r.ttigede.
En tlllld.l.e .... r diapenutlon mi Ikke udnyttee far klagefrlatens
"ell.b. Er klage indgIvet. m6 tIlladeiaen eller dlapenaatlonen Ikke
Udnytt•• , medmindre den opretholdes af OYertrednlnganevnet. TIlII'
del •• n bortfalder, .'remt den Ikkl er udnyttet Inden 5 .r tril d_
rMdd.I.....

F,.anlnpnllYMt tor Arhua amts aydllge trednl~k{ed" den t 3
"'rven JenMn Il!~~~

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN /.2/Ih'..e. -(700/

Akt. nr. I~
APl. 189 -I=ete venter



Modtaget f
Skov- og Naturstyrelsen

2 3 OKT. 1989
UDSKRIFT

ef
forhandlingsprotokollen

tor
. NAIURffiEDN/I~Ii.)NÆVNE r FOR

ÅHHUHAMJ~ ~VLJLIIil:t-Ht1JNll~'lUifDt:i

REG. Nt

Den 12. oktober 1989

Sag nr. 106/1989
behandlede Nævnet

angående ansøgning om tilladelse til
at udvide en hytte pA ejendommen matr.
nr. 13 c Adslev by. Adslev. der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 28. september 1979 og
skovbyggelinien.

MØdt var Fredningsnævnets formand. dommer Jørgen Jensen. det
amtsvalgte medlem. lærer Viggo Thing, suppleanten for det
kommunev3lgte medlem, Carsten Lund. samt sekretæren, retsassessorOtto Bisgaard.
For ansøgeren mødte Kim Pape Jensen.
Endvidere mødte kommuneingeniør Heilmann og Bjørn Niels Ebbesen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og landskabskontoret har ikke kunnet anbefale en
hytten af hensyn til naturens bæreevne og parcellens
Danmarks Naturfredningslovens og Bjørn Niels Ebbesen
sig dette.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at
ansøgte under henvisning til det af By-
anførte.

udvidelse af
størrelse.
tilsluttede

meddele afslag på det
og Landskabskontoret

-It. ~
Jø/lrti:nsen.

Udskrift s.ndt til:
Ansegtr

Arnus An

Dln_lrkS Nlturfr.dnlngSfor.nlng
Skov- og Nlturstyrelstn

FOTOKOPI

~
Retten i Arhus



REG. NR. o ~-~~ Lf. 000
U d s k r 1 f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredn1ngsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 23. november 1989 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 124/1989 angående ansøgning om tilladelse til

at etablere et bundfældningsbassin på
ejendommen matr. nr. 1 c Dørupby,

4t Hørning, der er omfattet af Jeksen-fred-
ningen.

It var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
csvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,

bankfuldmægtig Aksel Mortensen., og sekretæren, retsassessor Otto
Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum •.
Ejerne. Per og Mogens Damgaard Holm. var mødt.
Endvidere mødte Poul Nordemann Jensen, Århus amts miljøkontor.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
~marks Naturfredningsforening har meddelt, at den efter at have
gennemgået projektet ikke har indvendinger mod en dispensation.
~ var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfred-
nIngslovens § 34 at meddele tilladelse til etablering af det
tIløgte bundfældningsbassin. Det er et vilkår for tilladelsen, at
den opgravede jord ikke spredes på de omliggende arealer,
herunder engarealer, men fjernes fra det fredede område, eller
spredes på dyrkede landbrugsarealer.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af b.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
dIt~rkendte foreninger og institutioner.
KlaJJef.rist.en er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den

MiIJØIDlDlstenet .
Skov- og NaturstyreJsen
J.nr.SN IZII//'2-0001 ~
Akt. nr. L( 1. J/.1 {



klageberettigede.
~n 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 1.
december 1989. l'}~ rf:H1dJ

Jøkg~ Jensen.

"UdSkrift er sendt til: ansøger, kommune, amt. Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen •

•



REG. NR. o s ~~li.oo~
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 23. november 1989 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 138/1989 angående etablering af fisketrappe på

ejendommen matr. nr. 2 e Kollens Mølle,
Ad s le v. ]e..l<s.eV'\.~lI"e&.1A tV\g e\l\ .

~t var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
bankfuldmægtig Aksel Mortensen, og sekretæren, retsassessor Otto
e·gaard•
Sagens bilag var til stede.
Nævnet foretog besigtigelse.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at fisketrappen
er udført i overensstemmelse med Nævnets afgørelse af 5. november
1987. Nævnet finder ikke anledning til at stille vilkår om
terrænændringer og beplantning, ligesom Nævnet også finder
renoveringen af det gamle styrt tilfredsstillende.

Jørgen Jensen.

~kriftens rigtighed bekræftes.
~ter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
~bringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970

.~sholm) af b.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 1.
december 1989.

eljøministeriet
Skov- og Nat~tyrelsen
J.nr. SN '~1111 ~ - O (JO I
Akt. nr. l(l1.

1":''1,,,,·;,, !
I &.-v/~;Jøig~n'Jensen.



REG. HR. o S'J ~ Y. 000

Den
Sag
tilnr.

U d s k r i f tafforhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

1. marts 1990 traf Nævnet afgørelse i
nr. 10/1990 angående ansøgning om tilladelseetablering af et spildevandsanlæg og til udstykning af matr.
8 a Adslev by, Adslev, der er omfattet af Jeksen-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,bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse i
medfør af naturfredningslovns § 34 til etablering af det ansøgte
spildevandsanlæg. Udstykning af ejendommen kræver ikke Nævnets
godkendelse.

I
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 elley dispensation må ikke udnyttes førklagefristens 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.
marts 1990. l· / 7.17"1',I)1M~

J ijfC n I J e n s e n •

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~i1jøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN \9. \\\\l-~o.~~ ~
Akt. nr. 1
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U d s k r i f t REG. N R. O .5C; ~ V. 000
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 8. oktober 1990
Sag nr. 107/1990

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
nedlægge lavspændingskabler m.v. på Ad-
slev Skovvej, Hørning, der er omfattet af
Jeksen-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, bank-
fuldmægtig Aksel Mortensen.
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.

Jø r g e 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
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilla Isen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra de s m ddelelse.
Fredningsnævnet for Arhu mt s dlige Fredningskreds, den 8.
oktober 1990.

o
ks

Udskrift er sendt til: an øger, kommune, amt, Dal1lT1arks,
.Naturfredningsfure,·.ing sa t Skov- og Nilturstyrelsen .

...-~h'J\ Vb ..l" \.l-...l....,~j ,

Jnr.SN /"'/~;'.z - 00;;:'<'- ~

A~t. nr. .t



REG.NR. 502.~ .00

MoCftaøetJ
8kov- og Naturatyrefsen

- 9 JAN. 1990

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

I

1990 traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
ændre indkørsel, opgrave et rørlagt vand-
løb samt at foretage tilplantning og god-
kende tilplantning på ejendommen matr. nr.
14 a m.fl. Jeksen by. Adslev. der er omfat-
tet af Jeksen Dal-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand. dommer Jørgen Jensen. det
amtsvalgte medlem. lærer Viggo .Thing. det kommunevalgte medlem.
bankfuldmægtig Aksel Mortensen, og sekretæren. retsassessor Otto
Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
Ejeren. Ivan Borgbjerg-Jensen. var mødt.
For Hørning kommune mødte kommuneingeniør Heilmann.
Endvidere mødte Henning Hermansen og Søren Ladefoged.
Hedeselskabet.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog
Landskabskontoret har ikke kunnet
arealet.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
at ændre indkørslen som ansøgt på vilkår. at den eksisterende
indkørsel samt jordvolde fjernes.
Nævnet meddeler endvidere tilladelse til at opgrave det rørlagte
vandløb. Nævnet forbeholder sig at godkende et detailprojekt.
For så vidt angår ansøgningen om godkendelse af den etablerede
beplantning skal Nævnet udtale. at beplantningen er etableret på
et meget markant område i en sidedal til Jeksen Dalen. Hvis
Nævnet havde fået en ansøgning om tilplantning forelagt. ville
Nævnet have meddelt afslag på ansøgningen. På denne baggrund
kræver Nævnet den etablerede beplantning fjernet senest 1. marts

Den 13. december
S a g n r. 71,' 1 9 9 O

besigtigelse.
anbefale tilplantning af

•

1991 •

Miljøministeriet
Skov- og Naturst)Telsen
J.nr. SN l2.\\ /l'Z - {)c>Z 2-
Akt. nr. 3

Nævnet meddeler endvidere afslag på ansøgning om tilplantning af
et yderligere areal. idet det bl.a. er fredningens formål at
beskytte dalens markante konturer, som ville tilsløres ved en
omfattende tilplantning.



•

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 25. januar 1991 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. 135/1990 angående ansøgning om tilladelse til at

udføre en ti~bygning til eksisterende hytte
på ejendommen matr. nr. 13 c Adslev by, Ad-
slev. der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. september 1979 og
skovbyggelinien.

I sagen, der har været behandlet skriftligt. har deltaget
Fredningsnævnets formand. dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem. lærer Viggo Thing. og det Kommunevalgte medlem, bank-
fuldmægtig Aksel Mortensen.
Landskabskontoret har intet raft at indvende mod det ansøgte
under forudsætning af, at antallet af sovepladser ikke
overstiger 21, og at tilbygningen ikke anvendes til overnatning.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 og_§ 47 til den ansøgte tilbygning på
vilkår, at tilbygningen ikke anvendes til overnatning, og at det
samlede antal sovepladser ikke overstiger 21.

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 Århu~j.amts sydlige Fredningskreds, den 25.
j a n u a r 1991. 7!tlr1 f/l.I1/1A /r ' I /f I I /..7 ..~...,

Jø r:ge J ensen'.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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REG. NR. 50 2Lt , o o
VERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 LR

Ivan Borgbjerg-Jensen
Jeksen Dalvej 37
8362 Hørning

13. maj 1991

J.nr. 2280/75 - 1/91

Fredningsnævnet for Århus Amts Sydlige Fredningskreds meddelte den 8. janu-
ar 1991 i medfør af naturfredningslovens § 34 enstemmigt afslag på bibehol-
delse af en ulovligt etableret tilplantning med grantræer på matr.nr. 14 ~
og 11 g Jeksen By, Adslev. Fredningsnævnet meddelte samtidig afslag på an-
søgning om yderligere tilplantning på nævnte matr.nr. 14 ~ Jeksen By, Ad-
slev. De har påklage t fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet.

De nævnte ejendomme er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksen-dalen i Århus Amt.
Fredningen tilsigter at bevare områdets landskabelige værdier. Kendel-
sen indeholder bestemmelser om, at nyanlæg af juletræs- og pyntegrønt-
kulturer ikke er tilladt. Med undtagelse af nødvendige kreatur- og
skovkulturhegn må hegn endvidere ikke opsættes.

Den allerede foretagne 1,9 ha store tilplantning med nordmannsgran ligger i
et markant dalområde i en smal sidedal til Jeksen-dalen. Der er foretaget
hegning omkring beplantningerne på de 2 ejendomme. Arealet, hvor der ansø-
ges om yderligere tilplantning, er et åbent markareal, der mod øst grænser
op til et skovområde, der overvejende består af løvtræer.

Århus Amtskommune har overfor fredningsnævnet ikke kunnet anbefale, at der
gives dispensation til det ansøgte. Amtet finder, at den ulovlige til-
plantning vil tilsløre sidedalens markante konturer, som det er fredningens
formål at beskytte. For ansøgningen om yderligere tilplantning finder am-

l>!& \1 n 1\2- 002?..
~kt- VlV. s-
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tet, at det vil være betænkeligt at acceptere en så omfattende tilplantning
i et fredet område med tilplantningsforbud.

Hørning Kommune v/Teknisk Udvalg har overfor Overfredningsnævnet anbefalet,
at Deres klage imødekommes således, at den etablerede beplantning bibehol-
des til den er salgsmoden (ca. 7-8 år) og at arealerne herefter tilbagefø-
res til landbrugsformål i overensstemmelse med fredningens bestemmelser.

De har overfor Overfredningsnævnet anmodet om dispensation til det ansøgte
under henvisning til, at den allerede foretagne beplantning ligger lavt og
ikke tager udsyn fra vejen op mod skoven. Den ansøgte yderligere beplant-
ning vil endvidere ligge på et isoleret areal uden adgang og udsyn for of-
fentligheden. I Deres klageskrivelse fremfører De endvidere, at et afslag
vil påføre Dem økonomiske tab, da De har investeret ca. 200.000 kr. i heg-
ning og tilplantning.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at ændre fredningsnævnets en-
stemmige afgørelse, der er truffet efter besigteIse.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor. Det følger af afgørelsen, at
hegningen omkring beplantningen også skal fjernes.

Fristen for lovliggørelse (fjernelse af den ulovlige beplantning og hegn)
sættes til den l. januar 1992 .

lOverfredningsnævnets behandling af sagen deltog samtlige Overfrednings-
nævnets 11 medlemmer. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~~

fm.
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REGeNt 59 2Lt. o O
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget I
Skov- og Naturstyre'øn

2 O JUNI 1991

Den 19. juni 1991
Sag nr. 56/1991

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
opføre et udhus på ejendommen matr. nr.
12 u Jeksen by. Adslev. der er omfattet af
Jeksen-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.
bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
opførelse af udhuset eft~r caturfredningslovens § 34.

~rrl'/I/I~1/fIt0/J -Jø!'g',n ten sen.

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 19.
juni 1991

Jørgen Jensen.

• Udskrift er sendt til: ansøger. kommune. amt, Danmarks
aC[.j. .. hl rt t ~rf red n ing sf o re n ing samt S ko v - og N at u r sty re lse n .

1\'.11lGmml~er~

Sk~v'-o~ NaturstYTelsen
J.nr.SN rru(\'? -0022... ,91r.V
Akt nr ~.



i REG. NR. b9 Q L1 . oo
I

U d s k r i f t

af
forhandl ingsprotokollen for ':'1.:;;>. :;',~•. ,

'.. ,' ...., "Naturfredn ingsnævnet for \J .:(-:;.~ ·~"'/~.,,.,

Århus Amts sydlige Fredningskreds. ?qf

Den 30. august 1991
Sag nr. 65/1991

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et parkeringsareal på ejendommen
matr. nr. 2 e m.fl. Edslev by, Kolt, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 28. september 1979.•

• I sagen, der har været bphandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
civil ingeniør Uffe Rilsmussen.
Der forelå ansøgning af 3. juni 1991.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til at etablere parkeringspladser på
ejendommen nord for beboelseshuset og øst for Pindsmøllevej .

4rrm~)Jø!fgf/ln'Jensen .
., J

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 el ler dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må ti lladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Ti lladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 30.
august 1991.

- .. te' t\1H]ømlms ne
3k~v-og Naturstyrelsen
.J.nr. SN \:z \ \ \ \ ~,.. CO:I ~

Akt. nr. ~

Jørgen Jensen.



REG.NR. SCJ 2. L( e- (J o
Sk MOdteoV'og N get/

aturSfyre/sen

11 &'V'/It: ~. 1991
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

ee

traf Fredningsnævnetnævnet afgørelse
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere en transformerstation ved Jeksen
by, Hørn ing kommu ne •

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Det fremgår af sagen, at transformerstationen ligger uden for
Jeksen-fredningen, men at højspændingskablet nedgraves inden for
denne.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte dispensation i medfør af
naturfredningslovens § 34 til det ansøgte.

1~'t~Y1/f~
J f/J.f g# n Je n s e n •

Den 1. november 1991
Sag nr. 101/1991

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anp'rkendte 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 1.
november 1991.

Jørgen Jensen.

Udskrift er sendt til:
iljoJ'lmisteriet Nat u rf redn ing sf aren i ng
(Ov- u~ NatUl'stYl'elsen
r.SN l~nJ'a-oo.t:

Cf

ansøger, kommune, amt, Danmarks
samt Skov- og Naturstyrelsen.

f nr.
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MocIaget.
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 NOV. 1991
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 15. november 1991 traf Fredningsnævnet afgørelse
Sag nr. 123/1991 angående ansøgning om tilladelse til genop-

førelse af nedbrændt bygning på ejendommen
matr. nr. 11 f Jeksen by, Adslev, der er
omfattet af skovbyggelinie og Jeksen-fred-
ningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
bankfulmægtig Aksel Mortensen.
Landskabskontoret har i skrivelse af 31. oktober 1991 anført, at
huset bør opføres med hvide mure, idet kontoret i øvrigt ikke
har bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte dispensation til det ansøgte i medfør
af naturfredningslovens ~ 34 og § 47.

f,'f111~&.I'1Jøvg~n 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 15.
november 1991.

Jørgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt skov- og Naturstyrelsen.
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REG.NR. 5'012 L{ < ao
OVER FREON INGSNÆVN ET Slotsmarken 15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 TG

Lillian Østergård og
Richard Borgbjerg
N.ndsmøllevej 35
8362 Hørning

17. december 1991

J.nr. 2280/75-3/91

Fredningsnævnet for Århus Amts Sydlige Fredningskreds har den 30. august
1991 i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt Dem tilladelse til at
etablere et parkeringsareal på Deres ejendom matr.nr, 2 g m.fl. Edslev By,
Kolt.

Fredningsnævnets afgørelse er påklage t tilOverfredningsnævnet af Danmarks
Naturfredningsforening med påstand om, at det ansøgte afslåes.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979
om fredningen af arealer i Jeksendalen. Ifølge fredningsbestemmelsernes §

15 sidste afsnit er fredningen iøvrigt ikke til hinder for, at der efter
fredningsnævnets godkendelse udføres de for offentlighedens færdsel og
ophold nødvendige parkeringspladser, bygninger, skilte m.v. Det fremgår af
sagen, at det ansøgte parkeringsareal, der er på ca. 500 m2, fremstår som
et åbent, ubevokset areal, der umiddelbart giver indtryk af at være par-
keringsareal, hvilket det også rent faktisk ofte benyttes til. Ca. 50 m
derfra findes en ældre, større parkeringsplads nær restauranten Pinds
Mølle. Det fremgår endvidere, at området lejlighedsvis er stærkt besøgt af
lystfiskere til den nærliggende fiskesø, gæster til restauranten og
besøgende til området iøvrigt.

Danmarks Naturfredningsforening har i sin klage navnlig henvist til, at da
der er en eksisterende parkeringsplads tæt ved, er der ikke en rimelig
grund til at tillade en ny på dette sted, selvom fredningsafgørelsen giver
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mulighed herfor. At lystfiskerne til put and take-fiskeriet i fiskesøen
skal gå ca. 50 m, kan efter foreningens opfattelse ikke betragtes som
t~lstrækkelig argument for at meddele tilladelse i et fredet område.

Århus Amt har anbefalet, at det omhandlede areal anvendes til parkering på
vilkår, at der ikke etableres yderligere belægning på arealet. Amtet har
henvist til, at den eksisterende parkeringsplads vil være fyldt op i
forbindelse med arrangementer i restauranten. Amtet finder det væsentligt,
at der er tilstrækkelig parkering i området, således at der ikke parkeres
på de åbne arealer ned mod Århus Å.

Århus Kommune har ligeledes anbefalet det ansøgte under henvisning til, at
der er behov for yderligere parkering i området til lystfiskere og andre
brugere af området. Kommunen finder imidlertid, at det bør stilles som
betingelse, at parkeringspladsen tilsløres med en afskærmende høj buskbe-
plantning i en blanding af f.eks. hæg, dunet gedeblad og hyld, plantet i 2-
3 rækker afhængigt af pladsforholdene, og at der iøvrigt stilles betingelse
om, at parkeringspladsen skal være tilgængelig for offentlig parkering.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder at måtte lægge til grund, at der lejlighedsvis
er behov for yderligere parkering i området. På denne baggrund finder
Overfredningsnævnet ikke at burde modsætte sig, at der etableres det
ansøgte parkeringsareal på betingelse af,

at parkeringsarealet skal være tilgængelig for offentlig parkering,

at parkeringspladsen tilsløre s med en afskærmende høj buskbeplantning ud
mod vejen, som foreslået af Århus Kommune.

at der ikke udføres yderligere belægning på arealet.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes således med tilføjelse af de nævnte
betingelser.
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I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen
/P'h? ~

Tom Galsøe
fm.

•
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v REG.Nl 5g 0-L\ 00
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

... " - 1'_ •

\l' \

~...' . "I' \ .

Den 13. februar 1992
Sag nr. 132/1991

behandlede Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til at op-
føre en totalteaterforestilling på ejendom-
men matr. nr. 5 i m.fl. Adslev by, Adslev,
der er omfattet af Jeksen-fredningen.

MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte
medlem, bankfuldmægtig Aksel Mortensen, og sekretæren, dommer
Otto Bisgaard.
For Landskabskontoret mødte skovtekniker Ole Brøndum.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
landinspektør Knud Damsager.
For ansøgeren mødte Christian Bang, HØjboskolen.
Endvidere mødte Arne Erbs, Hørning kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har ikke haft indvendinger mod det ansøgte,
såfremt der ikke foregår aktiviteter på vådområderne ved Jeksen
Bæk.
Hørning kommune og Danmarks Naturfredningsforening kunne
tilslutte sig dette.
Fredningsnævnet meddelte i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til at afholde en totalteaterforestilling den 23. maj
1992 på ejendommen, således som det er afgrænset med rød stiplet
linie på det fremlagte luftfoto.
Fredningsnævnet tilod endvidere, at der på den tilgrænsende
ejendom syd for Gl. Ryvej må foretages parkering i forbindelse
med forestillingen. Arealet må anvendes en uge før og en uge
efter forestillingen. Det er et vilkår for tilladelsen, at der
efter forestillingen foretages oprydning på og retablering af
arealet.

frry~~1
Jø/~erp Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
\
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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 21. april 1992 traf
Sag nr. 28/1992

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
genopførelse af løsdriftsstald på
ejendommen matr. nr. 15 d m.fl.
Adslev by, Adslev, der er omfattet
af Jeksen-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,
bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Af ansøgningen fremgår, at stalden placeres i delvis
tilknytning til eksisterende bygninger og op til en
træbevoksning. Der fjernes en eksisterende stald.
Landskabskontoret har anbefalet en dispensation fra
fredningskendelsen.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
dispensation til det ansøgte.

-i/ I
f~~i~~1MJørgEj'nJ"ensen.

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, m~ 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

't -.. • •• , .... ~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 21. april 1992 traf
Sag nr. 31/1992

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse
til at opføre en lade og et fyrrum
på ejendommen matr. nr. l d m.fl.
Dørup by, Hørning, der er omfattet
af Jeksen-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,
bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Ansøgeren har fremsendt et projekt, der omfatter genopførelse
af to bygninger. Denne ansøgning omfatter bygning nr. et, der
ønskes genopført efter brand.
Landskabskontoret har anbefalet en dispensation fra
fredningen, idet bygningen i rimelig grad er tilpasset de
øvrige bygninger på stedet.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
dispensation til djt ansøgte.

lifl/"/{ j~fA/UVl!
Jø-i:gfijn~~nseh.

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.
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REG. NR. 50 2. ~ .o o

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse
til opførelse af en bebyggelse på
ca. 36 m2 til beboelse, depot og
garage på ejendommen matr. nr. l d
m.fl. DØrup by, Hørning, der er om-
fattet af Jeksen-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,
bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Det fremgår af sagen, at bygningen ønskes opført som
erstatning for en bygning, der brændte i 1991.

Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte, idet bygningen
ef1:er kontorets vurdering i rimelig grad er tilpasset de
øvrige bygninger på stedet.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
dispensation til det ansøgte.

!JthrtllJ/ tWUh
Jø~f#n Jensen.

Den 13. maj 1992 traf
Sag nr. 34/1992

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

J .et. li / l2. -6 O2':t.
1s /



REG.NR. 502 LI ,00

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 10/08-92 traf
Sag nr. 53/1992

Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
en regulering af Gl. Ryvej på et a-
real, der er omfattet af Jeksen-
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,
bankfuldmægtig Aksel Mortensen.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturfredningslovens § 34
despensation til det ansøgte.

Jørgen Jensen.

tt'

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 på
klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresender
tiloverfredningsnævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
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.

ufJ M"J~rornlst~rlet,J. nr.SN
1;1II{! '" - (J()1-2
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REG.NR. ~C) 2Lt, o o
Mil jøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Kontor ]ournalnrReference Dato

Landskab 23. september 1992 SN 1211/12-0022HJH

Palle Raahauge Jensen
GI. Ryvej 24
Adslev
8362 Hørning

KOPI TIL ORIENTERING

Vedr.: Regulering af Gl. Ryvej.

Fredningsnævnet for Århus Amts sydlige fredningskreds har
den 10. august 1992 godkendt en planlagt regulering af Gl. Ryvej
på et areal, der er omfattet af Jeksen-fredningen (Overfrednings-
nævnets kendelse af 28. oktober 1979).

Denne afgørelse har De, som ejer af areal, der skal
eksproprieres i forbindelse med reguleringen, påklaget til
Overfredningsnævnet.

Naturklagenævnet, der har overtaget de sager, der indgår
tiloverfredningsnævnet fra den 1. juli 1992, har den 3.
september videresendt klagen til Skov- og Naturstyrelsen til
afgørelse.

Da ejere af arealer, på hvilke der f.eks er givet en
kommune tilladelse til et offentligt anlægsarbejde, imidlertid
hverken efter Naturfredningsloven eller den nu gældende Naturbe-

.skyttelseslov er klageberettigede, må Deres klage afvises.

Med venlig hilsen

Jørgen Helk

Kopi til orientering:
Hørning Kommune - j. nr., 05. Ol. 02.
Århus Amt - j.nr. 8-70-51-715-1-92.
Danmarks Naturfredningsforening.
Fred~ingsnævnet for Århus Amts sydlige fredningskreds -4t j.nr.' 53/1992.

Postadresse Telefon Telex Telefax

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm 21485 NATURE DK 4576547745765376



REG.NR. 502~.od

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

MOdtaget'
Skov- og l\aturstyrelsen

2 7 ,'li I '.........>ih. I~J3

Den 22/7 1993
Sag nr. 7371993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af halvtag til løsdrifts-
stald på ejendommen matr. nr. 15 d
m.fl. Adslev by, Adslev, der er om-
fattet af Jeksen-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, Aksel Mortensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 16. maj 1993 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet en dispensation fra
fredningen.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

:~~thLM1J
JøJ::gepre~sea.
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 , Dansk Orni tologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen .

.,::li(l~1~1!;:teriet
:J~:JV- ,"': ~ :atUl'styreisen
J j.~.~J \9.-Uf\':l- 0021.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
-;Fredningsnævnet for Århus Amt .

• i

Den 15. december 1993
Sag nr. 124/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
mindre terrænændring inden for are-
alfredningen i Jeksendalen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Aksel Mortensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 25. oktober 1993 med
kortbilag var til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
disp~nsation til det ansøgte.

f'r/Ylj ~V1/~t-J
Jør,gen Jensen .

.J

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 , Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

li n \ I? -0-0;-~
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

~~ Moafagef' ~
SJ(ov~og NaturstyrerSE!l1

3 O ilAU. 1994

Den 24. februar 1994
nr. 5/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i Sag
angående ansøgning om tilladelse til
beplantning og hegning på ejendommen I

matr. nr. 14 a m.fl. Jeksen by, Ad-
slev~ beliggende Jeksen Dalvej 37,
Jeksen, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. septem-
ber 1979 .

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Chr. Christensen, og sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 5. januar 1994 - var til
stede.
Ansøgeren, Ivan Borgbjerg-Jensen, var mødt tillige med
skovrider Henrik Buhl, øst jydsk skovdyrkerforening.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte aksel I

Bang.
Endvidere mødte Hørning kommune ved Skov.
Skovrider Henrik Buhl redegjorde for sagen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har udtalt, at grundlaget for at
ændre Fredningsnævnets tidligere afgørelse ikke er til stede.
Danmarks Naturfredningsforening har henholdt sig til det af
Amtet anførte.
Fredningsnævnet fastholdt sin afgørelse af 8. januar 1991
vedrørende den eksisterende beplantning og hegning.
Den omstændighed, at Fredningsnævnet fastholder sin afgørelse
af 8. januar 1991 medfører ikke en ny klagefrist for så vidt
angår dette punkt.
Fredningsnævnet kan ikke tiltræde, at hegnet flyttes til den

.. vestligste beliggende mark, og at dette areal tilplantes med
MiJ"øministeriet
S~~~~~ ~~=·:r~?~I/JL' 002-2- f V ~7tJ
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jUletræer i kort omdrift, idet dette ville stride -,oe
fredningens hensigter.
Fredningsnævnet kunne ikke modtage tilbuddet om frivilli~
fredning, idet dette vil kræve en ny fredningssag.
Fredningsnævn~t havde ikke indvendinger mod, at de ikkE
fredskovspligtige skovbærende arealer fremtidigt drives mee
henblik på at opnå en mere oprindelig karakter efter aftale
med Århus Amt, Natur og Miljø, som plejemyndighed.

/~'/ltY(1~)~UJt~
JøJ~ef:tJenser!.

Afgørelsen med hensyn til den vestligste mark kan efter lo~
om naturbeskyttelse påklages til Naturklagenævnet af bl.a.
adressaten for afgørelsen og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelttfer
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

•



REG.NR. '592~. 00
U D S K R I F T

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 18. april 1994
Sag nr. 34/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
tilbygning omfttende toilet og
vaskeplads, ca. 6m2, på ejendommen
matr. nr. 13 c Adslev by, Adslev,
der er omfattet af Jeksendal-
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, Chr. Christensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning med tegninger - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har indstillet, at ansøgningen
imødekommes.
Fredningsnævnet meddel te 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-
fredningsforening , Dansk Ornitolog isk Forening i Århus Amt
sam~ Skov- og Naturstyrelsen.



• t1DSKRIF~
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG. HR. Ei~Q..~.;.y!) C)
~@4-L

Den 30. juni 1994
Sag nr. 60/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
00- og tilbygning af ejendommen
matr. nr. 9 i Adslev by, Adslev,
beliggende Kollens Møllevej 11, der
er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 28. september 1979 om
Jeksendalen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Chr. Christensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 9. maj 1994 - 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 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, Dansk ornitologisk Forening i Århus Amt

.~ .. t . t samt Skov- og Naturstyrelsen •'YfI,,'fJffilms ene
.~.nrfv-og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ 'l. \ \ / \ '2.... 00 'l.l. %
Akt. nr. ~5
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U D S K R I P T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

...
tJ • _ t

Den 7 SEP. 1994
Sag nr. 76/94

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af 36 mt dobbelt carport på
ejendommen, matr. nr. 10 i Edslev by,
Kolt, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. septem-
ber 1979 om fredning af arealer i
Jeksendalen .•

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, Christian Christensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 26. juli 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har ikke udtalt sig imod det ansøg-
te.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte .

•
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 .

• '"1 l' ....

/:;) (II;; -cO';!.2
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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0stjydsk Skovdyrkerforening
Låsbyvej 18
8660 Skanderborg

SKOV- OG
NA TURSTYRELSEN

Rtb.•'R.5q~V-t .00

Landskabskontoret
J.nr. SN 1211/12-0022
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen
Den 21. oktober 1994

Klage vedr. afslag på ansøgning om tilladelse til tilplantning
af markareal på ejendommen, matr. nr. 14 a m.fl. Jeksen By,
Adslev, beliggende Jeksen Dalvej 37.

.. Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Århus Amts afslag på ansøgning om at tilplante den vestlige mark
på den ovennævnte ejendom med juletræer. ~
StyreIsens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2, og §
85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf.
§ 16, stk. 1, nr. 24, i bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994
om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Natur-
styrelsen.
Redegørelse for sagen.
Den omhandlede ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 28. september 1979 om fredningen af arealer i Jeksen-
dalen. I følge fredningskendelsen er nyanlæg af skov, juletræ-
og pyntegrønkulturer samt frugtplantager ved plantning eller
såning ikke tilladt. Hegn må ikke opsættes uden fredningsnævnets
godkendelse med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkul-
turhegn.
Den 5. januar 1994 har foreningen p~ vegne af Ivan og Lone
Borgbjerg- Jensen ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at
hegne og tilplante den vestligst beliggende mark på den oven-
nævnte ejendom med jUletræer i kort omdrift.
Den 24. februar 1994 har fredningsnævnet meddelt afslag på det
ansøgte, idet det vil stride mod fredningens hensigter.
Den 25. april 1994 har foreningen indbragt afgørelsen for Natur-
klagenævnet, der har videresendt klagen til behandling i Skov-
og Natu~styrelsen. Det anføres i klagen, at tilplantningen af

Skov- og Naturstyr~lun

HaraJdsgad~ 53

2100 Købmhavn ø
T/f. 39 4720 00

Fax 39 279899
T~l~x 21485 natur~ dk
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den vestligste mark kun vil blive bemærket at et fåtal af de
personer, der færdes i området. Det anføres videre, at der er et
eksisterende læhegn i den vestlige side af markstykket, hvilket
i følge foreningen medvirker til, at en tilplantning af arealet
kun vil få minimal betydning for udseendet af det fredede areal.
Beqrundelse for Skov- oq Naturstyrelsens afqørelse.
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende
tilstand, således at karakteren af området opretholdes.
Skov- og Naturstyrelsen er enig med fredningsnævnet i, at den
ansøgte beplantning vil være i strid med fredningens formål.
Klaqevejledninq.

• 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. ~

Kopi til orientering:
Århus Amt
Fredningsnævnet for Århus Amt
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers . tlf. 86 43 70 00

27. februar 1995

j.nr. 131/94

Hørning Kommune

Teknisk Forvaltning

Vestervej 18

8362 Hørning.

• Ejendom: matr.nr. 4 b Bjertrup by, Hørning,

beliggende Jeksendalvej 44, 8362 Hørning.

I skrivelse af 20. december 1994 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom Jørgen

G. Nielsen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af en uopvannet udestue i

tilslutning til det bestående byggeri.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om

fredning af arealer i Jeksenda1en. Ifølge fredningsbestemmelserne må om- og tilbygninger

af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i

le væsentlig grad ændrer karakter, ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse fra

Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet tillader i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, at det

påtænkte byggeri gennemføres på vilkår, at udestuen opføres som vist på de fremsendte

tegninger.

Klageveiledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

, - ......~;;:I
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• Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

.. naturbeskyttelseslovens paragraf 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (j.nr. 8-70-51-8-715-3-94), 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 lokalkomire, v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660

Skanderborg.

Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Christian Christenen, Dørupvej 12, 8362 Hørning.

Jørgen G. Nielsen, Jeksendalvej 44, 8362 Hørning.



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

16. maj 1995

Århus Kommune

Rådhuset

8100 Århus C

Vedr. j.nr. 45/95 - matr.nr. 2 k Edslev by, Kolt.

Den 24. april 1995 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra kommunen, modtaget

sag om tilladelse til udvidelse af det eksisterende beboelseshus på ovennævnte ejendom,

tilhørende Gitte 0stergaard.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om

fredning af arealer i Jeksendalen.

Det fremgår af sagen, at der nedrives et ældre utidsvarende sort træhus på cirka 61 rn2, og

at der i stedet ønskes opført en cirka 87 rn2 stor tilbygning i samme stil og farve som det

eksisterende hus.

Efter fredningsbestemmelserne må om- og tilbygning af de eksisterende lovligt opførte

helårs- eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, kun

finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet.

Under hensyn til at helhedsvirkningen på landskabet efter renoveringen vil være bedre end

hidtil, er det Fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningen s

formål, og der meddeles derfor imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse

til det ansøgte.

KIageveiIedning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

ej afgørelsen. Klageberettigede er:

i
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Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før kIagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr .

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø - j.nr. 8-70-21-2-751-8-95), 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 Naturfredningsforenings lokalkomire, v/Søren Højager, Mejlsøvænget 4, 8381

Mundelstrup.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jan Fredin, Skanderborgvej 38, 8000 Århus C.

Gitte 0stergaard, Fusvadvej 2, 8362 Hørning.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

Modtaget f 6. juni 1995
Sl<nv-og Naturstyrelsen

r, (5 JUN! 1995

B. Savioli

Fusvadvej 21

8362 Hørning

• Vedr. j.nr. 19/95 - nedlæggelse af Fusvad Dambrug på matr.nr. 5 e og 5 k m.fl. Tåstrup

by, Harlev.

I skrivelse af 23. februar 1995 har De ansøgt om tilladelse til at nedlægge Fusvad

Dambrug på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om

fredning af arealer ved Jeksendalen.

Ansøgningen indebærer, at de eksisterende damme opfyldes, hvorefter arealerne indgår i et

naturgenopretningsprojekt, som Århus Amt vil støtte økonomisk.

Ifølge fredningsbestemmelserne er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder

gravning af ler, mergel, sand og grus samt opfyldning og planering ikke tilladt.

Fredningen åbner dog mulighed for at fredningsmyndighederne efter nærmere forhandling

med ejeren, bl.a. kan foretage landskabspleje på udyrkede arealer, f.eks. med henblik på at

bevare en karakteristisk vegetation, herunder opsætte indhegning og lade foretage

afgræsning i passende omfang.

Under hensyn til at det ansøgte projekt indgår som et naturgenopretningsprojekt, hvor

Amtsrådet har besluttet at anvende midler fra en pulje til arealpleje i fredninger, er det

fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.



Klagevejledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

• Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø - j.nr. 7-70-51-8-751-4-95), 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, v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660

Skanderborg.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them

Christian Christensen, Dørupvej 12, 8362 Hørning

Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 den 20/09-95

Hans 0. Andersen
Bodil Møllevej 21
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 81/95 - matr.nr. 1 c Og 1 e Dørup by, Hørning.

• I skrivelse af 14. juli 1995 har De ansøgt om tilladelse til
udskiftning af et ældre tag af pandeplader til rødt tegl på
en lagerbygning på ovennævnte ejendom. De har samtidig søgt
om tilkendegivelse af, at der ved en senere lejlighed også
kan ske udskiftning af taget på ejendommens stuehus med sam-
me materialer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
28.september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.

Ifølge fredningsbestemmelserne må om- og tilbygninger af de
eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse,
hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter,
kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fred-
ningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på sådanne
ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en
uheldig virkning på landskabet.

Under hensyn til at det ansøgte ikke vil ændre bygningernes
ydre i væsentlig grad, skal Fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddele tilladelse til
det amsøgte.

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 afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

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
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, ÅIhøjvej 4, 8653 Them
Jørn Nielsen, Hemstokvej 4, 8660 Skanderborg
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg.



TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86437000 4/11-96

Konsulent Henning Hermansen
Kol1ens Møl1evej 5
8464 Galten

REG. NR. 5~1~. Q O

Vedr. i.nr. 105/1996 - vedr. ændrin2 af sidste del af Pinds Mølle Dambrug til put-
and-take sø, matr .nr. 9 e m.fl. Jeksen by. Adslev.

•
Den 11. oktober 1996 fremsendte Århus Amt Deres ansøgning, hvor de for Lillian
0stergaard og Richard Borbjerg, Pindsmølle Dambrug, søger om tilladelse til at
omlægge den resterende del af dambruget til put-and-take sø.

Omlægningen vil medføre at Pindsmølle Dambrug ophører med dambrugsdrift og
overgår udelukkende til anvendelse som put-and-take fiskesøer.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

•
Fredningsnævnet har den 15. december 1993 meddelt dispensation til indretning af put-
and-take søer på den nordlige del af ejendommen .

I

Da Fredningsnævnet tidligere har meddelt dispensation til put-and-take søer på den
nordlige del af ejendommen, fmdes den nuværende ansøgning ikke at stride mod fred-
ningens formål og Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslo-
ven § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår,
at de ansøgte læskure placeres i eksisterende bevoksning i den nordlige og sydlige

ende af det samlede put-and-take søareaI.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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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:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr.8-70-5l-8-715-3-95)
Århus Amt, Naturforvaltningen - j.nr. 9-26-51-5-92
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/Knud Damsager Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Christian Christensen, Dørupvej 12, 8362 Hørning
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 30/06-97

Århus Amt,
Naturforvaltningen
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg
U.nr.9-26-51-2-97 og 9-26-51-3-97)

REG.NR. 5C)l'l. 00.

Vedr. j.nr. 38/1997 og 39/1997 og 47/1997 - ansøgning om tilladelse til ændring af
Århus Å ved Pinds Mølle Dambrug og Bodil Mølle Dambrug samt terrænændrin-

• ger efter nedlæggelse af Bodil Mølle Dambrug.

I skrivelse af 20. marts 1997 har Naturforvaltningen søgt om tilladelse til ændring af
Århus Å ved ovennævnte dambrug.

Begge dambrug er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979
om fredning af arealer i Jeksendalen.

Pinds Mølle Dambrug.

•
En del af dette dambrug er indrettet til put and take fiskeri, medens den resterende del
drives som dambrug. Ejerne har søgt om at omlægge den resterende del af dambruget
til yderligere en put and take sø. Fredningsnævnet har den 5. november 1996 meddelt
tilladelse til denne omlægning, og denne afgørelse er efterfølgende den 22. april 1997
stadfæstet af Naturklagenævnet .

I forbindelse med forhandlingerne vedrørende denne omlægning er der mellem ejerne
og Århus Amt opnået enighed om at få udført faunapassage i Århus Å ved dambrugets
stemmeværk. Det er hensigten at fjerne det eksisterende stemmeværk og broen over
åen. Stemmeværket er bygget sammen med broen, og denne er i meget dårlig stand.
Det vil ikke være muligt blot af fjerne stemmeværket og derefter sænke bunden i broen
for derved at skabe passage. Når bro og stemmeværk fjernes, kan åen få sit naturlige
fald tilbage. For at gøre dette, vil det være nødvendig at opgrave det materiale, der nu
danner åens bund på en strækning af 125 m opstrøms stemmeværket. Der skal så etab-
leres en ny bro over åen umiddelbart opstrøms nuværende bro. Det opgravede materia-
le vil blive anvendt til at føre vandløbets nye bund jævnt ud i det eksisterende vand-
løbsprofil ved broens, tunnelrørets afslutning, til stabilisering af vandløbsbredden mel-
lem åen og den tidligere mølledam ved Pinds Mølle under opgravningen samt til sik-
ring af dæmningen mellem å og mølledam ved Bodil Mølle.
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Bodil Mølle Dambrug.

Amtet har ligeledes ført en række forhandlinger med ejeren af Bodil Mølle Dambrug
om erstatning for nedlæggelse af opstemningsretten ved dette dambrug. Der er opnået
enighed herom, og der kan herefter etableres en faunapassage ved Bodil Mølle. Dam-
bruget vil i forbindelse hermed blive nedlagt.

Det er hensigten af fjerne stigbordene, stemmeplankerne i dambruget stemmeværk.
Stemmeværket er placeret i opstrømssiden af vejbroen. For yderligere at mindske fal-
det vil det være nødvendigt at hugge to 40 cm dybe gennemløb i en del af broens bund.
Der skal så lægges sten og grusmateriale i åen på en strækning af cirka 50 m nedstrøms
broen. På strækningen opstrøms stemmeværket sænkes bunden i Århus Å på en stræk-
ning af 134 m.

•
For øjeblikket ledes der ikke vand ind i mølledammen ved Bodil Mølle fra Århus Å.
Dammen forsynes med trykvand fra de omgivende arealer og sandsynligvis også ved en
vis indsivning gennem den smalle dæmning, der nu ligger mellem åen og mølledam-
men. Når vandstanden i åen langs med mølledammen sænkes for at skabe faunapassa-
ge, vil der ske en afdræning af vandet fra mølle dammen til åen. Af landskabelige og
kulturhistoriske årsager skønnes det fordelagtigt at kunne bevare et højtliggende vand-
spejl i det nuværende mølledamsområde. For at undgå sætningsskader på stuehuset for
Bodil Mølle og ejendommen Bodil Møllevej 21, skønnes det nødvendigt at opretholde
vandspejlet i mølledammen på nuværende niveau. Det forventes, at vandstanden kan
opretholdes ved at gennemføre de planlagte foranstaltninger. Det materiale, der skal
graves op af åen på den 134 m lange strækning, vil blive anvendt til udvidelse af diget,
der som nævnt afgrænser mølledammen for Århus Å.

Vedr. terrænændringer efter nedlæggelse af Bodil Mølle Dambrug.

•
Den 18. april 1997 fremsendte Amtet ansøgning for Hans ørum Andersen om tilladelse
til terrænændringer i forbindelse med nedlægning af dambruget, opførelse af en cirka
24 m2 stor fårestald og etablering af en mindre frugtplantage, alt som beskrevet i ved-
hæftede ansøgning af 3. marts 1997 med Kort 1 og Kort 2.

Fredningsnævnets afgørelse:

Da de planlagte arbejder må antages at bidrage til en bedring af de naturmæssige for-
hold i området, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til det ansøgte, herunder opførelse af en fårestald, der må anses nød-
vendig i forbindelse med arealernes afgræsning. Det er endvidere et vilkår, at plantning
af træerne indenfor området IV på Kort 2 sker således, at træerne plantes spredt på
arealet og ikke i rækker.

Klagevej ledning

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. 8-70-51-8-715-1-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister. Haraldsgade...51,21QQKøhenha-vnØ
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Christian Christensen, Dørupvej 12, 8362 Hørning
Jan Fredin, St. Torv 10, 8000 Århus C
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C
Hans ørum Andersen, Bodil Møllevej 21, 8362 Hørning



NATUR OG M!LJØ• l:- 5 MRS, 1997 Hørning den 3.3 97

Vedr. plan for reetablering af nedlagt dambrug Bodil Møllevej 21,8362 Hørning.

Baggrund:
I forbindelse med etablering af faunapassage forbi dambruget,er der fra amtet side
opkøbt produktionsret og opstemningsret,med deraf følgende nedlæggelse af
dambrugsdrifl.

•

Beskrivelse af reetableringsplan:
Dammene 1 og 2 på kort l sammengraves,og udvides i den vestlige ende med en
vinkel. Overskydende jord bruges til opfyldning af dam 3.Den nye dam,mrk.romertal l
på kort 2,holdes vandfyldt med overskydende vældvand fra drikk:evandsbrønd. Søen
skal samtidig være med til at holde et højt grundvandsniveau,for at undgå sætninger på
omkring1æggende huse.Evt. overskydende vand ledes til Århus Å gennem overløbsrør
vist på kort 2 med romertal 6.
Dammene 7,8,9 oglO fyldes op i højde med de eksisterende dæmninger.Dette areal
mærket romertal 4 på kort 2,tænkes efterfølgende brugt til græsareal for får,samt
mindre frugtplantage.Antallet af frugttræer tænkes omkring 30.Manglende fyldjord
tilføres udefra.
Dammene 4,5,6 og 14 på kort 1,jævnes,og tilføres manglendejord,så de efterfølgende
vil danne et engareal til afgræsning.Arealet som er vist på kort 2,med romertal 5,vil
efterfølgende falde jævnt ned mod Århus Å,så det vil fremtræde afudseende som
engareal er på modsat side af åen.
Dammene 11 og 12 pa kort 1,sammengraves.Dammene som er vist meå romerta12 på
kort 2,holdes vandfyldte med vældvand,som idag kommer fra kilder overalt i bunden af
dammene.Dam mrk. romertal 3 bibeholdes og vandfyldes på samme måde.Der
etableres afløb fra begge damme til Århus Å.

Fårestald:
Der ansøges i forbindelse med reetableringsplan om lov til at opføre fårestald med ca.
placering som vist på kort 2. Stalden tænkes med et max. grundareal på 6*4 meter, og
en højde på max. 2.6meter.
Stalden bygges på støbt sokk:el,og med fast bund.

Tidsplan:
Reetableringsplanen tænkes gennemført over et tidsrum på 3år,gæJdende fra l.juli
1997.

.)\ C\c"--__
Hans ørum Andersen
Bodil Møllevej 21
8362 Hørning
86922222
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT TIL ORIENTERING
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 04/07-97

Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
(j.nr. 8-70-51-8-715-1-97) REG. NR. 592.~. 00

• Vedr. j.nr. 38/1997 - ansøgning om oprensning af mølle dammen ved Bodil Mølle i
Jeksendal fredningen .

Den 30. juni 1997 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til ændring af Århus Å ved Pinds Mølle Dambrug og Bodil Mølle
Dambrug samt terrænændringer efter nedlæggelse af Bodil Mølle Dambrug.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om fred-
ning af arealer i Jeksendalen.

Ved en beklagelig fejl er Amtets ansøgning af 20. maj 1997 om tilladelse til oprensning
af mølledammen ved Bodil Mølle ikke blevet medtaget i skrivelsen.

Oprensningen af rnølledammen skal ske i forbindelse med etablering af faunapassage
ved Bodil Mølle. Den del af dammen som ønskes oprenset er for størstedelens vedkom-
mende tilgroet, hvorfor der kun er et ret lille vandspejl. Et gammelt dige deler dammen
på langs i to dele, ligesom der også ud mod åen er et dige.

Ved fauna-projektets gennemførelse er det ret afgørende af holde vandstanden i rnølle-
dammen - ikke mindst for at forhindre sætningsskader på bygningen tæt ved rnølledam-
men. Diget ud mod åen skal forstærkes, ligesom der skal etableres et bygværk i den
nuværende passage i diget, så vandstanden i rnølledammen kan reguleres.

Da oprensningen ikke er i strid med fredningens formål, og da denne vil bidrage til at
genskabe billedet af rnølledammen foran huset, finder Fredningsnævnet af landskabeli-
ge og kulturhistoriske grunde i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tillige at
kunne meddele tilladelse til oprensning af mølledammen.



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 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, Naturforvaltningen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 9-26-51-2-97 og
9-26-51-3-97)
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/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Christian Christensen, Dørupvej 12, 8362 Hørning
Jan Fredin, St. Torv 10, 8000 Århus C
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C
Hans ørum Andersen, Bodil Møllevej 21, 8362 Hørning



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 09/07-97

Århus Kommune
Magistratens 2. afdeling
Bygningsinspektoratet Syd
Bygholm Alle 2
8260 Viby J

REG.NR. 5~2~, 00-

(j.nr. 5464/97)

Vedr. j.nr. 60/1997 - opførelse af carport på ejendommen matr.nr. 2 k Edslev by,
Kolt.

Den 3. juni 1997 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en ansøgning fra Århus
Kommunes Bygningsinspektorat Syd, som for Gustav Bech Jensen og Ulla Skovsbøl
Knudsen søger om tilladelse til opførelse af en ca. 20 m2 stor carport på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Carporten vil blive placeret i forlængelse af østgavlen på den eksisterende beboelses-
bygning og bygges i samme materialer som beboelseshuset, nemlig brunmalede blok-
husbrædder og tagbeklædning af sort pap.

Da den ansøgte carport ikke er i strid med fredningens formål, idet bebyggelsen ikke i
væsentlig grad ændrer karakter, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i over-
ensstemmelse 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:

Gustav Bech Jensen og Ulla Skovsbøl Knudsen, Fusvadvej 2, Edslev, 8362 Hørning
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-3-97)
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/Søren Højager, Mejløvænget 4,
8381 Mundelstrup
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jan Fredin, Store Torv 10, 8000 Århus C



TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 16/09-97

Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

REG. HR. S~~'v\· 00

Vedr. j. nr. 99/1997 - oprensning og udvidelse af vandhul på matr. nr. 18 b Adslev by,
Adslev.

Den 25. august 1997 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en mellem C.S. Pedersen
og B.M.Norlyk, Adslev Hedevej 10, 8362 Hørning og Natur- og Miljøkontorets Sø-
og moseafdeling indgået aftale om oprensning og udvidelse af et cirka 500 m2 stort
vandhul til cirka 800 m2 på ejendommen matr.nr. 18 b Adslev by, Adslev.

Vandhullet er beliggende i udkanten af området som er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.

Da den indgåede aftale om oprensning og udvidelse ikke er i strid med frednings for-
mål og samtidig vil bidrage positivt til områdets naturværdi, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår

at de berørte dele af vandhullets kanter og udvidelsen efterlades med en svag bred-
hældning under 1:5

at det opgravede materiale fjernes eller spredes på arealet mod nord i et tyndt lag på
højst 30 cm

at arealet omkring vandhullet holdes fri for skyggende træer og buske. Dog kan der
efterlades et eller to større træer mod sydvest

at vandhullet ikke må forurenes, opfyldes eller drænes, tilledes spildevand eller på
anden måde ødelægges.

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:

C.S.Petersen og B.M.Norlyk, Adslev Hedevej 10, 8362 Hørning
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-715-2-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

_Qe.t centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Christian Christensen, Dørupvej 12, 8362 Hørning
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

TIL ORIENTERING

09/06-98

Arkitekt Hans Lyngsgård
Svejstrup GI. Præstegård
Alkenvej 9
8660 Skanderborg

REG. NR. -5 ~ cl~ . O O

Vedr. j.nr. 52/1998 - udskiftning af mindre driftsbygning i forbindelse med Put
and Take fiskeri ved Pinds Mølle på matr.nr. 9 e Adslev by, Adslev, beliggende
Pinds Møllevej 35, 8362 Hørning.

Den 7. april 1998 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget ansøg-
ning, hvor De for Lillian 0stergård og Richard Borgbjerg, Pinds Mølle, Put and Take,
søger om tilladelse til at udskifte en eksisterende bygning på 68 m2 med en ny bygning
på 51 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Det fremgår af sagen, at anvendelsen af huset vil være den samme som hidtil, nemlig
depot og læhus i forbindelse med lystfiskeriet på ejendommen. Det nye hus opføres på
de eksisterende fundamenter og vil på hver side blive forsynet med et halvtag. Yder-
væggene ønskes beklædt med træ, som holdes i sorte/mørkebrune farver. Kanter og
vinduesrammer males hvide. Der er ved materialevalg og udformning lagt vægt på, at
huset vil komme til at se ud som typiske gamle huse i skovområder.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da huset skal anvendes i forbindelse med fiskeriet på ejendommen, og erstatte et eksi-
sterende, og da udformning og materialevalg vil bidrage til et bedre landskabeligt ind-
tryk, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til-
ladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udformes i overensstemmelse med det
fremsendte skitseforslag.

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- 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, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Lillian Østergård og Richard Borgbjerg, Pinds Møllevej 35, 8362 Hørning
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-715-2-98)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning



TIL ORIENTERING

el Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

o

FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT

18/06-98

Brabrand Lystfiskerforening og
Lyngbygård Å Sammenslutning
v/Orla Jegstrup Jensen
Allegade 3, Jeksen
8362 Hørning

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

REG. NR. 5'12 ~ . 00 J 9 JUNi 1998

Vedr. j.nr. 3/1998 - Dørup Mølle Dambrug .

• Den 13. januar 1998 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Lystfiskerfore-
ningen og Lyngbygård Å Sammenslutningen modtaget ansøgning om efterfølgende
godkendelse af et etableret sandfilteranlæg og nedsætning af 7 opdrætskar for fiskeyn-
gel indenfor rammerne af Dørup Mølle Dambrug.

De omhandlede arealer er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september
1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.

Fredningsnævnet afholdt møde på ejendommen den 15. april 1998, hvor der blev rede-
gjort for projekterne, herunder bl.a., at der ikke er sket ændringer i terrænet i dambru-
get, og at sandfilteranlæg er etableret og opdrætskar nedsat indenfor rammerne af det
eksisterende dambrug.

Såvel Århus Amt som Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anbefalede, at
der blev meddelt efterfølgende dispensation til de udførte arbejder.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Ifølge fredningsbestemmelserne skal de fredede arealer bevares, således at karakteren
af området opretholdes. Der må således ikke foretages terrænændringer eller foretages
opfyldning eller planering.

Fredningsnævnet har ved besigtigelse konstateret, at det ansøgte anlæg er etableret
indenfor rammerne af det eksisterende dambrug og med alene meget beskedne
terrænreguleringer.

Henset hertil og til at anlægget er begrundet i områdets meget okkerholdige vand, fin-
der Fredningsnævnet at kunne meddele efterfølgende godkendelse af det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klageveiledning

QcXSVD \~~~-\9..\l~ ~'i.-o~l_1



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:

Arne Vestergaard, Bodil Møllevej 4, 8362 Hørning
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-715-3-97)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Teknisk afdeling, Vestervej 14, 8362 Hørning



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

24/09-99

Hørning Kommune
Vestervej 18
8362 Hørning

REG. NIl 3~l~ -CO

Skov. oModtaget i
J! Natul'styrel,en

27SfP. 1999

Vedr. j.nr. 79/1999 - ny tal:konstruktion på ejendommen matr.nr. 10 d Adslev by,
Adslev - kommunens j.nr. 1999-7001-0.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 12. august 1999 fremsendt en fra kommunen
modtaget ansøgning, hvor Per Albæk Nielsen søger om tiIIadelse til udskiftning af
tagkonstruktionen på boligen, som er sammenbygget med udhuset.

Ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af af 28. september
1979 om fredning af arealer i Jeksendalen, er en landbrugsejendom på 6,3 ha og det
samlede beboelsesareal er i dag 130 m2, fordelt med 100 m2 i stueetage og 20 m2
udnyttet tagetage. Der søges om udskiftning af tagkonstruktianen på boligdelen. Taget
bliver cirka 1 meter højere, og der etableres 2 -3 kviste, og endegavlene bliver 2 meter
bredere, hvilket giver en bredere tagkonstruktion og en overdækket terrasse. Der er
stråtag på ejendommen, hvilket der også bliver på den del af taget, der udskiftes.

Ved sagens fremsendelse har Amtet anført, at ejendommen er omgivet af beplantning,
og terrænet stiger mod syd, således at huset ikke er synligt over store afstande. Amtet
har anbefalet det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da det ansøgte ikke vil få en uheldig indvirkning på landskabet og således ikke strider
mod fredning ens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

Klageveilednin2

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klagebereuigede 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
sagem 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:

Per Albæk Nielsen, Steinmannsgade 1, 2.th., 8000 Århus C
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-715-4-99)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg. .
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg

_ti



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

23/03-99

De Danske Planteforeninger
Landbocentret
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Vedr. j.nr. 118/1998 - læplantning Århus Syd, sæsonen 1998-99 - matr.nr.
2 a m.fl. Dørup by, Hørning.

Den 21. december 1998 fremsendte Århus Amt en fra De Danske Plantningsforeninger
modtaget ansøgning om dispensation til at plante bl.a. et 6-rækket hegn 480 m langs
sydskellet for matr.nr. 2 a Dørup, der ejes af Arne Vestergaard, Bodil Møllevej 4,
8362 Hørning.

Plantesammensætningen består med enkelte undtagelser af almindelige danske hegns-
planter og træer.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Nævnet foretog besigtigelse den 17. marts 1999, hvor De Danske Planteforeningers re-
præsentant redegjorde for ansøgningen samt foreviste, hvor hegnet skulle placeres. Han
henviste endvidere til at læhegnet ville være en fordel for miljøet og vildtbestanden.
Ansøgeren vil eventuelt være indstillet på at reducere hegnet, således at det i stedet for
at starte ved vejen, først begynder cirka 100 meter fra vejen.

Århus Amt har anført, at man ikke kan anbefale det ansøgte, idet det går ud over ind-
synet fra vejen til skovbrynet og således vil være i strid med de hensyn, der lå bag
fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening har tilsluttet sig amtets udtalelse.

Hørning Kommunes repræsentant har anført, at man i sin tid har anbefalet fredning af
dalen, og at man kan henholde sig hertil.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Intentionen med Jeksendalfredningen var bl.a. at friholde udsigten fra en række biveje
mod Jeksendalenskovene. Da placeringen af læhegnet delvist vil hindre denne udsigt,
finder Nævnet ikke grundlag for i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at



give tilladelse til hegnet.

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. 8-70-51-8-715-5-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Det centrale Fredningsregister) garaldsgade 53, 2~00 Køb~Ilhavn 0 _
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15. 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Høming Kommune, Vestervej 14,8362 Hørning
Arne Vestergaard, Bodil Møllevej 4, 8362 Hørning
Del Danske Hedeselskab, att. Preben Lunding, Vroldvej 99, 8660 Skanderborg
De Danske Planteforeninger , att. Helge Knudsen, Landl>ocentret, Hjortsvangen 3,
7323 Give.
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Hørning Kommune,
Vestervej 14,
8362 Hørning.
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Vedr. j.nr. 25/1999 - byggeri på matr.nr. 17 ae Adslev by, Adslev, beliggende
Adslev Skovvej 21, 8362 Hørning.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 6. april 1999 fremsendt en fra kommunen modta-
get ansøgning, hvor FDF Århus 4. kreds v/Ole Glasius søger om tilladelse til opførelse
af et 35 m2 stort udhus (carport med redskabsrum) på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 21. april 1999, hvor FDF Århus 4. kreds v/Finn
Nielsen redegjorde for projektet og oplyste, at udhuset skal placeres tæt ved den eksi-
sterende hytte og opføres delvis på et fundament, der stammer fra en tidligere be-
byggelse. Udhuset vil blive opført i samme type som den eksisterende bebyggelse og i
samme farve. Det skal benyttes til opbevaring af redskaber, værktøj, brænde, cykler
m.v.

Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforening har ikke villet udtale sig mod det an-
søgte.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Henset til størrelsen, placeringen og karakteren af den bygning, der ønskes opført
findes det ansøgte ikke at stride med fredningens formål, hvorfor Nævnet imedfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
udhuset opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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 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. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til: •

L

FDF Århus 4. Kreds, v/Ole Glasius, Bredkær Tværvej 57, 8250 Egå
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-715-1-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø

----r>anmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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28/03-00

Poul Brock Didriksen
Strandvejen 7
9560 Hadsund

Vedr. j .nr. 2/2000 - opførelse af bygning til opbevaring af skovredskaber m.m. på
ejendommen matr.nr. 3 Kollens Mølle, Adslev.

I oktober 1999 fremsendte De ansøgning til Hørning kommune om tilladelse til opførel-
se af en bygning tilopbevarelse af skovredskaber samt traktor m. v. på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Den 1. marts 2000 foretoges besigtigelse, hvor det blev aftalt, at De skulle fremsende
nye tegninger med beliggenhedsplan til en bygning på op til 50 m2• Under besigtigelsen
oplyste De, at de nuværende mindre udhusbygninger vil blive fjernet, når der opføres
en ny bygning.

Den 17. marts 2000 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ny beliggenheds-
plan, hvorefter bygningen, der opføres umiddelbart øst for den nuværende fritidsbolig
på ejendommen, opføres i træ og med tagpap.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da opførelse af den ansøgte bygning til skovredskaber findes at være nødvendig for
skovdriften på ejendommen, meddelelser Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til opførelse af en 50 m2 stor bygning på vilkår, at
bygningen kommer til at fremtræde i mørke jordfarver, og at de nuværende mindre ud-
husbygninger fjernes.

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-
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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 klage myndigheden 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. 8-70-51-8-715-5-99)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds\'algte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660
Skanderborg
Hørning KOllll11lille, Vestervej 14, 8362 IIørning.
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Århus Amt, Natur og Miljø
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 14/2000 - naturgenopretning ved Dørup Mølle dambrug, matr.nr. 2 a
Dørup by, Hørning m.fl.

Den 17. februar 2000 fremsendte Århus Amt ansøgning om tilladelse til udførelse af et
projekt for etablering af faunapassage ved Dørup Mølle, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.

Det fremgår af sagen, at Århus Amt har erhvervet opstemningsretten ved Dørup Mølle
dambrug, og at der ønskes gennemført naturgenopretningsprojekt med henblik på at
skabe passage i Århus Å-systemet. Dørup Mølle dambrug anvender vand fra Århus Å
og kilder ved dambruget til fiskeopdræt. Ved gennemførelse af projektet stoppes ind-
taget fra Århus Å, og der etableres et omløbsstryg øst for dambruget. I forbindelse her-
med anvendes en del af det oprindelige leje af Århus Å som omløbsstryg . Der opret-
holdes en begrænset dambrugsaktivitet, idet der på dambruget fortsat vil blive produce-
ret ørreder til udsætning. Ved gennemførelse af projektet ved Dørup Mølle vil den
sidste spærring i Århus Å blive gjort passabel, idet de øvrige spærringer tidligere er
fjernet.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 29. marts 2000, hvor repræsentanter for
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer, Hørning kommune og Århus kom-
mune stillede sig positiv over for ansøgningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens formål, og da der er tale om et
naturgenopretningsprojekt, som skal forbedre passagen i Århus Å-systemet, meddeler
fredningsnævnet i medfør af naturbeskyuelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det an-
søgte på vilkår, at projektet udføres i overensstemmelse med det til fredningsnævnet
fremsendte materiale.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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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 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. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Arne Vestergård Andersen, Bodil Møllevej 4, 8362 Hørning
Bodil Bigler, Pinds Møllevej 49, 8362 Hørning
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-715-1-00)
Århus Amt, Sø og Mose, att. Henning Hermansen (j.nr. 8-76-1-715-1-98 og 8-76-
1749-9-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Frednilll!Srellister. Haralds~cie 53 . .2LO_QKøb_enhavnø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
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 for Hørning kommune, Peter Leth,
Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Det kommunevalgte medlem af nævnet for Århus kommune, Jan Fredin, St. Torv 10,
8000 Århus C
Hørning kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
Århus kommune, Magistratens 2.afdeling, Rådhuset, 8100 Århus C. att. Niels Jørgen
Friis.
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o 3 JULI ZODO

Afgørelse
i sagen om etablering af et læhegn inden for fredningen af Jeksendalen,

Hørning Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 23. marts 1999 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 meddelt afslag til etablering af et læhegn på ejendom-
men matr.nr. 2a Dørup. Ansøgeren har påklage t afgørelsen til Naturklage-
nævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september
1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. Fredningen har til formål at
bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at karakteren af
området opretholdes. Efter punkt 10 i fredningen, må hegn ikke uden
fredningsnævnets godkendelse opsættes, plantes eller sås, bortset fra

• nødvendige kreatur- og skovkulturhegn. Udskiftning af levende hegn kan
finde sted uden sådan godkendelse.

på ejendommen ønskes plantet et 6-rækket løvfældende læhegn 480 m langs
sydskellet af ejendommen. Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den
17. marts 1999, hvor De Danske Planteforeningers repræsentant redegjorde
for ansøgningen og foreviste, hvor hegnet skulle placeres. Der blev hen-
vist til, at læhegnet ville være en fordel for miljøet og vildtbestan-
den. Ansøgeren ville eventuelt være indstillet på at reducere hegnet,
således at det i stedet for at starte ved vejen, først begynder ca. 10~
m fra vejen.

mailto:nkn@nkn.dk
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Århus Amt har ikke anbefalet det ansøgte, da det vil hindre indsynet fra
vejen til skovbrynet, og således være i strid med de hensyn, der lå bag
fredningen.

Danmarks Naturfredningsforeninghar tilsluttet sig amtets udtalelse.

Hørning Kommune har henholdt sig til, at kommunen i sin tid anbefalede
fredningen.

Fredningsnævnet har begrundet afslaget med, at intentionen med Jeksen-
dal fredningen bl.a. var at friholde udsigten fra en række biveje mod
Jeksendalskovene. Da placeringen af læhegnet delvist vil hindre denne
udsigt, finder nævnet ikke grundlag for at give tilladelse til hegnet.

Klageren har gjort gældende, at læhegnet vil give læ for afgrøder og for
kreaturer, heste og får m.v., samt være en nyttig oase i det nøgne ager-
land til gavn for insekter, fugle og vildt. Klageren mener ikke, at am-
tet har ret i, at udsigten til det store skovbryn vil blive brudt, da
man ikke kan se et skovbryn i den omhandlede retning.

Amtet har til brug for Naturklagenævnets behandling af sagen sendt en
række fotos fra området. Det fremgår af disse, at der er et skovbryn bag
ved den mark, hvor læhegnet ønskes opsat.

Efter anmodning fra klageren har Naturklagenævnet foretaget en uformel
besigtigelse den 22. marts 2000 og fotograferede herunder området. Det
fremgår også af disse fotos, at der er et udsyn til skovbrynet bag ved
den mark, hvor læhegnet ønskes opstillet. Det er Naturklagenævnets vur-
dering, at læhegnet vil hindre dette udsyn, også selvom læhegnet først
opstilles 100 m fra vejen, som klageren alternativt har foreslået.

Afgørelse

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan der meddeles dispensation fra bE-
stemmelserne i en fredning, forudsat dette ikke strider mod fredningens
formål.
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Fredningen indeholder et forbud mod at opsætte, plante eller så hegn
uden fredningsnævnets godkendelse, bortset fra nødvendige kreatur- eller
skovkulturhegn. Det ansøgte læhegn kræver derfor en dispensation fra
fredningen.

Formålet med forbudet mod tilplantning inden for fredningsområdet er at
hindre en sløring og opbrydning af landskabstrækkene. Det skønnes, at
det ansøgte plantede hegn vil have en landskabelig uønsket virkning og
lukke for indsigten til skovbrynet.

på denne baggrund stadfæstes fredningsnævnets afslag af 23. marts 1999.

11M 'hJul fch~
Mikkel Schaldemose /

viceformand
Karen Paabøl
fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. n8turbeskyttelseslovens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. I.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

RE6.NR. 5~ 2l.f.0C:;
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

12/11-01

Jørgen Aaris
Kollens Møllevej 9
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 75/2001 - etablering af carport på matr.nr. 15 a Adslev by, Adslev, be-
liggende Kollens Møllevej 9, Hørning.

Den 20. august 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til etablering af en carport på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Carporten bliver på 50 m2 og etableres i tilknytning til den eksisterende bolig.

Natur og Miljø har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til
det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da carporten etableres i tilknytning til den eksisterende bolig på en sådan måde, at den
falder harmonisk ind i omgivelserne, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens
formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
meddeleler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at carporten opføres i overensstemmelse
med det fremsendte, således at carporten får et tag i mørke farver og placeres som vist
på den fremsendte beliggenhedsplan.

Kla~evejlednin~

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.



Modtaget i
Skov- 011 Nl'It'l'rc;tVt'elsen

14 NOV. 20m

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. 8-70-51-8-715-1-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening-;-Masnedøgade 20, 2100-KØbeDhavn ø e
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660 '
Skanderborg
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, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660
Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning



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

19/12-01

Jeksen Beboerforening
v/Hans O. Thomsen
Allegade 1
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 108/2001 - ændring af branddam til gadekær på matr.nr. 38 Jeksen
by, Adslev, 8362 Hørning.

Den 20. november 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Beboerfore-
ningen modtaget ansøgning om tilladelse til ændring af ovennævnte branddam til et
gadekær.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Den firkantede branddam på ca. 350 m2 ønskes ændret til et ovalt gadekær med et areal
på ca. 250 m2• Der ønskes etableres bøgehæk ved bredden af gadekæret samt opstillet
et sæt bord med bænke mod syd og en bænk mod øst.

Århus Amt har oplyst, at Hørning kommune kan anbefale det ansøgte. Amtet har lige-
ledes anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte ikke vil skæmme i landskabelig henseende og således ikke stride mod
fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at borde og bænke kommer til at fremtræ-
de i naturtræ.

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: _l
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-715-2-01) •
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 v/Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26,
8600 Silkeborg
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, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660
Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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02/04-02

Århus Amt, Vej- og Trafikområdet,
Anlægsafdelingen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

(j.nr. 9-04-1-511109-1-99)

Vedr. j.nr. 25/2002 - sideudvidelse af amtsvej 511 ved Jeksen .

• Den 6. marts 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Vej- og Trafikom-
rådet modtaget sag vedrørende sideudvidelse af amtsvej 511 ved Jeksen.

Projektet omfatter 500 meter af amtsvej 511 mellem Præstevejen og GI. Randersvej .
Vejstrækningen grænser op til de fredede arealer i Jeksen, jf.Overfredningsnævnets
kendelse af 28. september 1979.

Vejprojektet vedrører alene Jeksen-fredningen over en strækning på ca 120 meter, hvor
sideudvidelsen medfører etablering af kantbaner langs amtsvej en.

Da der alene er tale om en mindre udvidelse af vejen ind på det fredede område, med-
deler Fredningnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilla-
delse 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.



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. 8-70-51-4-715-1-02)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning

•



REG.NR. S~24'.C0

TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

17/05-02

Poul Brock Didriksen
Strandvejen 7
9560 Hadsund

Sk Modtaget i
av- og Naturstyrelsen.

~ ~ MAJ 2002

Vedr. j.nr. 42/2002 - ansøgning om tilladelse til opførelse af brændeskur på
matr.nr. 3 Kollens Mølle. Adslev. beliggende Randersvej 114. 8362 Hørning.

Den 9. april 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til opførelse af et brændeskur 40 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

I skrivelse af 28. marts 2000 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en 50
m2 stor udhus bygning til erstatning for flere mindre udhusbygninger .

Det nu ansøgte brændeskur ønskes opført af lærketræ med tagpap på taget, der udfor-
mes som sadeltag med 45° hældning. Bygningen får en rektangulær form (4 x 10 me-
ter)

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte, da bygningen skønnes driftsmæssig nødvendig, og da bygningens placering og
udformning er tilpasset omgivelserne.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da opførelsen af det ansøgte brændeskur ikke findes at stride 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.

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. 8-70-51-8-715-3-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg.
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, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesiug, 8660
Skanderborg
Hørning Kommune, Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning.
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26/11-02
Per Albæk
Kollens Møllevej 16
Adslev
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 104/2002 - ansøgning om tilladelse til etablering af læhegn på matr.nr.
10 d Adslev by, Adslev, beliggende Kollens Møllevej 16, 8362 Hørning.

Fredningsnævnet har den 16. oktober 2002 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning
om tilladelse til etablering af læhegn på ovennævnte ejendom. Endvidere har Fred-
ningsnævnet modtaget Deres telefax af 18. oktober 2002.

De ønsker at etablere et levende hegn med en blanding af lave træer og buske omkring
et areal på ca. 3,4 ha. Læhegnet bliver ca. 150 meter mod vest, ca. 170 meter mod
syd, ca. 150 meter mod øst samt på en strækning langs med indkørslen til Deres ejen-
dom mod nord.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer ved Jeksendalen i Århus Amt.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 6. november 2002.

Under besigtigelsen oplyste De, at De primært ønsker etableret læhegn omkring hele
arealet, subsidiært ønsker De etableret læhegn langs med nordskellet, d. v.s. langs med
indkørslen til ejendommen, samt langs med vestskellet ud mod Kollens Møllevej og lidt
op langs med sydskellet. De har oplyst, at De ønsker etableret læhegn, da De har pro-
blemer med sne om vinteren.

Århus Amt, Natur og Miljø, anførte under besigtigelsen, at etablering af et fuldstændig
læhegn omkring arealet ikke kan anbefales. Umiddelbart var Århus Amt alene indstillet
på, at der blev etableret læhegn langs med nordskellet, d.v.s. langs med indkørslen til
ejendommen. Amtet anførte særlig, at et læhegn vil bryde landskabet og hindre den frie
udsigt.

Hørning Kommune anførte, at kommunen principielt er betænkelig ved etablering af
læhegn og henviste til, at fredningsbestemmelserne for området skal overholdes.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite kunne alene anbefale, at der blev givet
tilladelse til etablering af læhegn langs med nordskellet samt eventuelt et stykke langs
med vestskellet.

od.... ;;Lcol - IJ-I' /12 - 00 S5 I o.J-.J:: (3



Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningens bestemmelser skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand.
Arealerne har betydelige landskabelige værdier, og Fredningsnævnet finder ikke, at der
er anført sådanne særlige forhold, der kan begrunde opsætning af læhegn i området.
Endvidere finder Fredningsnævnet, at et læhegn som ønsket vil bryde det karakteris-
tiske åbne landskab og dermed ændre områdets karakter væsentligt, hvorfor Frednings-
nævnet meddeler afslag på 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.

Med venlig hilsen

~1l~~
Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-715-3-02)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
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, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660
Skanderborg
Hørning Kommune, Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning - att. Knud Schou
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

01/09-03

Ulla Skovsbøl Knudsen og
Gustav Bech Jensen
Fusvadvej 2
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 68/2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af karnap og udhus samt
opsætning af solcelleanlæg i taget på matr.nr. 2 k Edslev by, Ko1t, beliggende Fus-
vadvej 2, 8362 Hørning.

Fredningsnævnet har den 24. juli 2003 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til at udvide Deres enfamiliehus med en karnap på ca. 6m2 og til at opføre et
udhus på ca. 8m2• Endvidere anmodes der om tilladelse til opsætning af et solcelle-
anlæg på 8-16 m2 på husets tagflade.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 13. august 2003 .

Vedrørende udhuset har De oplyst, at dette placeres på den gamle sokkel fra et tidlige-
re drivhus. Udhuset udføres i træ og males i husets farver. Taget bliver sort tagpap.
Udhuset bliver maksimalt på 10 m2.

• Vedrørende solcelleanlægget har De oplyst, at dettes størrelse og placering endnu ikke
er endelig fastlagt. Solcellefladen bliver på 8 - 16 m2 og placeres i niveau med tagfla-
den på huset. Tagfladens hældning er ca. 25°. Der bliver tale om en placering på enten
den sydvendte eller vestvendte tagflade.

Vedrørende karnappen har De oplyst, at denne skal placeres på husets sydgavl. Kar-
nappen udføres i husets materialer i form af træ, der males rødbrunt og med vinduer,
der placeres i samme højde som husets. Karnappens tag udformes som et kegleformet
tag og belægges med sort tagpap.

Århus Amt, Natur og Miljø, har meddelt, at det ansøgte er pænt passet ind på ejen-
dommen og rent landskabeligt ingen betydning har.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
•

Under hensyn til at ejendommens tag flade alene har en svag hældning, således at sol-
celleanlægget bliver meget lidt synligt fra omgivelserne og under hensyn til at det i
øvrigt ansøgte vurderes ikke at have betydning rent landskabeligt, meddeler Frednings-
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslove~§ 50, stk. 1, 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, 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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-751-1-03)
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/Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381
Mundelstrup
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, Per Hovgaard, Niels Bohrs Vej 28, 8260 Viby
J.
Århus Kommune, Bygningsinspektorat Syd, 8260 Viby

•
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01109-03

Torben Riis Jensen
Kollens Møllevej 13
8362 Hørning

Vedr. j.nr. 66/2003 - ansøgning om tilladelse til opførelse af et udhus på matr.nr.
10 e Adslev by, Adslev, beliggende Kollens Møllevej 13, 8362 Hørning.

Fredningsnævnet har den 25. juli 2003 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til opførelse af et udhus på 60 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om
fredning af arealer i Jeksendalen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 13. august 2003.

Det er under sagen oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom med et grundareal
på ca. 1/2 ha., der i forvejen er bebygget med en bolig på 122 m2 (etageareal 192 m2)

samt et udhus på 100 m2•

De har oplyst, at det nye udhus ønskes opført af træ med tag af tagpap påført græs.
Huset vil have en højde på max. 2,5 meter med ensidig taghældning. Bygningen skal
anvendes som brændeskur, til vognly samt som læskur for får, der går på ejendommen .

• Vedrørende det registrerede udhus på 100 m2 har De oplyst, at der alene er en bygning
i tilknytning til beboelsen, som består af en hestestald samt dobbelt carport. Der er ikke
udhus her ud over.

Under besigtigelsen foreviste De nævnet den ønskede placering for udhuset, hvilken
var umiddelbart op mod et højt læhegn.

Århus Amt, Natur og Miljø, har meddelt, at det ikke kan anbefales, at der gives tilla-
delse til det ansøgte, idet opførelse af nye bygninger i fredningen alene bør ske i til-
knytning til eksisterende landbrug, hvilket der ikke er tale om i dette tilfælde.

Hørning Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings loka1komire har meddelt, at
fredningens bestemmelser skal respekteres, idet de i øvrigt ikke har bemærkninger til
det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til at det ikke er synligt udefra finder Fredningsnævnet, at etablering af
udhuset ikke vil ændre væsentligt på områdets karakter, hvorefter der meddeles dispen-



sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til etablering af udhuset som an- ~
søgt.

Det bemærkes, at der ikke fremover kan forventes givet yderligere dispensationer til
opførelse af bebyggelse på ejendommen.

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 G.nr. 8-70-51-8-715-1-03)
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/Knud Damsager, Oddervej 15, 8660
Skanderborg
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, Peter Leth, Hårbyvej 8, Hårby, 8660
Skanderborg
Hørning Kommune, att. Arne Erby, Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning
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Fredningsnævnet for Århus Amt
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Jørgen Naut
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Lch
Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 12. oktober 2004

• Vedrørende journal nr. 127/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af drivhus på
ejendommen matr.nr. 12 u Jeksen By, Adslev, beliggende Kolskovvej 3, 8362 Hørning.

Fredningsnævnet har den 9. september 2004 modtaget indstilling fra Århus Amt i anledning af
Deres ansøgning om tilladelse til etablering af drivhus som ovenfor anført.

Ifølge det oplyste er ejendommen en landbrugsejendom på 2,4 ha.

Der ønskes opstillet et 12-kantet drivhus på knap 12 m2 som erstatning for et ældre drivhus på
ejendommen, der fjernes. Drivhuset etableres i tilknytning til bygninger og beplantning på
ejendommen.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for Overfredningsnævnets kendelse af28. september 1979 om fredning
af arealer i Jeksendalen i Århus Amt.• Fredningens formål er navnlig at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier i dets
nuværende tilstand.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at ''De fredede arealer må ikke
yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger".

Århus Amt har i indstillingen anført, at det ansøgte drivhus etableres i tilknytning til eksisterende
bebyggelse samt i tilknytning til beplantning på ejendommen, og er dermed tilpasset forholdene på
stedet.
Amtet kan derfor anbefale, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.

•
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Henset til at der er tale et mindre drivhus, der erstatter et ældre drivhus på ejendommen, samt henset
til at drivhuset etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og i tilknytning til beplantning på
ejendommen, og dermed er tilpasset forholdene på stedet, finder Fredningsnævnet at opførelsen af
det nye drivhus på knap 12 m2 ikke er 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.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.•
Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 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 3 år fra i dag, jfr. naturbeskyttelseslovens § 6,
stk. 2.

Med venlig hilsen

et>- ~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-715-4-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15,8660 Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
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Det kommunevalgte medlem af nævnet, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14,8362 Hørning
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Den 21. oktober 2004

• Vedrørende journal nr. 111/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af sandfang i Jeksen
Bæk, Hørning Kommune, på matrikleme 10a Jeksen By, Adslev, og 1 c Adslev By, Adslev.

Fredningsnævnet har den 6. oktober 2004 fra Århus Amt modtaget Hørning Kommunes ansøgning
om tilladelse til etablering af et sandfang i Jeksen Bæk på ovennævnte ejendomme.

Der ønskes etableret et sandfang, således at vandløbet på en strækning på ca. 10m uddybes til op til
1 m under nuværende bund og får en bundbredde på ca. 1 m og et skråningsanlæg på l: 1.

Begrundelsen for etablering af sandfanget er, at målsætningen i den øverste del af Jeksen Bæk ikke
er opfyldt. Dette skyldes, at vandløbet er kraftig påvirket af sandaflejringer, som føres med
drænvandet til vandløbet. Det er jævnligt nødvendigt at fjerne sandet, hvorved grusbunden i
vandløbet, og hermed fiskenes gydepladser, ødelægges.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. september 1979 om fredning af
arealer i Jeksendalen i Århus Amt.

Både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der gives
tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til at etableringen af sandfanget er et forholdsvis skånsomt indgreb i forhold til den
forbedring, det forventes at have på vandlivets kvalitet, og under hensyn til at indgrebet vurderes at
være uden landskabsmæssig betydning, meddeler Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at sandfanget placeres som vist på tegninger af 14.
juli 2004 og udføres i overensstemmelse med de i øvrigt meddelte oplysninger.

Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens §86 og §87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
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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 afnatur 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 uden at der er klaget.
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.

Med venlig hilsen

~B
Per Ho1kmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-715-6-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite v/Knud Damsager, Oddervej 15,8660 Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem afnævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Peter Leth, Hårbyvej 8, Hårby, 8660 Skanderborg
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Den 21. oktober 2004

Vedrørende journal nr. 78/04 - ansøgning om tilladelse til beplantning af et areal med
frugttræer, forlængelse af eksisterende hegn og etablering af et nyt læhegn på matr. nr. 18 b
Adslev By, Adslev, beliggende Adslev Hedevej 10,8362 Hørning.

Fredningsnævnet har den 14. september 2004 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til beplantning af et areal på ca. 4200 m2 med frugttræer på ovennævnte ejendom samt
ansøgning om tilladelse til forlængelse af et eksisterende rønnehegn og om etablering af et nyt
læhegn med slåen, hvidtjørn og hyld fra en eksisterende lund i øst til skoven mod vest.

Det er oplyst, at ejendommen, som er på 3,1 ha, drives som gartneri.

Fredningsnævnet har tidligere - den 30. juni 1994 - meddelt tilladelse til det ansøgte, med
undtagelse af læhegnet mod syd for så vidt angår strækningen fra rønnehegnet til den eksisterende
skov mod vest. Tilladelsen er ikke blevet udnyttet.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. september 1979 om fredning af
arealer i Jeksen dalen i Århus Amt.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 7. oktober 2004.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Nævnet har dog
meddelt, at det kan overvejes, om der bør gives tilladelse til, at det ansøgte nye hegn mod syd
plantes helt hen til skoven i vest, og ikke kun hen til det eksisterende rønnehegn, da der er fare for,
at området bliver for "tillukket" afhegn og bevoksning i øvrigt.

Både Hørning kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har anbefalet, at der
gives tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningen har til formål at bevare området som det er med dets betydelige landskabelige værdier.
Vedrørende beplantning er særlig gældende, at "nyanlæg af skov, juletræ- og pyntegrøntskultur
samt frugtplantage ved plantning eller såning ikke er tilladt.".
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Fredningsnævnet finder, at frugttræerne, som plantes umiddelbart syd for drivhusene på
ejendommen, ikke vil virke dominerende, men derimod snarere vil afskærme for synet af
drivhusene, og at de på det ansøgte sted vil falde godt ind i landskabet. Nævnet finder desuden, at
en forlængelse af det eksisterende rønnehegn og etablering af et nyt hegn mod syd med slåen,
hvidtjørn og hyld kan ske, uden at dette skader landskabet og oplevelsen af dette på stedet. Under
hensyn hertil meddeler nævnet - uanset fredningens forbud mod plantning af frugtplantager -
dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, 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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Klageberettigede er:

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at der er klaget.
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.

Med venlig hilsen

~ ~
Per Holkmann Olsen

-
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-751-3-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite v/Knud Damsager, Oddervej 15,8660 Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem afnævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Peter Leth, Hårbyvej 8, Hårby, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning
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Den 3. januar 2005

Modtaget i
Skov. og Naturstyrelsen

Vedrørende journal nr. 149/04 - ansøgning om efterfølgende tilladelse til opførelse af en hal
på ejendommen matr. nr. 10a m.fl. Jeksen By, Adslev, beliggende Gl. Ryvej 15,8362 Hørning,

og

j.nr. 137/04- ansøgning om tilladelse til etablering aflæhegn og en mindre sø på samme
ejendom.

Fredningsnævnet har henholdsvis den 28. september og 22. oktober 2004 fra Århus Amt modtaget
Deres ansøgninger om tilladelse til opførelse af en hal, der er påbegyndt opført, og tilladelse til
etablering af et læhegn og en mindre sø på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. september 1979 om fredning af
arealer i Jeksendalen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. november 2004.

Vedrørende hallen:

• Det er oplyst, at ladebygningen, som er delvist opført, er på ca. 273 m2
, og bygningen ligger ca. 8 m

fra en eksisterende ladebygning på ejendommen. Bygningen opføres med bræddebeklædning,
eventuelt med glaspartier, og med tag af sort tagpap med "rytterlys". I forbindelse med opførelsen
vil et gammelt maskinhus mod syd blive fjernet.
Det er oplyst, at hallen skal anvendes til landbrugsmaskiner og træ, idet de eksisterende
udbygninger har en lofl:shøjde på 2,5 m og derfor ikke kan anvendes i driften.
Der er alene tale om, at en mindre del afhallen er beliggende i det fredede område.

Under besigtigelsen oplyste De, at der skal etableres en port i gavlen af bygningen, og at De i øvrigt
er indforstået med, at bygningen skal fremstå med dæmpede/matte farver. Jordtilliggende på ca. 35
ha, hvoraf de ca. 14 ha er fredskov, har tidligere været bortforpagtet, men jorden skal fremover
drives af Dem selv.

Vedrørende glaspartier i bygningen konstaterede nævnet, at der allerede er etableret "rytterlys" i
taget. .

•
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Vedrørende etablering aflæhegn:

Der ønskes etableret læhegn henholdsvis øst og syd for stuehuset, over en strækning på i alt ca. 75
m.

Under besigtigelsen oplyste De, åt der vil bliver tale om et trerækket læhegn, bestående af
enkeltstående træer og i øvrigt buske, alle hjemmehørende danske arter. Etableringen afhegnet vil
mindske indsigten fra vejen til bebyggelsen. Det er i øvrigt oplyst, at der også er søgt om etablering
af læhegn uden for det fredede område.

Vedrørende sø:

Søen ønskes etableret vest for Jeksen bæk og vil have en størrelse på ca. 20 x 30 m, i alt 600 m2
•

Under besigtigelsen oplyste De, at De ønsker søen etableret for at forskønne området, samt af
hensyn til områdets dyreliv. Overskydende jord ønskes spredt ud op mod parkeringspladsen.

Århus Amt har vedrørende den efterfølgende tilladelse til opførelsen af hallen anbefalet, at der
gives tilladelse hertil på nærmere angivne vilkår. Amtet forudsætter i den forbindelse, at hallen skal
anvendes til landbrugsformål. Amtet lægger særlig vægt på, at bygningen udformes uden større
glaspartier, hvilket er fremmed for en landbrugshal og samtidig kan virke reflekterende i det
omgivne fredede landskab.

Vedrørende etablering aflæhegn og sø har amtet ligeledes anbefalet, at der gives tilladelse til det
ansøgte. Vedrørende læhegnet har amtet lagt vægt på, at læhegnet ikke skæmmer i landskabelig
henseende eller hindrer udsigter på stedet. Vedrørende søen fmder amtet, at den er placeret
hensigtsmæssigt i landskabet. Amtet forudsætter, at mosen mod øst mellem den ansøgte sø og
Jeksen bæk ikke berøres. Tilladelsen til etablering af søen bør dog kun gives under nærmere
fastsatte vilkår.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite nåede ikke frem til besigtigelsen sammen med
nævnet grundet en punktering, men har efterfølgende telefonisk meddelt, at besigtigelse blev
foretaget af lokalkomiteen, der ikke finder det godtgjort, at der er tale om en hal til
landbrugsformål, og at lokalkomiteen i øvrigt kan tilslutte sig indstillingen fra Århus Amt.

Hørning Kommune har i overensstemmelse med amtets indstillinger i sagen anbefalet, at der gives
tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at karakteren i
området opretholdes.

Vedrørende hallen:

Fredningsbestemmelserne forhindrer ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug,
hvilket der findes at være tale om i denne sag, opføres nybygninger under forudsætning af
Fredningsnævnets godkendelse, henholdsvis af byggeriets placering og ydre fremtræden.
Fredningsnævnet kan nægte tilladelse til nybyggeri, såfremt det ikke tjener rimelig
landbrugsøkonomiske formål .
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Under hensyn til at hallen bl.a. skal anvendes til opbevaring af maskiner til landbrugsformål, hvilket
ikke kan lade sig gøre i de eksisterende ladebygninger på ejendommen, og under hensyn til at hallen
opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse, meddeler Fredningsnævnet efterfølgende
dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l, på følgende vilkår:

• at hallen fremstår med dæmpede/matte farver,
• at det eksisterende maskinhus mod syd fjernes,
• at hallen udelukkende anvendes til ejendommens landbrugs- og skovbrugsdrift,
• at der etableres slørende beplantning langs hallens østfacade (se nedenfor) og
• at hallen i øvrigt opføres i overensstemmelse med det oplyste.

I det omfang hallen ønskes påført glaspartier - udover "rytterlyset" i taget - skal der fremsendes
facadetegninger til nævnets godkendelse. Nævnet bemærker dog, at en landbrugshal, som den
ansøgte, ikke bør påføres større glaspartier, dels fordi dette er fremmed for en landbrugshal, dels
fordi sådanne kan virke reflekterende i det omgivne fredede landskab.

Vedrørende læhegn:

• Under hensyn til, at det ansøgte læhegn ikke anses at ville skæmme i landskabsmæssigt henseende
eller ændrer udsigter på stedet, og særligt under hensyn til, at læhegnet vil komme til at virke som
slørende beplantning for den nyopførte hal på stedet, finder Fredningsnævnet, at læhegnet ikke
strider mod fredningens formål. Nævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Vedrørende sø:

Nævnet finder, at den ansøgte sø er placeret hensigtsmæssigt i landskabet. Herefter og da søen ikke
findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l , på følgende vilkår:

• at det opgravede materiale fjernes eller udspredes i et lag på højst 30 cm på det omgivende
areal. Materialet må dog ikke udspredes på arealer, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3,

• at hældningen afvandhullets bund og bredder ikke må være større end 1:5,
• at der ikke etableres øer i vandhullet,
• at der ikke etableres til- og afløb,
• at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet.

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 afklagen, før gebyret er modtaget.
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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

p '~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Jens Elm Sørensen, Klintevej 10,8464 Galten
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-715-5-04 og 8-70-
51-8-715-2-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Knud Damsager, Oddervej 15,8660 Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå

Det kommunevalgte medlem af nævnet, Peter Leth, Hårbyvej 8, Hårby, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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• Vedr. j. nr. 158/2004 - ansøgning om tilladelse til etablering aflæhegn.

De har anmodet om tilladelse til etablering af et tre-rækket læhegn over en stækning på ca.
130 m med forskellige løvfældende træer og buske på ejendommen matr. nr. 2 a Kollens
Mølle, Adslev, med adressen Kollens Møllevej 22, 8362 Hørning. Ejendommen ejes af Erik
Olsen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om fred-
ning af arealer i Jeksendalen i Århus Amt.

Fredningens formål er "at arealerne skal holdes i deres nuværende tilstand, således at karak-
teren af området bevares".

Efter fredningens bestemmelser om hegn gælder, at med undtagelse af nødvendige kreatur-
og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden Fredningsnævnets godken-
delse.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i indstilling til Fredningsnævnet anført, at læhegnet ønskes
etableret i tilknytning til ejendommens bygninger henholdsvis mod vest og nord.
Det er amtets vurdering, at etablering af hegnet ikke vil være problematisk i landskabsmæs-
sig henseende, hvorfor amtet har indstillet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til det
ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet afgør sagen på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale.
Fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering af, at etablering af hegnet ikke vil være pro-
blematisk i landskabsmæssig henseende, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.
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Med venlig hilsen

~ ~Per Holkman~lsen
...,
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Klagevejledning, jf naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sa-
gen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling 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 formål varetager væsentlige re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyn-
digheden bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet.

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

Kopi er sendt til:

Erik Olsen, Kollens Møllevej 22, 8362 Hørning
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-3-751-20-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Knud Damsager, Oddervej 15,8660
Skanderborg
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, Peter Leth, Hårbyvej 8, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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Den 20. november 2005

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-87, ansøgning om tilladelse til ændring af overdækket
terrasse til udestue på Kollens Møllevej 23, 8362 Hørning .

• Fredning.snævnet har modtaget brev af9. september 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
anledning af Deres ansøgning om tilladelse til at ændre en overdækket terrasse til en udestue på
ejendommen matr. nr. 71 og 7 e Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 23.

De ønsker at sætte vinduesfag i en del af den eksisterende overdækkede terrasse, således at 20 m2

inddrages til udestue og 10m2 forbliver terrasse. Tagkonstruktionen ændres ikke.
De har oplyst, at De agter at etablere beplantning omkring udestuen langs med vejen og ud mod
marken mod sydøst.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om fredning af
Jeksendalen.
Fredningens formål er at bevare arealerne i den på fredningstidspunktet værende tilstand, således at
karakteren af området opretholdes.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser vedrørende om- og tilbygning af lovligt opførte
helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, gælder, at
dette kun må finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet
kan meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en
uheldig indvirkning på landskabet.

Århus Amt har anført, at det er amtets vurdering, at en ændring af den eksisterende overdækkede
terrasse til en udestue på 20 m2, samt overdækket terrasse på 10 m2 er af underordnet betydning i
forhold til fredningens bestemmelser.
Amtet har lagt vægt på, at der ved etableringen af udestuen ikke ændres ved bebyggelsens samlede
omfang eller på tagets udformning på den eksisterende overdækkede terrasse. Amtet finder
desuden, at den af Dem foreslåede beplantning vil mindske påvirkningen af landskabet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har på baggrund af det skriftlige materiale tiltrådt
amtets indstilling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
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·Afgørelsen træffes på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Nævnet kan tiltræde amtets indstilling, idet nævnet finder, at bygningens ydre ikke i væsentlig grad
ændrer karakter eller far uheldig indvirkning på landskabet.
Nævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.l, tilladelse til udførelse af
det ansøgte i overensstemmelse med det foreliggende tegningsmateriale, modtaget i Hørning
Kommune den 6. juli 2005.
Nævnet konstaterer, at De vil foretage beplantning langs vejen og ud mod marken mod sydøst.

Opmærksomheden henledes på, at der endvidere kræves amtets tilladelse efter
naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) samt efter planlovens § 35, ligesom der kræves
byggetilladelse fra kommunen.

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.

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,jfnaturbeskyttelseslovens §
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

~ 8--
Per Holkmann Olsen

-
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Uournalnr. 8-70-51-8-715-3-05)
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-111, ansøgning om tilladelse til opførelse af shelter på
ejendommen matr. nr. 20e Adslev By, Adslev, beliggende Adslev Skovvej 21, Hørning
Kommune.

Århus Amt, Natur & Miljø, har den 25. oktober 2005 afgivet indstilling til nævnet i anledning af
ansøgning fra FDF om tilladelse til opførelse af shelter på ejendommen matr. nr. 20e Adslev By,
Adslev, beliggende Adslev Skovvej 21, Hørning Kommune.

Shelteren er på 19 m2, med vægge afhøvlet tømmer og tag af sort tagpap. Den opføres
cirka 60 meter vest for den eksisterende spejderhytte og vil blive brugt til primitiv
overnatning i forbindelse med brug af spejderhytten.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredning af arealer i Jeksendalen, Overfredningsnævnets
kendelse af28. september 1979.
Fredningens formål er at bevare tilstanden af de fredede arealer, således at karakteren af
området opretholdes.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder det bl.a., "De fredede
arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure,
boder eller andre indretninger".

Amtets vurdering
Ejendommen ligger i Adslev Skov og er således ikke synlig over større afstande.
Shelteren opføres i en mindre lysning cirka 60 meter vest for den eksisterende
spejderhytte, men vil kun blive brugt i forbindelse med lejemål af spejderhytten. Der er
således ikke tale om en ændret anvendelse af ejendommen, men at shelteren skal
supplere den anvendelse, ejendommen har i dag.

Opførelse af en shelter er i strid med fredningens bestemmelse om opførelse af
yderligere bygninger i fredningen. Århus Amt vurderer dog, at shelteren ikke vil stride
mod fredningens hovedformål.

Århus Amt anbefaler på den baggrund, at der meddeles tilladelse til den ansøgte shelter .

•
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~Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har på det foreliggende skriftlige materiale tiltrådt
amtets indstilling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnets afgørelse er truffet på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Med den eksisterende placering i forbindelse med spejderhytte og påtænkt anvendelse ftndes
opførelse af shelter ikke at ændre områdets karakter eller anvendelse, og nævnet kan tiltræde, at
shelteren ikke strider mod fredningens hovedformål,
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte.

Klagevejledning, .it 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.

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.

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

~ ®
Per Holkmann Olsen

-
Kopi er tilsendt:
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Vedrørende journal nr. 11.01.2006-18, ansøgning om tilladelse til opførelse af ny garage.

• Århus Amt, Natur & Miljø, har den 26. april 2006 afgivet indstilling til nævnet i anledning af
ansøgning af22. februar 2006 fra Dem om tilladelse til at opføre en ny garage på ejendommen
matr. nr. l2u Jeksen By, Adslev, med adressen Kolskovvej 3, Jeksen.

Garagen skal erstatte en eksisterende ældre garage. Den nye garage placeres omtrent samme sted
som den nuværende garagebygning, der nedrives.

Fredningen
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. september 1979 om fredning af
arealer i Jeksendalen.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at karakteren af
område opretholdes.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer ikke må
bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning til allerede eksisterende bygninger
på landbrug opføres nybygninger eller foretages om- og tilbygninger, på betingelse af, at nybyggeri
eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden byggeriets placering og ydre
fremtræden er godkendt af Fredningsnævnet. Tilladelse kan nægtes, såfremt det ansøgte ikke tjener
rimelige landbrugsøkonomiske formål.

Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved
bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet
godkendelse fra Fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt byggeriet får uheldig
indvirkning på landskabet.
Landbrug, der overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse, henhører under
denne bestemmelse.

Amtet har anført, at ejendommen er landbrugspligtig og har et grundareal på ca. 2,4 ha.

Den eksisterende garage er en ældre bygning (tidligere stald) med ensidig taghældning.
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> ~ Den ansøgte garage vil blive udført af samme materialer som stuehuset, dvs. med dobbeltmurede
sider, med samme type facadesten som stuehuset (røde mursten), samt med sadeltag af strå.
Bygningen vil have et bebygget areal på knap 50 m2 og indrettes som dobbelt garage. Vestgavlene vil fremstå med dør, vindue og loftslem.

Det ansøgte vil efter amtets vurdering være en forskønnelse på stedet, idet bygningerne omkring
gårdspladsen efter opførelsen vil fremstå mere ensartede og hannoniske. Den ansøgte bygning er
tilpasset stuehuset i både materialevalg og udformning. Garagen rykkes lidt længere mod nord end
den eksisterende garage, men bygningerne vil fortsat ligge som et samlet gårdanlæg omkring
gårdspladsen.

Amtet kan på den baggrund anbefale en tilladelse til den ansøgte garage.

Amtet har anført, at amtet vil tage stilling efter naturbeskyttelsesloven § 17 (skovbyggelinie ).
såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.
Det ansøgte kræver endvidere byggetilladelse fra kommunen.

•
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse er truffet på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale .
Idet amtets vurdering kan tiltrædes, findes det ansøgte ikke at være 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.
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



. 1andsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

f) ?
Per Hollanann Olsen

•

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-715-1-06)
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 Niels Thernøe, Ottestoften 17, 8660
Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14,8362 Hørning (j.nr.2006-0042-0)



·~Fredningsnævnetfor Arhus Amt

•
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Ove Johansen
Kollens Møllevej 12
Adslev
8362 Hørning

MOdtaoet j

Skov- og Naturstyrelsen
., 1 JULI 2006 Tlf. 86 1220 77

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 10. juli 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-58, ansøgning om tilladelse til plantning aflæhegn.

Århus Amt har den 4. april 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at plante 2 læhegn
på ejendommen matr. nr. 9a m.fl. Adslev By, Adslev, med adressen Kollens Møllevej 12, 8362
Hørning.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 19 ha.

Ansøgningen omfatter plantning af 2 læhegn på hhv. 6 og 7 rækker i tilknytning til et eksisterende
skovområde.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer i Jeksendalen, Overfredningsnævnets kendelse
af28. september 1979.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at karakteren af
området opretholdes.

Ifølge kendeisens bestemmelse nr. 100m hegn gælder, at hegn - med undtagelse af de nødvendige
kreatur- og skovkuIturhegn - ikke må opsættes, plantes eller sås uden Fredningsnævnetse godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted uden en sådan godkendelse.

Amtets vurdering
Læhegnene ønskes etableret omkring et eksisterende skovområde og rar en længde på hhv. 170 og
150 m. Etableringen vil efter amtets vurdering ikke medføre væsentlige ændringer i
landskabsbilledet som følge af placeringen i tilknytning til skovområdet.

Det ansøgte vurderes derfor ikke at være i strid med fredningens formål.

Ifølge Århus Amts regionplan 2005 ligger de pågældende arealer i et område, hvor skovrejsning er
uønsket. Denne bestemmelse omfatter dog ikke plantning af læhegn, og det ansøgte er derfor ikke i
strid med regionplanen.

Som følge af ovenstående kan amtet anbefale en tilladelse til det ansøgte.
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·. ~
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse er truffet på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering, hvorefter de ansøgte læhegn med placering i tilknytning til
skovområdet ikke vil 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.

tit 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 rekreativee interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

q?> V
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-4-715-4-06)
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



~~ . Fredningsnævnet for Arhus Amt

•
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Jesper Krarup
Bodil Møllevej 8a
Dørup
8362 Hørning . /"

Tlf. 86 1220 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 29. oktober 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-98, ansøgning om tilladelse til opførelse af udhus på
ejendommen matr. nr. 1 b m.fl. Dørup By, Hørning.

• Århus Amt, Natur & Miljø, har den 29. august 2006 afgivet indstilling til nævnet i anledning af
ansøgning af 26. maj 2006 Dem om tilladelse til at opføre et udhus på ejendommen
matr. nr. 1b m.fl. Dørup By, Hørning, med adressen Bodil Møllevej 8a, Dørup, 8362
Hørning.

Ejendommen er landbrugspligtig og har et jordtilliggende på 4,2 ha. Ejendommen er
ifølge BBR i dag bebygget med en bolig med et bebygget areal på 110m2 samt en
carport på 18 m2

•

Boligen består af pudsede bindingsværksfacader, der er kalket bornholmsrød.
Tagbeklædningen er eternit. Det nye udhus ønskes opført som en tilbygning til boligen,
og påtænkes udført med murede, kalkede facader i samme farve som boligen og med
sort stålpladetag. Taget på det eksisterende udhus mod nord skiftes til samme
stålpladetage.
Boligens eternittag ønskes udskiftet med stråtag eller ligeledes med sort stålpladetag.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Jeksen, Overfredningsnævnets
kendelse af 28. september 1979.

Fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at
karakteren af området opretholdes.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at de fredede arealer
ikke må bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller
andre indretninger.

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i tilknytning til allerede bestående
landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende
bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden
byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af Fredningsnævnet. Tilladelse til
nybyggeri samt om- og tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige
landbrugsøkonomiske formål.
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.., , 9m- og tilbygninger af eksisterende, lovligt opførte helårs- og sommerhuse, hvorved
bygningen i væsentlig omfang ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet
godkendelse fra Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på sådanne
ansøgninger, såfremt det skønnes, at bygningen herved får en uheldig indvirkning på
landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt
landbrugsejendommes beboelse henhører under denne bestemmelse.•
Amtets vurdering
Den ansøgte bygning opføres som tilbygning til ejendommens stuehus ved husets
nordlige gavl. Bygningen er i materialevalg og udformning tilpasset stuehuset.
Bygningen skal anvendes om dobbelt garage og værksted. Under bygningen vil der
være fuld kælder.

Der er i forvejen næsten ingen udhus e på ejendommen. Behovet for den nye bygning er
derfor efter amtets vurdering velbegrundet. Som følge heraf, og da bygningen er
tilpasset ejendommens øvrige bebyggelse, kan amtet anbefale en tilladelse til det
ansøgte.

Amtet kan ligeledes anbefale en tilladelse til udskiftning aftaget på den eksisterende
udbygning til stålpladetag, samt til at udskifte taget på boligen med stråtag eller
stålpladetag. Såfremt der etableres kviste, der i udformningen afviger væsentligt fra de
nuværende, bør der fremsendes tegninger til Fredningsnævnets godkendelse.
Det forudsættes, at tagbeklædningen udføres af ikke-reflekterende materialer.

Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § § 16 og 17 (søbeskyttelseslinie og skovbyggelinie)

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse er truffet på baggrund af det foreliggende skriftlige materiale.
På baggrund af, at der i forvejen næsten ingen udhuse er på ejendommen og at behovet
for den nye bygning derfor synes velbegrundet, samt da den nye bygning tilpasses ejendom-
mens øvrige bebyggelse, kan nævnet tiltræde amtets anbefaling om en tilladelse til det
ansøgte.
Nævnet kan endvidere tiltræde amtets indstilling om tilladelse til udskiftning aftaget på den
eksisterende udbygning til stålpladetag, og om udskiftning af taget på boligen med stråtag eller
stålpladetag.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til
det ansøgte.
Såfremt der etableres kviste, der i udformningen afviger væsentligt fra de nuværende, skal der
fremsendes tegninger til Fredningsnævnets godkendelse.
Det forudsættes, at tagbeklædningen udføres af ikke-reflekterende materialer.

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 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,jfnaturbeskyttelseslovens §
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

p e-
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-715-2-06)
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 Niels Thernøe, Ottestoften 17,8660
Skanderborg
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Peter Leth, Vestermarken 5, Mesing, 8660 Skanderborg
Hørning Kommune, Vestervej 14, 8362 Hørning
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Vedrørende j. nr. 8901-01.2009.8, ansøgning om tilladelse til etablering af ny indkørsel til 
ejendommen matr. nr.  8 e og 30 e, Tåstrup By, Harlev, beliggende Stillingvej 507, Harlev. 
 
Ansøgning 
Natur og Miljø har den 27. august 2008 fra kommunens vejafdeling modtaget ansøgningsmateriale 
fra Marianne Andersen, Stillingvej 507, 8462 Harlev, om tilladelse til etablering af en ny 
indkørsel/vej til ejendommen matr.nre. 8e og 30e, Tåstrup By, Harlev beliggende Stillingvej 507. 
 
Det ansøgte begrundes med, at den nuværende udkørsel til Stillingvej er meget dyb, således 
at det fysisk ikke er muligt at køre ud den vej med traktor, lastbiler eller lignende. 
Desuden er Stillingvej meget trafikeret. 
I dag kører de ad den nu ansøgte udkørsel med traktor m.m., og derfor ønskes der her 
etableret en egentlig udkørsel. 
Udkørslen/vejen kan etableres i terræn ved at skrælle overjorden af og fylde stabil grus 
på. 
 
Der er fra kommunens vejafdeling stillet følgende krav til ny tilslutning til den offentlige 
vej ”Fusvadvej”: 
1. Ind- og udkørslen må etableres til Fusvadvej. 
2. Der skal etableres en 4 m bred asfalteret ind- og udkørsel fra vejkant til skel med tilslutning 
til offentligt vejareal under 45°. 
3. Ny asfalteret ind- og udkørsel skal opbygges med: 
200 mm bundsikring 
250 mm stabilgrus 
8 cm GAB 
2 cm AB 
4. Tilladelsen bortfalder ved gene opstået af de trafikale forhold og ved ophør af nuværende 
virksomhed. 
5. Der må ikke afvandes ud over offentligt vejareal. 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger i udkanten af de fredede arealer omfattet af Overfredningsnævnets 
kendelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. 
Fredningens formål: 
”Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at karakteren af området opretholdes.” 
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Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om veje gælder det: 
”12. Veje. 
Vejanlæg og vejreguleringer må kun udføres efter fredningsnævnets godkendelse. Dette gælder dog 
ikke anlæg af mindre private veje, som følger det naturlige terræn.” 
 
Vurdering 
Natur og Miljø vurderer, at de vilkår, der stilles til tilslutningen til kommunevejen, vil betyde 
et terrænarbejde, så vejstykket ikke kan betegnes som en mindre privat vej, som følger det naturlige 
terræn. Derfor finder vi, at arbejdet vil kræve en forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet. 
Der er et mindre vejspor på strækningen, hvor vejen ønskes etableret, men ellers fremstår arealet 
som dyrket mark. 
Vi anbefaler Fredningsnævnet, at meddele tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til det 
ansøgte. 
 
Nævnet besigtigede ejendommen den 15. juli 2009. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité kunne tilslutte sig tilladelse. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Henset til, at det findes nødvendigt for ejendommen at få etableret ind/udkørsel til Fusvadvej, 
henset til at der er tale om udkanten af det fredede område og henset til, at der vil være tale om 
forholdsvis begrænset terrænændring i forbindelse med etableringen af vej på eksisterende vejspor, 
finder nævnet, at det ansøgte ikke strider 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. 
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. sendt mail til: 
Marianne Andersen, Stillingvej 507, 8462 Harlev, { HYPERLINK "mailto:mba@justsen.sk" }
Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, { HYPERLINK 
"mailto:nm@aarhus.dk" }
og Hanne Kirstine Øster { HYPERLINK "mailto:hkoe@aarhus.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" }
Det ministerudpegede medlem, Jytte Heslop, { HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Eva Tørnæs, Engskovvænget 82, 8541 Skødstrup, { 
HYPERLINK "mailto:evatornes@webspeed.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst, { 
HYPERLINK "mailto:Soeren.Hoejager@skolekom.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Peder Hoffmann Christensen 
Jeksen Dalvej 35 
8362 Hørning Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 28. marts 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2011.14, Ansøgning om opførelse af drivhus på Jeksen Dalvej 35, 
Hørning. 
 
Skanderborg Kommune har den 3. februar 2011 fremsendt følgende til fredningsnævnet: 
 
Skanderborg Kommune har den 16. september 2010 modtaget en ansøgning fra ejeren af 
landbrugsejendommen matr.nr. 11 f, Jeksen By, Adslev, areal ca. 3,35 ha, Jeksen Dalvej 35 
tilhørende Peder Hoffmann Christensen.  
 
Ansøgningen omhandler opførelse af et drivhus på 9 m². Drivhuset opføres i direkte forlængelse af 
stuehuset. Ansøgningsmaterialet er vedlagt. 
 
Ejendommen, der er ligger i landzone, er omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets kendelse af 
28. september 1979 i sagen 2280/75 om fredning af arealer i Jeksendalen i Århus amt. Fredningen 
har til formål at bevare området med dets betydelige værdier i dets nuværende tilstand.  
 
Af kendelsens punkt 2 fremgår bestemmelserne omkring bebyggelse. Det fremgår bl.a., at ”de 
fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, 
boder eller 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 
eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- og tilbygninger ikke 
påbegyndes, forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af Fredningsnævnet, 
og tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige 
landbrugsøkonomiske formål.” 
 
Kommunen sender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse iht. ovennævnte 
frednings bestemmelser. 
 
Kommunens bemærkninger 
Ejendommen omfattes af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinie. Det ansøgte 
forudsætter derfor dispensation fra Kommunen fra naturbeskyttelseslovens § 17. 
 
Kommunen er indstillet på at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til det 
ansøgte, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag. 

mailto:pho@domstol.dk


Nævnet finder med den begrænsede størrelse og placering af den ansøgte tilbygning ikke, at det 
ansøgte er i strid med fredningens formål, og der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet. 
  
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 er pr. mail fremsendt til: 
Peder Hoffmann Christensen, Jeksen Dalvej 35, 8362 Hørning, jeksendalvej35@mail.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  
skanderborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, bi-
avler@mail.tele.dk
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Inger Juul, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry, 
inger.juul@skanderborg.dk
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, 
Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Nils Henning Frandsen 
Jeksen Dalvej 46 
8362 Hørning Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 28. marts 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2011.15, Ansøgning om efterfølgende lovliggørelse af opført byggeri på 
Jeksen Dalvej 46, Hørning. 
 
Skanderborg Kommune har den 15. februar 2011 fremsendt følgende til fredningsnævnet: 
 
Ansøgning om efterfølgende lovliggørelse af opført byggeri på Jeksen Dalvej 46. 
 
Skanderborg Kommune har den 26. januar 2011 modtaget en ansøgning fra Niels Henning 
Frandsen om lovliggørelse af opført tilbygning på 28 m² til beboelsen og carport/udhus på 38 m² på 
ejendommen matr.nr. 5 k, Adslev By, Adslev, Jeksen Dalvej 46. 
 
Tilbygningen til beboelsen samt carport/udhus er opført som en vinkelbygning på eksisterende 
beboelse. 
Ansøgningsmaterialet er vedlagt. 
 
Ejendommen, der ligger i landzone, er omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets kendelse af 
28. september 1979 i sagen nr. 2280/75 om fredning af arealer i Jeksendalen i Århus Amt. Af 
kendelsens  punkt 1 fremgår, at fredningens formål er at bevare arealerne i deres nuværende 
tilstand, således at karakteren af området opretholdes. 
 
Af punkt 2 om bebyggelse fremgår bl.a., at om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte 
helårshuse eller sommerhuse hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun 
finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele 
afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig 
indvirkning på landskabet. 
 
Der vedlægges luftfoto fra h.h.v. 1974 og 1980. Tilbygningen ses på luftfotoet fra 1980, men ikke 
på luftfotoet fra 1974, så tilbygningen er opført på et tidspunkt derimellem (måske i forbindelse 
med ejerskifte i 1976). 
 
Skanderborg Kommune fremsender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse 
iht. ovennævnte frednings bestemmelser. Det er Kommunens vurdering, at der kan/bør meddeles 
tilladelse til lovliggørelsen herunder også henset til tidsperioden.   
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© Kort og matrikelstyrelsen 
© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejer 
 
 
Kommunens bemærkninger 
Ejendommen omfattes af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinje § 17, hvorfor 
det ansøgte forudsætter dispensation fra Kommunen.   
 
Kommunen er indstillet på – efter forudgående orientering af naboskovvejer - at meddele 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder med den begrænsede størrelse og placering af den ansøgte tilbygning ikke, at det 
ansøgte er i strid med fredningens formål, idet det opførte ikke ses at have en uheldig indvirkning 
på landskabet, og der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelses-lovens § 50, stk. 1, tilladelse til 
det ansøgte i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet. 
  
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 er pr. post fremsendt til 
Nils Henning Frandsen, Jeksen Dalvej 46, 8362 Hørning 
og pr. mail fremsendt til: 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  
skanderborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, bi-
avler@mail.tele.dk
Inger Juul, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry, 
inger.juul@skanderborg.dk
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, 
Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:skanderborg@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:bi-avler@mail.tele.dk
mailto:bi-avler@mail.tele.dk
mailto:inger.juul@skanderborg.dk
mailto:Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk


 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
Jørgen Aaris 
Kollens Møllevej 9 
8362 Hørning  
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
  
 Den 6. juli 2011. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.2010.151, Ansøgning om tilladelse til opførelse af carport på ejendommen 
Kollens Møllevej 9, 8362 Hørning. 
 
Skanderborg Kommune har fremsendt følgende indstilling til fredningsnævnet: 
Ansøgning om opførelse af carport på Kollens Møllevej 9, Hørning. 
Skanderborg Kommune har den 19. juli 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af carport 
på 27 m² på ejendommen matr.nr. 15 a, Adslev By, Adslev med adressen Kollens Møllevej 9 
tilhørende Jørgen Aaris. 
Ansøgningsmaterialet er vedlagt. 
Ejendommen, der er beliggende i landzone, er omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 28. september 1979 i sagen nr. 2280/75 om fredning af arealer i Jeksendalen i Århus 
Amt. Af kendelsens afsnit 2 om bebyggelse fremgår, at om- og tilbygninger af de eksisterende 
lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer 
karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra Fredningsnævnet. 
Fredningsnævnet kan meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt de skønner, at bygningen 
herved får en uheldig indvirkning på landskabet. 
Skanderborg Kommune fremsender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på 
afgørelse iht. ovennævnte frednings bestemmelser. Vedlagt fremsendes kopi af 
Fredningsnævnets afgørelse af 12. november 2001 til en carport på 50 m². Den tilladelse er ikke 
udnyttet. 
Kommunens bemærkninger 
Da ejendommen omfattes af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinie skal 
ansøgningen behandles efter naturbeskyttelseslovens § 17. 
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) er at sikre skovenes værdi som 
landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og 
dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. 
Såfremt der ikke ved høring af naboskovejer kommer afgørende oplysninger frem, er 
Kommunen indstillet på at meddele tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 17 til det 
ansøgte,såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet finder med den nu begrænsede størrelse af carporten ikke, at det ansøgte er i strid med 
fredningens formål, og der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelses-lovens § 50, stk. 1, 
tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet. 
  
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
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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 er pr. post fremsendt til 
Jørgen Aaris, Kollens Møllevej 9, 8362 Hørning 
og pr. mail fremsendt til: 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  
skanderborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, bi-
avler@mail.tele.dk
Inger Juul, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry 
inger.juul@skanderborg.dk  
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, 
Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Retten i Århus                  
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Ulla Johnsen
Per Krøyer Kristensen
Kollens Møllevej 11
8362 Hørning

E-mail:
pho@domstol.dk

Den 27. september 2011.

Vedr. j.nr. 8901-01.2010.126, Ansøgning om tilladelse til opførelse af drivhus og skur på 
ejendommen Kollens Møllevej 11, 8362 Hørning.

Skanderborg Kommune har den 2o. september 2010 fremsendt indstilling til fredningsnævnet:

Ansøgning om opførelse af drivhus og skur på Kollens Møllevej 11.

Skanderborg Kommune har den 28. april 2010 modtaget en ansøgning fra ejerne af fra 
ejendommen matr.nr. 9 i, Adslev By, Adslev med adressen Kollens Møllevej 11, Hørning tilhørende
Ulla Johnsen og Per Krøyer Kristensen.

Ansøgningsmaterialet er vedlagt.

Ejendommen, der ligger i landzone, er omfattet af fredning jf. Overfredningsnævnets kendelse af 
28. september 1979 i sagen nr. 2280/75 om fredning af arealer i Jeksendalen i Århus Amt.

Formålet med fredningen er, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at 
karakteren af området opretholdes.

Af kendelsens punkt 2 om bebyggelse fremgår bl.a., at

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, 
boder eller andre indretninger. 

Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved 
bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet 
godkendelse fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på sådanne ansøgninger, 
såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig indvirkning på landskabet. 
Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse 
henhører under denne bestemmelse.

Der er tale om opførelse af et drivhus på 24 m² og sammenbygget hermed et skur på 10 m². På 
ejendommen findes helårsbeboelse på 263 m², udhus på 23 m² og carport på 14 m².

Skanderborg Kommune fremsender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse 
iht. ovennævnte frednings bestemmelser.

mailto:pho@domstol.dk


Kommunens bemærkninger
Ejendommen ligger inden for skovbyggelinie, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. 

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie) er at sikre skovenes værdi som 
landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og 
dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.

Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, 
campingvogne mv.) i en afstand af 300 m fra de omfattede skovområder.

Kommunen vurderer, at det ansøgte drivhus og skur ikke vil forringe skovens værdi som 
landskabselement eller påvirke skovbrynets værdi som levested for plante- og dyrelivet.

Kommunen er derfor indstillet på efter forudgående naboorientering af nærmeste skovejer, at 
dispensere til drivhuset og skuret, såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse. 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder med den begrænsede størrelse og placering af drivhuset og det hermed 
sammenbyggede skur ikke, at det ansøgte er i strid med fredningens formål, og der meddeles derfor 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med 
ansøgningsmaterialet.

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 er pr. mail fremsendt til:
Ulla Johnsen og Per Krøyer Kristensen, Kollens Møllevej 11, 8362 Hørning, perkroyer@gmail.com
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  
skanderborg@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, bi-
avler@mail.tele.dk
Inger Juul, Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry
inger.juul@skanderborg.dk
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, 
Skanderborg.Kommune@skanderborg.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 

Lars Prisak 
Jeksen Dalvej 44 
8362 Hørning   
 
 
Pr. mail  
 Den 11. september 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2012.127, ansøgning om tilladelse til opførelse af lade/maskinhus 

på ejendommen Jeksen Dalvej 44, 8362 Hørning. 

 
Skanderborg Kommune har fremsendt følgende indstilling til nævnet: 
 
”Ansøgning om opførelse af lade/maskinhus på Jeksen Dalvej 44 
Skanderborg Kommune har den 8. januar 2012 modtaget en ansøgning fra ejerene af 
ejendommen matr.nr. 4b Bjertrup By, Hørning med adressen Jeksen Dalvej 44, 8362 Hørning 
tilhørende Anne Dorthe Bülow Prisak og Lars Prisak. 
 
Ejendommen, der ligger i landzone, er registreret som en landbrugsejendom. Ejendommen er 
omfattet af fredningen af arealer i Jeksendalen. 
 
Ejendommen har et areal på ca. 3,2 ha. 
 
Beliggenheden fremgår af nedenstående kort  

 
© Kort og matrikelstyrelsen 
© Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 
 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


Ansøgning 
Ansøgningen omfatter opførelse af lade/maskinhus på ca. 170 m2 til erstatning for eksisterende 
stald på 170 m2 med samme placering. Den eksisterende stald er i meget dårlig stand. 
Laden/maskinhuset skal benyttes til dobbelt carport, magasin/fyrrum med flisfyr samt 
lade/maskinhus. Bygningen opføres med stårspær som udvendigt beklædes med træ der males 
sort samt tag af eternit. 
 
Kopi af relevant ansøgningsmaterial er vedlagt. 
 
Fredning 
Ejendommen er beliggende indenfor Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om 
fredning af arealer i Jeksendalen. 
 
Det fremgår blandt andet af fredningskendelsens almindelige betingelser, at: 

 De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, 
skure, boder eller 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 eksisterende 
bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, 
forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af fredningsnævnet, og 
tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige 
landbrugsøkonomiske formål. 

 
Vurdering 
I den aktuelle sag er der tale om opførelse af en lade/maksinhus på ca. 170 m2 på en 
landbrugsejendom til erstatning for eksisterende stald der er faldefærdig, og som nedrives. 
Laden/maskinhuset opføres med samme placering som den eksisterende stald nord for det 
eksisterende stuehus. Skanderborg Kommune har vurderet at laden/maksinhuset er driftsmæssig 
nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom, og derfor vil laden/maskinhuset ikke 
stride mod de hensyn som fredningen skal sikre. 
 
Skanderborg Kommune fremsender hermed sagen til Fredningsnævnet med henblik på afgørelse 
iht. ovennævnte frednings bestemmelser. 
 
Andre tilladelser 
Kommunen er jf. ovenstående indstillet på at meddele byggetilladelse til det ansøgte, såfremt 
Fredningsnævnet meddeler dispensation.” 
 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet kan i det hele tiltræde indstillingen fra Skanderborg Kommune og finder, at opførelse af 
lade/maskinhus må anses for driftsmæssig nødvendig og i øvrigt ikke er i strid med fredningens 
formål eller mod øvrige beskyttelseshensyn.  
 
Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte i 
overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.  
 
 



Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

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 er pr. mail fremsendt til: 
Lars Prisak, Jeksen Dalvej 44, 8362 Hørning, lpr@dynaudio.dk 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Olaf J. Møller, Engvej 9, Gl. Rye, 8680 Ry,  
skanderborg@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Flemming Pedersen, Rosenvænget 86, 8362 Hørning, bi-
avler@mail.tele.dk 
Skanderborg Kommune, Adelgade 44, 8660 Skanderborg, 
Skanderborg.Kommune@skanderborg.dk 
Louise Friis Hansen, Skanderborg Kommune, louise.friis.hansen@skanderborg.dk 
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Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, se afgørelse af 22. oktober, 2013.



























































Rentemestervej 8 
2400 København NV 
Telefon: 72 54 10 00 
nmkn@nmkn.dk 
www.nmkn.dk 

22. oktober 2013 � J.nr.: NMK-522-00139 � Ref.: MEH-NMKN

AFGØRELSE 

i sag om opførelse af maskinhus i Skanderborg 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. 
december 2012 om afslag til opførelse af maskinhus på matr.nr. 12n, Jeksen By, Adslev, beliggende 
Kolskovvej 4, Hørning, Skanderborg 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 nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 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.  
 
Klager har navnlig anført, at en ejendom på over 30 ha må kunne drives som en selvstændig ejen-
dom, og at maskiner ikke skal stå ude året rundt, hvilket, efter klagers opfattelse, bare er sund 
fornuft.  
 
Sagens oplysninger 

Matr.nr. 12n er en ca. 3 ha stor del af en samlet landbrugsejendom på ca. 30 ha. På matr.nr. 12n 
ligger ejendommens bebyggelse, der ifølge BBR består af et stuehus på 182 m2, en garage på 70 m2 
samt en driftsbygning på 90 m2. Ejendommens øvrige jordlodder består af et areal på 0,5 ha, der 
ligger øst for matr.nr. 12n og et areal på ca. 26,3 ha, der ligger ca. 0,5 km syd for matr.nr. 12n.  
 
Ejendommen, der er beliggende i landzone øst for landsbyen Jeksen inden for naturbeskyttelseslo-
vens skovbyggelinje, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om 
fredning af arealer i Jeksendalen. 
 
Fredningen tilsigter navnlig at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier i dets 
nuværende tilstand.  
 
Det fremgår bl.a. af fredningskendelsen, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, såle-
des at karakteren af området opretholdes. De fredede arealer må ikke bebygges yderligere. Der må 
således ikke opføres bygninger, skure, boder eller 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 eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller 
tilbygninger ikke påbegyndes, forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af 
fredningsnævnet, og tilladelse til nybyggeri samt om- eller tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke 
tjener rimeligt landbrugsøkonomiske formål.  
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har tidligere ved afgørelse af 26. januar 2009 meddelt 
ejendommens ejer afslag på ansøgning om opførelse af en bygning på 650 m2 bestående af en bolig 
på 250 m2 på 1. sal samt en arbejdshal på 400 m2 i stueetagen. Fredningsnævnet begrundede det 
meddelte afslag med, at byggeprojektet, efter nævnets opfattelse, stilmæssigt ikke var foreneligt 
med fredningens formål, og at der allerede var driftsbygninger på naboejendommen, der drives af 
ejeren og hendes ægtefælle, og at det ikke var dokumenteret, at der var behov for yderligere drifts-
bygninger. På fredningsnævnets besigtigelse i sagen blev det af ejerens ægtefælle oplyst, at han 
drev 150 tønder land i området, og derfor havde brug for opbevaringsplads til sine maskiner, og at 
han ejede naboejendommen og fortsat ville gøre det, men ikke havde plads nok til maskinerne der.  
 
Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der afviste sagen ved afgørelse af 24. juni 2009 på 
grund af overskridelse af klagefristen.  
 
Der er nu ansøgt om opførelse af et 212 m2 stort maskinhus udført med udvendig bræddebeklædning 
og porte i sydfacaden og med tagpapdækning som listedækning. Maskinhuset placeres nord for og i 
tilknytning til de eksisterende bygninger. Endelig påtænkes en gårdsplads eller manøvreplads på 
arealet mellem de tre bygninger.  
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Skanderborg Kommune har til fredningsnævnet udtalt, at kommunen skønner, at det ansøgte i place-
ring og omfang er tilpasset ejendommen, forudsat, at maskinhuset fremstår i sort, mørk grå eller 
anden mørk jordfarve. Kommunen er således indstillet på at meddele byggetilladelse til det ansøgte.  
 
Det er oplyst i sagen, at ansøgers ægtefælle ejer og driver naboejendommen (Gl. Ryvej 15). Ifølge 
BBR er der tale om en landbrugsejendom på 36,5 ha med en bolig på 330 m2 og tre erhvervsbygnin-
ger på henholdsvis 330 m2, 273 m2 og 211 m2. Denne ejendoms jordlodder ligger placeret mellem 
ansøgers matr.nr. 12 n og hovedparten af ansøgers øvrige arealer.  
 
Fredningsnævnets besigtigelse 
Fredningsnævnet har den 14. november 2012 afholdt besigtigelse på ejendommen med deltagelse af 
ejerens ægtefælle, Skanderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.  
 
Ejerens ægtefælle oplyste, at ejendommens bygninger er lejet ud, og at alle bygningerne bruges af 
lejer, der således bruger udhuset til sin bil og til opbevaring af grills til udlejning. Udhuset er i øvrigt 
for lavt til, at der kan stå maskiner. Endvidere blev det oplyst, at der er mange ting, ansøger gerne 
vil have opbevaret i det nye maskinhus. Han ejer naboejendommen, hvor der er maskinhus, men han 
vil gerne have maskiner stående begge steder.  
 
Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at foreningen ikke finder, at et så stort maskinhus er 
nødvendigt, når jorden drives med en anden ejendom. Områdets natur er sårbar, hvorfor byggeri bør 
begrænses. Hvis der skal gives tilladelse til et nyt maskinhus finder foreningen, at det eksisterende 
udhus skal nedrives og maskinhuset opføres det samme sted.   
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har meddelt afslag og har lagt vægt på, at der i forvejen er to bygninger på ejen-
dommen, der ikke bruges af ejeren men er udlejet til henholdsvis beboelse og ikke landbrugsformål, 
og at ejerens ægtefælle ejer naboejendommen, hvorpå der er maskiner. Bygningerne på naboejen-
dommen består ifølge BBR af en bolig og tre erhvervsbygninger på henholdsvis 330 m2, 273 m2 og 
211 m2.  
 
På den baggrund finder fredningsnævnet ikke, at opførelse af det ansøgte maskinhus tjener rimelige 
landbrugsøkonomiske formål. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (for-
mand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul 
Søgaard, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 
 
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 helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om fredning af 
arealer i Jeksendalen. 
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Fredningen tilsigter at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier i dets nuværende 
tilstand, og der må bl.a. ikke opføres ny bebyggelse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der i 
tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygninger efter fredningsnævnets godkendelse. 
Tilladelse til nybyggeri samt om- eller tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimeligt land-
brugsøkonomiske formål.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at ansøgers ejendom (jorden) drives sammen med 
naboejendommen, der er ejet af ansøgers ægtefælle, og at der således er et sammenfald af ejer- og 
driftsmæssige interesser mellem de to ejendomme.  
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, har efter besigtigelse og møde med sagens parter vurde-
ret, at det ansøgte maskinhus ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering af forholdene i denne sag ikke grundlag 
for at tilsidesætte fredningsnævnets vurdering, og lægger vægt på, at ejendommens bygninger er 
lejet ud til ikke landbrugsmæssige formål, og at jorden drives sammen med naboejendommen, der er 
ejet af ansøgers ægtefælle, og hvor der er driftsbygninger til rådighed. 
  
Hertil kommer, at fredningens bestemmelse om, at tilladelse til nyt byggeri - uanset at det er på en 
landbrugsejendom - kan nægtes, hvis de ikke tjener et rimeligt landbrugsøkonomisk formål, er en 
skærpelse i forhold til den i fredningen sædvanlige bestemmelse om muligheden for nye landbrugs-
bygninger. Bestemmelsen må forudsættes netop at være medtaget med henblik på at sikre en mu-
lighed for begrænsning af nyt byggeri i det fredede område i overensstemmelse med fredningens 
formål.   
  
Såfremt ejer- og driftsforholdene for ejendommen senere ændrer sig, vil der foreligge en ny situati-
on, og der vil kunne ansøges igen.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster på den baggrund Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig 
Dels afslag af 19. december 2012 til opførelse af et maskinhus      
 
 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 
• Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig Del, FN2012.129, midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk, 

marh@domstol.dk     
• Skanderborg Kommune, Sags nr.: 12/16855, skanderborg.kommune@skanderborg.dk,  

geert.nielsen@skanderborg.dk  
• Naturstyrelsen Århus, aar@nst.dk  
• Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg, skanderborg@dn.dk  

  
og pr. brev til:  

• Alice og Arne Mouritsen, Nørregade 62, 8660 Skanderborg 
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AFGØRELSE 

i sag om et hegn/dige i Skanderborg Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afslag af 16. 

december 2013 på ansøgning om lovliggørende dispensation fra fredningskendelse til at bibeholde et 

fjernet hegn/dige i skellet mellem ejendommen matr.nr. 10ak og 12n Jeksen By, Adslev i Skander-

borg Kommune. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. 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. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, der i klagen har anført, at han 

fjernede hegnet/diget efter at have kontaktet en landinspektør og en landboforening, der begge 

overfor klager tilkendegav, at det kunne fjernes, når det var samme ejer, der ejede arealerne på 

begge sider af hegnet/diget.  

 

Sagens oplysninger 

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 

1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. 

 

Det fremgår af kendelsen, at områdets landskabelige skønhedsværdier på grund af de afvekslende 

biotoper er meget betydelige. Der er således tale om et område, der rummer meget varierede land-

skabsbilleder, og hvis rekreative værdi er meget betydelig. Fredningspåstanden er især begrundet i, 

at man ønsker at beskytte et smukt og rekreativt værdifuldt landskab med en bynær placering.  

 

Fredningen tilsigter således navnlig at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier i 

dets nuværende tilstand.  

 

Ifølge pkt. 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at karakteren af området 

fastholdes.  

 

Ifølge pkt. 9, kan fredningsmyndighederne uden udgift for ejeren og efter forudgående forhandling 

med ejeren lade selvsåning fjerne.  

 

Det fremgår af sagen, at Skanderborg Kommune i juni 2009 blev gjort bekendt med, at der var 

fjernet et jorddige i skellet mellem de to omhandlede to ejendomme. Diget se på luftfotos fra perio-

den 1954-2006 samt på de lave målebordsblade fra 1900-til 1940, de høje målebordsblade fra ca. 

1842-1899 og et kort opmålt og optegnet i 1816. Ifølge luftfotos ses diget med bevoksning indtil et 

tidspunkt mellem sommeren 2006 og 2008. 

 

Diget er ikke omfattet af museumslovens § 29 a, stk. 1, om beskyttede diger. 

 

Kommunen fremsendte den 6. februar 2013 et varsel om påbud og partshøring til ejendommens ejer.  

 

Kommunen anførte, at diget med bevoksning i sammenhæng med de nærliggende skovbryn vurderes 

at have fremtrådt som et væsentligt element i landskabet som opdeling af markarealer og som 

markering af skel. Herudover ses diget på de ovennævnte kort som en del af et sammenhængende 

digesystem helt tilbage til 1816. 

 

Det er på den baggrund kommunens vurdering, at diget har stor betydning for oplevelsen af land-

skabets karakter, ligesom der ikke kan ses bort fra dets kulturhistoriske betydning.  

 

Kommunen anførte endvidere, at da der ikke er ansøgt om og meddelt lovliggørende dispensation til 

at fjerne jorddiget med bevoksning, er forholdet i strid med fredningskendelsen. Da forholdet efter 

kommunens vurdering ikke er af underordnet betydning, agter kommunen at meddele påbud om at 

retablere det fjernede jorddige og bevoksningen på diget.  
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Ejeren har herefter ansøgt om dispensation fra fredningskendelsen til at fjerne diget. 

 

Ejeren har i ansøgningen bl.a. anført, at der ikke er tale om et beskyttet dige , og at der efter ansø-

gers opfattelse aldrig har været tale om et dige. 

 

Ejeren kontaktede en landinspektør og en landboforening med henblik på om han kunne fjerne 

hegnet, da ejeren og hans hustru ejer markerne på begge sider af hegnet. Begge oplyste, at såfremt 

der var tale om et stendige, måtte det ikke fjernes. Da der ikke var tale om et stendige, blev hegnet 

fjernet. Hegnet var nogle steder 5 til 6 meter bredt, idet der tilsyneladende er blevet pløjet længere 

og længere inde på marken. Der var kun få større træer i hegnet.  

 

Kommunen har overfor fredningsnævnet anført, at det fortsat er kommunens vurdering, at det om-

handlede forhold ikke er af underordnet betydning, idet der er sket en ændring af landskabet det 

pågældende sted. 

 

Fredningsnævnet har efter forudgående besigtigelse truffet den påklagede afgørelse.  

 

Fredningsnævnet har understreget, at der er tale om en landskabsfredning, hvor arealerne skal 

bevares i deres nuværende tilstand, således at karakteren af området opretholdes. Det er på den 

baggrund fredningsnævnets opfattelse, at fjernelse af hegnet/skeldiget kræver fredningsnævnets 

dispensation.  

 

Fredningsnævnet finder, at fjernelse af hegnet/skeldiget er en sådan ændring i områdets tilstand, 

som ikke kan godkendes på baggrund af ejerens ønske om en mere hensigtsmæssig drift el ler planer 

om brug af ejendommen i øvrigt. 

 

Fredningsnævnet har herefter meddelt afslag på ansøgning om dispensation. Der skal herefter ske 

retablering af hegnet/skeldiget efter nærmere anvisninger fra kommunen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en fredningsbestem-

melse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fre d-

ning end nævnt i stk. 1, samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter 

reglerne om gennemførelse af fredninger. 

 

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 

1979 om fredning af arealer i Jeksendalen.  

 

Det fremgår af kendelsen, at områdets landskabelige skønhedsværdier på grund af de afvekslende 

biotoper er meget betydelige. Der er således tale om et område, der rummer meget varierede land-

skabsbilleder og hvis rekreative værdi er meget betydelig. Fredningspåstanden er især begrundet i , 

at man ønsker at beskytte et smukt og rekreativt værdifuldt landskab med en bynær placering.  

 

Fredningen tilsigter således navnlig at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier i 

dets nuværende tilstand.  
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Ifølge pkt. 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at karakteren af området 

fastholdes.  

 

Det fremgår af sagen, at der er fjernet et hegn/dige mellem de i sagen omhandlede ejendomme.  

 

Der er tale om et hegn/dige, som har eksisteret gennem en meget lang årrække, og som efter Natur- 

og Miljøklagenævnets vurdering har fremtrådt som et væsentligt og karakteristisk landskabselement i 

det fredede landskab som opdeling af markarealerne. Nævnet finder derfor ligesom fredningsnæv-

net, at fjernelse af hegnet/diget kræver dispensation fra fredningen.  

  

Ved vurderingen af, om der bør meddeles en lovliggørende dispensation, skal der tages udgang s-

punkt i en bedømmelse af, om der ved en fredningsmæssig behandling forud for fjernelse af heg-

net/skeldiget ville være meddelt dispensation. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at der er grundlag for at tilside-

sætte fredningsnævnets vurdering af, at fjernelse af hegnet/diget vil indebære en ændring af ople-

velsen af det fredede landskab i negativ retning og udgøre en så væsentlig tilsidesættelse frednings-

interesserne, at der ikke bør meddeles dispensation.  

 

Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afslag af 16. december 2013 på 

ansøgning om lovliggørende dispensation. 

 

Retableringen af hegnet/skeldiget skal ske efter nærmere anvisninger fra kommunen og inden for en 

af kommunen nærmere fastsat frist.   

 

   

 

 

 

 

Line Theil Elikofer 

Ankechef 
/ 

Lisbeth Toft-Petersen  

Fuldmægtig 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Arne Mouritsen, arne.mouritsen@evergreen2000.dk 

Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk og geert.nielsen@skanderborg.dk – 

sagsnr. 13/8628 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, marh@domstol.dk – sagsnr. FN 2013.116 

 

 

 

 

mailto:arne.mouritsen@evergreen2000.dk
mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk
mailto:geert.nielsen@skanderborg.dk
mailto:marh@domstol.dk
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AFGØRELSE 

i sag om opfyld af jord i Skanderborg Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afslag af 16. 

december 2013 på ansøgning om lovliggørende dispensation fra fredningskendelse til at bibeholde en 

jordopfyldning på ejendommen matr.nr. 10ak Jeksen By, Adslev i Skanderborg Kommune. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. 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. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger. 

 

Det er i klagen gjort gældende, at formålet med opfyldningen har været at genskabe området.  

 

Sagens oplysninger 

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 

1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. 

 

Det fremgår af kendelsen, at fredningen navnlig tilsigter at bevare området med dets betydelige 

landskabelige værdier i dets nuværende tilstand.  

 

Ifølge pkt. 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at karakteren af området 

fastholdes.  

 

Ifølge pkt. 3 er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, mergel, sand 

og grus, samt opfyldning og planering ikke tilladt. Udnyttelse af de nævnte forekomster kan ske til 

privat brug inden for samme ejendom, såfremt en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven  

 

Det fremgår af sagen, at Skanderborg Kommune i maj måned 2009 konstaterede, at der  var sket 

opfyldning og foretaget terrænændringer på et areal øst for ejendommens bebyggede areal.  Stør-

stedelen af arealet er tillige omfattet af fredskovspligt.  

 

Kommunen fremsendte den 6. februar 2013 et varsel om påbud og partshøring til ejendommens e jer. 

 

Kommunen anførte, at da der ikke er ansøgt om og meddelt lovliggørende dispensation til at bibe-

holde opfyldningen, er den i strid med fredningskendelsen. Da forholdet efter kommunens vurdering 

ikke er af underordnet betydning, agter kommunen at meddele påbud om at det opfyldte materiale 

fjernes, og at terrænet retableres.  

 

Ejeren har herefter ansøgt om lovliggørende dispensation fra fredningskendelsen til at bibeholde 

jordpåfyldningen. 

 

Ejeren har bl.a. anført, at der er tale om en meget uregelmæssig skrænt, idet der formentlig har 

været gravet grus i området, at der tidligere er smidt affald i form af blikplader mv. på skrænten, 

som han nu har fjernet, at han har fjernet en gruppe asketræer, som var syge og fældet et bøgetræ, 

at jordpåfyldningen er sket efter henvendelse fra en vognmand, der skulle af med rent jord i områ-

det, og at der tidligere har været drevet køer gennem området, hvilket fortsat er muligt. 

  

Kommunen har overfor fredningsnævnet anført, at der er sket en jordpåfyldning ud over sædvanlig 

jordbearbejdning, idet der er tilkørt jord udefra. Det er kommunens vurdering, at forholdet ikke er af 

underordnet betydning, idet der tydeligvis er sket en ændring af landskabet det pågældende sted.  

 

Kommunen er bekendt med, at arealet tidligere fremstod mere uregelmæssigt, men kommunen kan 

ikke be- eller afkræfte, om det skyldes grusgravning i skrænten evt. til privat brug. 
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Naturstyrelsen har overfor fredningsnævnet anført, at det terrænregulerede område udgør et geolo-

gisk værdifuldt område. Jeksendalen er en markant erosionsdal, der udgør en sidedal til den langt 

større og nordligere liggende smeltevandsdal, der mod øst rummer den nuværende Århus Ådal.  

Jeksendalen er dannet af smeltevandets erosion uden for isdækket efter afslutningen af Weichsel 

Istiden. Dens dybt nedskårne dalbund er et illustrativt eksempel på, hvordan rindende vad kan ero-

dere i landoverfladens løse aflejringer. I dag løber Århus Å i bunden af den nordligste del af Jeksen-

dalen og udgør en ydmyg repræsentant for tidligere tiders langt større smeltevandsfloder. Det er 

vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge frem-

træder klart i landskabet.  

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at opfyldningen findes at være en sådan ændring i områ-

dets tilstand, at den ikke kan godkendes. 

 

Fredningsnævnet har herefter meddelt afslag på ansøgningen om dispensation. Der skal herefter ske 

retablering efter nærmere anvisning fra kommunen. 

 

Ansøger har i klagen anført, at han med jordpåfyldningen har villet retablere fortidens synder. Retab-

leringen er foretaget efter vejledning fra klagers nabo, som har boet på stedet i en lang årrække , og 

som kender forholdene på stedet. Han har ønsket at genskabe en naturlig forbindelse fra mark til 

eng som tidligere. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en fredningsbestem-

melse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fre d-

ning end nævnt i stk. 1, samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter 

reglerne om gennemførelse af fredninger. 

 

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 

1979 om fredning af arealer i Jeksendalen. 

 

Ifølge pkt. 3 i kendelsen er ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 

mergel, sand og grus, samt opfyldning og planering ikke tilladt. Udnyttelse af de nævnte forekomster 

kan ske til privat brug inden for samme ejendom, såfremt en sådan udnyttelse er lovlig efter råstof-

loven. 

 

Det fremgår af sagen, at der er foretaget ændringer i det eksisterende terræn, idet der er tilkørt jord 

udefra på et nærmere angivet areal beliggende øst for ejendommens bebyggelse.  

 

Ved vurderingen af, om der bør meddeles en lovliggørende dispensation, skal der tages udgang s-

punkt i en bedømmelse af, om der ved en fredningsmæssig behandling forud for terrænreguleringen 

ville være meddelt dispensation. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at der er grundlag for at tilside-

sætte fredningsnævnets vurdering af, at den foretagne jordopfyldning udgør en så væsentlig tilsid e-

sættelse af fredningsinteresserne, at der ikke bør meddeles dispensation.  
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Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig dels afslag af 16. december 2013 på 

ansøgning om lovliggørende dispensation.  

 

Retableringen skal ske efter nærmere anvisninger fra kommunen og inden for en af kommunen 

nærmere fastsat frist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line Theil Elikofer 

Ankechef 
/ 

Lisbeth Toft-Petersen  

fuldmægtig 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Arne Mouritsen, arne.mouritsen@evergreen2000.dk 

Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk og geert.nielsen@skanderborg.dk – 

sagsnr. 09/33665 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, marh@domstol.dk – sagsnr. FN 2013-110 
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AFGØRELSE 

i sag om en container og oplag af byggematerialer i Skanderborg Kommune 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyllands, østlig dels afslag af 27. 

oktober 2014 på ansøgning om lovliggørende dispensation fra fredningen af Jeksendalen til at bibe-

holde en container og et oplag af byggematerialer på ejendommen matr.nr. 8b Adslev By, Adslev, 

idet der dog meddeles dispensation til, at containeren og oplaget kan blive stående på ejendommen 

indtil den 15. august 2015.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. 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. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgerne, der har oplyst, 

at de overtog ejendommen den 1. juni 2014 med det formål at opføre et nyt stuehus. De var ikke da 

bekendt med, at et drivhus og en container var opført uden tilladelse, og at der endvidere var etab-

leret et ulovligt oplag af byggematerialer. 

 

Ansøgerne har i klagen anmodet om, at der meddeles midlertidig dispensation til at bibeholde con-

taineren og oplaget indtil den 15. august 2015, hvor byggearbejderne på ejendommen er afsluttet.  

 

Ansøgerne har bl.a. henvist til, at ejendommen indtil da vil være præget af byggeaktiviteter. Der er i 

øvrigt tale om en container, som har stået på ejendommen i en længere årrække . Den er placeret i 

kanten af fredningsområdet ca. 300 meter fra Jeksendalen. På grund af størrelsen er den vanskelig 

at fjerne i vinterhalvåret. 

 

Sagens oplysninger 

Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 2,6 ha. Ejendommen er ifølge BBR bebygget med et 

stuehus på 70 m2 og to driftsbygninger på 24 og 144 m2 samt et drivhus på 18 m2. 

 

En del af ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af  28. september 1979 om 

fredning af Jeksendalen. 

 

Ifølge pkt. 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand.  

 

Ifølge pkt. 2 må de fredede arealer ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygnin-

ger, skure, boder eller andre indretninger.   

 

De fredede arealer må heller ikke anvendes til oplags- og lossepladser mv., jf. pkt. 4. 

 

Ejendommen er endvidere omfattet af skovbyggelinjen i naturbeskyttelseslovens § 17.  

 

Der er ansøgt om dispensation fra fredningen til at bibeholde et ca. 18 m 2 stort drivhus på ejen-

dommen. 

 

Kommunen har overfor fredningsnævnet anført, at drivhuset er opført i den eksisterende have i den 

yderste del af fredningen. Det er ikke synligt fra andre ejendomme og vil dermed ikke påvirke det 

omkringliggende landskab. Drivhuset har ifølge luftfotos stået på ejendommen i hvert fald siden 

1993. 

 

Kommunen vil være indstillet på at meddele lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  

§ 17 til bibeholdelse af drivhuset. 

 

Naturstyrelsen har bl.a. henledt fredningsnævnets opmærksomhed på, at der angiveligt findes en 

bygning på ejendommen, som det er uklart om fredningsnævnet har meddelt tilladelse til, jf. et 

vedlagt luftfoto. 
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Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen og konstaterede da, at beboelsesbygningen var nedre-

vet. Tilbage på ejendommen var et forfaldent drivhus og en meget stor skæmmende container og et 

oplag af diverse materialer.  

 

Ansøgerne har efterfølgende overfor fredningsnævnet anført, at det, der fremgår af Naturstyrelsens 

udtalelse, er en container, som ansøgerne har måttet overtage i forbindelse med ejendomsovertagel-

sen. De har ikke kendskab til, om der er ansøgt om dispensation til at opstille containeren, men tror 

ikke det er tilfældet. Den vil blive fjernet i forbindelse med opførelse af det nye stuehus på ejen-

dommen.  

 

Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at både drivhuset og containeren er skæmmende, og næv-

net har ikke fundet grundlag for at meddele dispensation til deres bibeholdelse.  

 

Fredningsnævnet har dog tilkendegivet, at man på baggrund af ejendommens placering i fredningen 

og fredningsnævnets praksis vedr. drivhuse i haver vil være indstillet på at meddele dispensation til 

opførelse af et nyt drivhus af samme størrelse, når de nye bygninger er opført.  

 

Også oplaget af byggematerialer er skæmmende, og det skal i det omfang, det er placeret indenfor 

fredningen, ligeledes fjernes. 

 

Ansøgerne har i klagen anført, at de overtog ejendommen den 1. juni 2014 med det formål at opføre 

et nyt stuehus. De var ikke da bekendt med, at drivhuset og containeren var opført uden tilladelse, 

og at der endvidere var etableret et ulovligt oplag af byggematerialer. 

 

Byggefirmaet har overfor ansøgerne oplyst, at indflytningsdatoen vil være den 13. maj 2015 og i 

perioden indtil da, vil der være byggematerialer, stilladser, skurvogne på ejendommen uden for 

fredningen. 

 

Ansøgerne ønsker en forlængelse af tidsfristen (midlertidig dispensation) , så containeren og oplaget 

kan forblive på ejendommen indtil den 1. august 2015. 

 

Ansøgerne har som begrundelse herfor nærmere anført, at containeren skal fjernes med en stor 

lastbil og med kranhjælp mere end 200 meter over åben mark, hvilket på grund af jordbundsforho l-

dene vil være vanskeligt på denne årstid. I sommerhalvåret er marken helt fast at køre på. Omkost-

ningerne ved en flytning i vinterhalvåret vil være meget større end i sommerhalvåret.  

 

Ansøgerne har endvidere anført, at der ikke pt. er udhuse på ejendommen. Der er derfor behov for 

opbevaring af diverse redskaber/maskiner i løbet af vinterhalvåret.  

 

Luftfoto viser, at containeren har stået på ejendommen i mindst 15 år , og den er placeret i kanten af 

fredningen ca. 300 meter fra Jeksendalen.   

 

I det kommende år vil byggematerialer, stilladser mv. alligevel være synlige lige uden for fredningen. 

  

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en fredningsbestem-

melse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fred-
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ning end nævnt i stk. 1, samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter 

reglerne om gennemførelse af fredninger. 

 

En del af ejendommen og er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. september 1979 om 

fredning af arealer i Jeksendalen. 

 

Ifølge pkt. 1 skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand.  

 

Ifølge pkt. 2 må de fredede arealer ikke yderligere bebygges. Der må således ikke opføres bygni n-

ger, skure, boder eller andre indretninger.   

 

De fredede arealer må heller ikke anvendes til oplags- og lossepladser mv., jf. pkt. 4. 

 

Ved vurderingen af, om der bør meddeles en lovliggørende dispensation, skal der tages udgang s-

punkt i en bedømmelse af, om der ved en fredningsmæssig behandling forud for opstilling af contai-

ner og etablering af oplaget af byggematerialer ville være meddelt dispensation. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at der er grundlag for at tilside-

sætte fredningsnævnets vurdering af, at den opstillede container og oplaget af byggematerialer er 

skæmmende i landskabet og dermed udgør en så væsentlig tilsidesættelse af fredningsinteresserne, 

at der ikke bør meddeles lovliggørende dispensation.  

 

Ansøgerne har under sagens behandling for Natur- og Miljøklagenævnet anmodet om midlertidig 

dispensation til at bibeholde containeren og oplaget indtil den 1. august 2015.  

 

Nævnet finder efter omstændighederne, navnlig henset til de byggeaktiviteter, der pt. foregår på 

ejendommen, at der bør meddeles dispensation hertil. 

 

Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjyllands, østlig dels afslag på ansøgning om lovliggø r-

ende dispensation, idet der dog meddeles dispensation til at containeren og oplaget af byggemate-

rialer kan blive stående på ejendommen indtil den 15. august 2015.  

 

  

 

 

 

 

Line Theil Elikofer 

Ankechef 
/ 

Lisbeth Toft-Petersen  

Fuldmægtig 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Martin Juul Andresen, martinjuulandresen@gmail.com 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, marh@domstol.dk – j.nr. FN 2014.100 

Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk og Loui-

se.Friis.Hansen@skanderborg.dk – sagsnr. 14/43247 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

 

Den 28. september 2016 

 

FN-MJØ-96-2016. Bålhytte 

Fredningsnævnet har den 28. juli 2016 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-

søgning om at opføre en bålhytte på matr.nr. 14d Jeksen By, Adslev, Jeksen Dalvej 39, 8362 Hør-

ning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer KFUM Spejderne Harlev-Framlev. 

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 28. september 1978 om fredning af 

arealer i Jeksendalen, der er en tilstandsfredning med det formål at bevare de landskabelige værdier. 

Der må ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger.  

Det er oplyst, at ejendommen er beliggende i landzone. Bålhytten er 8-kantet med en diameter på ca. 

7 meter og opføres i ubehandlet lærketræ og ligeledes med tagkonstruktion med ubehandlede lærke-

træsplader. Højden er ca. 5,1 m. Den vil ikke være lukket hele vejen rundt. Den opføres ca. 13 m syd 

for spejderhytten, og der kan være plads til ca. 30 personer. Den skal give et overdækket areal, så 

man får bedre udemuligheder end i dag. 

Bålhytten er illustreret ved følgende tegning:  

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. september 2016. I besig-

tigelsen deltog fredningsnævnet, KFUM Spejderne Harlev-Fremlev ved Henrik Kudsk og Ole Dyr-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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by, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Olaf 

Møller og Niels Thernø. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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. 

Da bålhytten opføres i tilknytning til en spejderhytte, og da den med sin placering og udformning 

ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen, meddeler fredningsnævnet dispensation.   

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. Flemming Pedersen, 

3. KFUM-spejderne Harlev-Framlev, att. Henrik Kudsk, 

4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-34826-15, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Skanderborg, 

12. Region Midtjylland, 

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

Den 22. december 2017

FN-MJØ-116-2017. Anneks

Fredningsnævnet har den 7. december 2017 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til at opføre et anneks på ejendommen matr.nr. 2b Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 5, 
8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Morten Bjørnskov Thorhauge.

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 28. september 1978 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Det er fredningens formål at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier. Der 
må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. 
Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens 
ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fred-
ningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på sådanne ansøgninger, hvis det skønner, at bygningen 
herved får en uheldig indvirkning på landskabet.

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er på 1.966 m2. Ansøgningen omfatter opførelse af et 
anneks til boligformål på 32 m2. Boligen er på 145 m2. Det samlede boligareal bliver på 177 m2. Annekset 
opføres med ydervægge i træ og med en tagkonstruktion med enten sort tagpap eller sorte pandeplader. 
Det eksisterende hus er opført med ydervægge i sortmalet træ og tagkonstruktion med sorte pandeplader. 
Der nedrives et gammelt redskabsskur og et hønsehus, som er beliggende på den placering, hvor annekset 
opføres sydvest for boligen i tilknytning til boligen. Det er kommunens vurdering, at annekset er tilpasset 
boligen.

Skanderborg Kommune har videre anført, at det nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov 
mv. der ligger ca. 3,5 km væk. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke området. Den nærmeste kendte fore-
komst af bilag IV-arter er stor vandsalamander i en beskyttet sø ca. 1.900 meter fra det ansøgte. Projektet 
vurderes ikke at påvirke arten eller andre beskyttede arter. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. december 2017. I besigtigelsen 
deltog endvidere Morten og Astrid Bjørnskov Thorhauge, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen, 
Danmarks Naturfredningsforening ved Olaf Møller og Hans Jakobsen og Friluftsrådet ved John Balle Jensen. 
Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at træbeklædningen vil blive malet sort. Der er søgt om et an-
neks på 32 m2, men de regner alene med at bygge et på omkring 16 m2 med samme beliggenhed som det 
eksisterende redskabsskur og hønsehus. Der vil under alle omstændigheder ikke ske terrænændringer i 
skrænten. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Jeksendal 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 annekset, der ikke kan ses fra omgivelserne og placeres samme 
sted som et eksisterende byggeri, der nedrives.

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 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. Flemming Pedersen,
3. Morten Bjørnskov Thorhauge,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-4009-16,
6. Danmark Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Skanderborg,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. januar 2018

FN-MJØ-7-2018. Vindfang

Fredningsnævnet har den 11. januar 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til at opføre et vindfang på ejendommen matr.nr. 2b Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 5, 
8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Morten Bjørnskov Thorhauge.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag 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 28. september 1978 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Det er fredningens formål at bevare området med dets betydelige landskabelige værdier. Der 
må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. 
Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens 
ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fred-
ningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på sådanne ansøgninger, hvis det skønner, at bygningen 
herved får en uheldig indvirkning på landskabet.

Fredningsnævnet meddelte den 22. december 2017 efter en besigtigelse af ejendommen dispensation til at 
opføre et anneks på ejendommen (FN-MJØ-116-2017).

Skanderborg Kommune har anført, at ejendommen er på 1.966 m2. Ansøgningen omfatter en tilbygning til 
boligen i form af et vindfang på 7 m2 til den eksisterende bolig på 145 m2. Det opføres mod øst som et nyt 
indgangsparti i samme materialer som det kommende anneks med ydervægge af sortmalet træ og tagkon-
struktion med pandeplader. Vindfanget er endvidere i materiale og udseende tilpasset boligen og vil ikke 
kunne ses fra Bodil Møllevej som følge af højdeforskel, beplantning og udhusbebyggelse. 

Skanderborg Kommune har videre anført, at det nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov 
mv. der ligger ca. 3,5 km væk. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke området. Den nærmeste kendte fore-
komst af bilag IV-arter er stor vandsalamander i en beskyttet sø ca. 1.900 meter fra det ansøgte. Projektet 
vurderes ikke at påvirke arten eller andre beskyttede arter. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Jeksendal 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 vindfanget, der ikke kan ses fra omgivelserne og er tilpasset den 
øvrige bebyggelse på ejendommen.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet på skriftligt grundlag, idet fredningsnævnet i december 2017 besigti-
gede ejendommen i en anden sag.

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. Flemming Pedersen,
3. Morten Bjørnskov Thorhauge,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-2-18,
6. Danmark Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Skanderborg,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 13. marts 2018

FN-MJØ-20-2018. Naturprojekt ved Kollens Mølle

Fredningsnævnet har den 28. februar 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøg-
ning om tilladelse til at gennemføre et naturprojekt ved Kollens Mølle på matr.nr. 2e Kollens Mølle, Adslev, 
8660 Skanderborg. Ansøgningen er indsendt af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

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

Sagens baggrund

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer ved 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller terræn-
formerne, opfyldning og planering. Der må bortset fra normal oprensning ikke foretages noget, som kan 
ændre areal, form eller tilstand af åer eller bække. Sumpede arealer og enge ved vandløbene må ikke uden 
fredningsnævnets tilladelse afvandes eller drænes yderligere.

Naturstyrelsen Søhøjlandet har anført, at formålet med naturprojektet er at fjerne den menneskeskabte 
faunaspærring ved Kollens Mølle og derved genskabe de oprindelige terrænforhold samt hydrologi og natur-
forhold i vandløbs- og kildevældsnaturen omkring Kollens Mølle i Jeksendalen. Før fredningen blev gennem-
ført, er der på stedet foretaget væsentlige ændringer af den naturlige hydrologi og af de oprindelige terræn-
forhold ved opstemning af vandløbet Jeksen Bæk i forbindelse med anlæggelse af Kollens vandmølle og til-
hørende møllesø. Vandmøllen er for længst revet ned, men terrænændringen og opstemningen består, og 
møllesøen er nu opfyldt af sediment og delvist tilgroet. Anlægget er senere tilføjet en nu utidssvarende be-
tonfisketrappe. Opstemningen udgør en faunaspærring i et af Østjyllands mest naturrige vandløb, jf. statens 
vandområdeplaner. Med projektet genskabes den naturlige hydrologi og kontinuitet i vandløbet samt i de 
tilstødende kildebække, og terrænforholdene retableres, så karakteren af erosionsdal med et naturligt snoet 
vandløb genskabes. De tilstødende våde naturtyper i området vurderes ikke at blive påvirket negativt af pro-
jektet. I projektet planlægges der også for en forbedring af den rekreative adgang til området ved etablering 
af supplerende, offentlige stier samt en forbedret formidling af området.

Naturprojektet er i øvrigt beskrevet detaljeret i ansøgningsmaterialet.

Projektet er skitseret på følgende måde:
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 9. marts 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Naturstyrelsen Søhøjlandet ved Lasse Werling og Knud Erik Hesselbjerg, Skanderborg Kommune 
ved Louise Friis Hansen, Danmarks Naturfredningsforening ved Tina Fleischer og Olaf Møller og Friluftsrådet 
ved John Balle Jensen. Projektet blev gennemgået, og det blev supplerende oplyst, at spærringen vil blive 
fjernet i etaper over formentlig 2-3 måneder. Der er tale om et konkret og endeligt projekt, men alt efter 
indholdet af sedimentet vil det konkrete vandforløb kunne afvige lidt. Alt betonværk vil blive fjernet ved 
projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation, dog således at uforudsete 
forhold ved projektets gennemførelse skal forelægges Skanderborg Kommune til en vurdering af, om fred-
ningsnævnet igen skal inddrages i projektets gennemførelse.  

Fredningsnævnets afgørelse

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
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 naturgenopretningsprojektet, der findes at fremme oplevelsen 
af fredningen. Da der kan ske ændringer i projektets udførelse afhængig af sedimentet, skal uforudsete for-
hold ved projektets gennemførelse forelægges Skanderborg Kommune til en vurdering af, om fredningsnæv-
net igen skal inddrages i projektets gennemførelse.  

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.
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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. Flemming Pedersen,
3. Naturstyrelsen, Søhøjlandet,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune, 
6. Museum Skanderborg,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening. København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slot- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. juni 2018

FN-MJØ-57-2018. Brændeskur og halvtag

Fredningsnævnet har den 3. maj 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om lovliggørelse af et brændeskur og et halvtag på matr.nr. 1a Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 3, 8362 
Hørning. Ansøgningen er indsendt af Jørgen Brouer Lundholm på vegne af ejendommens ejer Hørning Me-
nighedsråd.

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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen, der er en tilstandsfredning. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure eller andre 
indretninger.

Skanderborg Kommune har oplyst, at brændeskuret er 11,25 m2 og 2,25 meter højt. Det er opført med væg-
ge af træbrædder med mellemrum. Taget er med stålplader af "trapez-typen". Det er opført ca. 5½ meter fra 
forpagterboligen. Det vides ikke hvornår. Halvtaget er opbygget af 8 granstolper med bagvæg af træbrædder 
og er ca. 35 m2 og 2,9 meter højt. Det er opført ca. 35 meter fra forpagterboligen formentligt omkring 2002.

Skanderborg Kommune har yderligere oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov 
mv., der ligger ca. 2,7 km mod nord. Bygningerne vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området eller 
bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere menighedsrådsformand Tom Buhl Olsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Dan-
marks Naturfredningsforening ved Hans Jacobsen og Niels Thernøe. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil 
blive meddelt lovliggørende dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
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 brændeskuret og halvtaget, som med deres place-
ring er uden betydning for oplevelsen af fredningen. Det er indgået i vurderingen, at brændeskuret er opført 
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i umiddelbar nærhed af den bygning, hvortil brændet bruges til opvarmning, og at halvtaget er indrettet til 
ophold i umiddelbar nærhed af et rekreativt græsareal.

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. Kresten Thorup,
3. Flemming Pedersen,
4. Hørning Menighedsråd,
5. Jørgen Brouer Lundholm,
6. Aarhus Stift,
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-74-17,
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
13.  Dansk Botanisk Forening, København,
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
16. Region Midtjylland,
17. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juni 2018

FN-MJØ-66-2018. Etablering af nyt stuehus, forhøjelse af driftsbygning og terrænændringer

Fredningsnævnet har den 18. maj 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om efter nedrivning af et eksisterende stuehus at opføre et nyt med en anden placering på ejendommen 
med terrænændring og at hæve taget på et maskinhus på matr.nr. 8a Jeksen By, Adslev, Jeksen Dalvej 50, 
8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Brian Mouritsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke 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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har til formål at bevare områdets tilstand med dets betydelige landskabelige 
værdier. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke bebygges yderligere. Fredningen hindrer dog 
ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller tilbyg-
ninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- eller tilbygninger ikke påbe-
gyndes, forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af fredningsnævnet. Tilladelse til 
nybyggeri og om- og tilbygning kan nægtes, hvis disse ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. 
Vejanlæg og vejreguleringer må kun udføres efter fredningsnævnets godkendelse. Det gælder dog ikke an-
læg af mindre private veje, som følger det naturlige terræn. 

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 4 ha beliggende i landzone,

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejeren ønsker at erstatte det eksisterende stuehus på ejendommen 
med et nyt, som er hævet i terrænet. Det eksisterende stuehus er placeret lavt, hvilket giver problemer med 
ophobning af overfladevand. Det nye stuehus ønskes opført som et etplanshus med et areal på ca. 230 m2 i 
materialer af teglsten og træ. I forbindelse med etableringen af det nye stuehus vil der skulle ske en terræn-
regulering. Der ønskes etableret et fladt tag på det eksisterende udhus. Det flade tag vil blive forlænget hen 
over den eksisterende silo, så der vil blive dannet et plateau. Plateauet ønskes forlænget mod nord ind i 
skrænten, så der bliver dannet en gårdsplads, hvorpå stuehuset ønskes placeret. Terrænændringen er vurde-
ret til at være +/- ½ meter. Indkørsel til stuehuset vil foregå nord om de eksisterende bygninger. Der er i dag 
en anlagt vej. Vejen har en stejl stigning, som gør, at den vil skulle udlignes, så der bliver dannet en vej med 
en mere jævn stigning. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der søges om at hæve taget på det eksisterende maskinhus og 
at forlænge det. Disse forhold er imidlertid uden for fredningen.

Skanderborg Kommune har anført, at bygningerne er placeret i bunden af et dalstrøg, hvor terrænet stiger 
markant øst og vest herfor. Fra syd og vest for ejendommen er der frit indsigt til ejendommens bygninger. 
Stuehuset vil få samme højde som maskinhuset og vil derfor ikke kunne ses fra vest. Stuehuset vil kunne ses 
fra syd, men da det indpasses i skrænten, vurderes bygningerne til at opleves som et samlet hele, og den 
ændrede placering af stuehuset vil dermed ikke have en væsentlig effekt på det landskabelige udtryk. Land-
skabets visuelle sammenhæng på langs og tværs af det dallandskab, som ejendommen er beliggende i, vur-
deres at være bevaret. 

Skanderborg Kommune har endelig oplyst, at det nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov 
mv., der ligger ca. 3,5 km nord for ejendommen. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne 
påvirke Natura 2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det vil 
heller ikke påvirke bilag IV-arter.
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Brian Mouritsen ved rådgiver Poul Poulsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og 
Anne-Mette Norup og Danmarks Naturfredningsforening ved Niels Thernøe. Projektet blev gennemgået. Det 
kunne konstateres, at det ansøgte stuehus ville få en markant anderledes og fremtrædende placering i land-
skabet end beskrevet i udtalelsen fra Skanderborg Kommune. Det kunne videre konstateres, at det nuværen-
de stuehus ikke er beliggende i fredningen, men ønskes flyttet ind i fredningen for langt størstedelen af byg-
ningen med en placering flere meter over det eksisterende stuehus. Det vil have en placering ca. 20 meter 
ind på marken. Terrænændringen foretages inden for fredningen. Det blev oplyst, at ejeren foruden hensy-
net til at flytte stuehuset fra et fugtigt område ved den ansøgte placering også har lagt vægt på formindsket 
støj fra vejen og en øget udsigt over landskabet.  

Fredningsnævnets afgørelse

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

Stuehuset ønskes flyttet ind i fredningen med en meget markant placering på et højt sted i landskabet ind på 
en mark, hvorfra der er udsigt til og indsigt fra det åbne landskab og det nærliggende skovbryn. Fred-
ningsnævnet finder ikke grundlag for at meddele dispensation til et sådant projekt, men må henvise ansøge-
ren til eventuelt at få godkendt et projekt uden for 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. 
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. 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. Flemming Pedersen,
3. Brian Mouritsen, 
4. Poul Poulsen,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 1. maj 2018

FN-MJØ-48-2018. Istandsættelse af landbrugsbygning

Fredningsnævnet har den 12. april 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om tilladelse til at istandsætte en landbrugsbygning beliggende Adslev Skovvej 14, 8362 Hørning. Ansøgnin-
gen er indsendt af advokat Jakob Brunse på vegne af ejendommens ejer.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning, hvor arealerne ikke må bebygges yderligere. Fredningen 
hindrer dog ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug foretages om- eller tilbygninger på be-
tingelse af, at større om- eller nybygninger ikke påbegyndes, forinden den ydre fremtræden er godkendt af 
fredningsnævnet, der kun kan nægte tilladelse, hvis om- eller tilbygningerne ikke tjener rimelige landbrugsø-
konomiske formål.

Skanderborg Kommune har anført, at der principalt søges om tilladelse til at nedrive tre udvendige vægge på 
landbrugsbygningen. Væggene vil blive genopført i samme typer af materialer og i samme farver som den 
nuværende bygning. Der isættes samme typer vinduer som i den nuværende bygning. Bygningen vil endvide-
re blive afkortet med fire meter, så der er bedre plads til gårdarealet. Herudover vil den eneste ydre byg-
ningsændring være, at bygningens rustfarvede tag udskiftes med et sort tag. 

Det fremgår af ansøgningen, at ejeren overtog ejendommen den 1. november 2017. Bygningens murværk er 
i varierende stand, og taget er utæt. 

Skanderborg Kommune har endvidere anført, at projektet ikke vil kunne påvirke det nærmeste Natura2000-
område, som er område nr. N232, Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose, eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Jeksendalen betyder, at et projekt med en markant ændring af en landbrugsbyg-
nings ydre fremtræden ved en tagudskiftning kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 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 dispensation til projektet, som med en sort tagkonstruktion og en mindre byg-
ningsmasse ikke findes at påvirke oplevelsen af landskabet. Da der ikke fremgår nærmere oplysninger om 
taget, meddeles dispensationen på vilkår om, at taget er mastsort og ikke glaseret.
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Denne dispensation er på baggrund af en konkret vurdering af sagens omstændigheder og de ansøgte byg-
ningsændringer meddelt uden en forudgående besigtigelse 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 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. Flemming Pedersen,
3. advokat Jakob Brunse,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, Kreds Midtjylland,
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-59-2018. Vejomlægning

Fredningsnævnet har den 4. maj 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en forespørgsel om en ansøg-
ning om at omlægge en privat fællesvej på matr.nr. 20a Adslev By, Adslev, Adslev Skovvej 14, 8362 Hørning. 
Ansøgningen er indsendt af advokat Jacob Brunse på vegne af ejendommens ejer Jørgen Vestergaard.

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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke foretages terrænændringer. Vejanlæg og 
vejreguleringer må kun udføres efter fredningsnævnets godkendelse. Dette gælder dog ikke anlæg af mindre 
private veje, som følger det naturlige terræn. 

Det er oplyst, at vejen ønskes omlagt syd om ejendommen i stedet for som i dag at føre tværs over gårds-
pladsen. Det er videre oplyst, at der er en række naboer, som benytter vejen.

Skanderborg Kommune har anført, at kommunen ønsker fredningsnævnets vurdering af, om vejomlægnin-
gen kræver en dispensation fra fredningen.

Skanderborg Kommune har oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N232, Lillering Skov, Stjær Skov, 
Tåstrup Sø og Tåstrup Mose, der ligger ca. 2,3 km mod nordvest. Det ansøgte vurderes ikke at vil kunne på-
virke Natura 2000-området eller at være i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det vur-
deres heller ikke at påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. juni 2018. I besigtigelsen deltog 
endvidere Jørgen Vestergaard med advokat Jacob Brunse, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og 
Anne-Mette Norup og Danmarks Naturfredningsforening ved Niels Thernøe. Projektet blev gennemgået. 
Vejen vil følge terrænet og vil alene blive hævet de 10-20 cm, som er nødvendigt ved en vejetablering. 
Vejomlægningen vil alene berøre den samme ejendom. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive med-
delt dispensation, men henledte samtidig opmærksomheden på, at naboerne og brugerne ikke er indkaldt i 
fredningssagen, da ændringerne alene vedrører Jørgen Vestergaards ejendom, og at der ikke med fred-
ningsnævnets afgørelse er taget stilling til, om der kan ske omlægning efter vejloven eller andre relevante 
bestemmelser. 

Fredningsnævnets afgørelse

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den konkrete vejomlægning 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 vejomlægningen, da den 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 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.
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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. Flemming Pedersen,
3. Jørgen Vestergaard,
4. Advokat Jacob Brunse, 
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 11. marts 2019 

 

FN-MJØ-147-2018. Læhegn 

Fredningsnævnet har den 22. november 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-
søgning om lovliggørelse af tre læhegn, der er plantet på matr.nr. 10g og 9k Adslev By, Adslev, Kollens Møl-
levej 12, 8362 Hørning. Ansøgningen blev indsendt til kommunen af ejendommens ejer Ove Bundgaard Jo-
hansen i 2013. 

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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Nyplantning af skov, juletræ- og pyntegrøntkultur og 
frugtplantager ved plantning eller såning er ikke tilladt. Med undtagelse af nødvendige kreaturhegn må hegn 
ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende hegn kan 
finde sted uden godkendelse.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at læhegnene blev plantet i 2008. Beplantningen blev anmeldt til Skan-
derborg Kommune af en beboer i området i maj 2008 og igen af Danmarks Naturfredningsforening i marts 
2012. Kommunen varslede i april 2013 ejeren et påbud om, at beplantningen skulle fjernes, da det var i strid 
med fredningen. Ejeren anførte ligeledes i april 2013 bl.a., at tilplantningen var sket for at øge naturindhol-
det, og at der var brugt hjemmehørende arter. Han fremsendte herefter i maj 2013 en ansøgning om lovlig-
gørende tilladelse til læhegnene. Det fremgår af ansøgningen, at det nordlige læhegn mellem vejen og kirke-
stien blev plantet for at sikre den lævirkning, som tidligere havde været fra den vestlige nåletræsbevoksning, 
som var i forfald. Det afskærmer naboens driftsbygninger set fra kirkestien. Det mellemste læhegn mellem 
kirkestien og skovområdet syd for fjernes delvist for at skabe en udsigtskile. Resten af læhegnet bibeholdes. 
Arealerne øst for dette hegn ønskes anvendt som græsningsoverdrev. Det sydlige læhegn syd for skovområ-
det ønskes bevaret. Skoven er selvsåede nåletræer, der ønskes konverteret til mere lokal skovblanding. 
Hegnsbeplantningen består rettelig ikke kun af hjemmehørende arter, men han er villig til at konvertere 
f.eks. nobilis og rødgran til hjemmehørende arter som f.eks. hassel, tjørn, navr, eg og fuglekirsebær. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at ansøgningen ved en fejl ikke blev sendt til fredningsnævnet, 
men til Landbrugsstyrelsen. Kommunen har den 8. november 2018 orienteret ejer om dette og har bedt om 
eventuelle yderligere oplysninger, inden ansøgningen fremsendes til fredningsnævnet. Han har hertil oplyst, 
at et medlem af fredningsnævnet ved en besigtigelse godkendte beplantningen. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov mv., 
der ligger ca. 3 km mod nord. Det er kommunens vurdering, at beplantningen ikke vil kunne påvirke Natura 
2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Beplantningen vurderes 
heller ikke at kunne påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. februar 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Ove Bundgaard Johansen med Mads Kehlet-Munk, Skanderborg Kommune ved Louise Friis 
Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Niels Thernøe og Hans Jacobsen. Det blev oplyst, at det 
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rettelig var en medarbejder i Skanderborg Kommune og ikke et medlem i fredningsnævnet, der havde besig-
tiget beplantningen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at en fjernelse af beplantningen ikke vil have nogen særlig betyd-
ning for landskabsoplevelsen som følge af selvsået beplantning i området. På den baggrund, men også sær-
ligt i lyset af den tid, der er gået, siden Skanderborg Kommune i 2008 blev gjort opmærksom på beplantnin-
gen, finder fredningsnævnet ikke, at der nu er grundlag for at træffe afgørelse om, at beplantningen skal 
fjernes. Fredningsnævnet meddeler derfor 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. 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.  
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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. 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. Flemming Pedersen, 
2. Ove Bundgaard Johansen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.10-P25-344439-08, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 11. marts 2019

FN-MJØ-144-2018. Træningsbane til travheste

Fredningsnævnet har den 20. november 2018 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en an-
søgning om lovliggørelse af en træningsbane til travheste på matr.nr. 1g Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 8, 
8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Paul Bjerring.

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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Der må ikke foretages ændringer i terrænet eller ter-
rænformerne, herunder ved gravning af ler, mergel og grus, opfyldning og planering. Vejanlæg og veje må 
kun udføres efter fredningsnævnets godkendelse. Det gælder dog ikke anlæg af mindre naturlige veje, der 
følger det naturlige terræn. Hegn må ikke opsættes uden fredningsnævnets tilladelse, medmindre der er tale 
om sædvanlige kreaturhegn.

Skanderborg Kommune har oplyst, at Paul Bjerring har oplyst, at banen er anlagt for 3-4 år siden på en mark, 
som normalt har været anvendt til græs og almindelig landbrugsjord, hvor den er blevet pløjet og tilsået 
hvert år. Arealerne er generelt udlagt til permanent græs bortset fra det areal, der er udlagt til selve træ-
ningsbanen. Banen er anlagt ved, at der er fjernet græstørv med tykkelse på ca.  5-10 cm i ca. 2,30 meters 
bredde. Derefter er der fyldt 5-10 cm almindeligt sand på. Der er ikke foretaget dræning af banen, og banen 
er ikke belyst eller hegnet. Banen er ca. 600 meter lang og fremstår i niveau med omgivende terræn. Den 
afgravede jord er placeret langs banen og på marken vest for Bodil Møllevej. Arealet omkring banen anven-
des til afgræsning med heste.

Det fremgår af luftfotos, at banen rettelig er anlagt mellem 2011 og 2012.

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov mv., 
der ligger ca. 3 km mod vest. Træningsbanen vurderes på baggrund af dens karakter og den store afstand 
ikke at ville kunne påvirke Natura 2000-området og er ikke i strid med Natura 2000-planens bevaringsmål-
sætninger. Den vurderes heller ikke at kunne påvirke bilag IV-arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. februar 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Paul Bjerring, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Niels Thernøe og Hans Jacobsen. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at forholdene bør 
retableres, da træningsbanen er fremmedartet i landskabet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive 
meddelt dispensation. Det kunne i øvrigt konstateres, at der var opsat hegn indenfor træningsbanen til brug 
for de heste, som gik der, men at hegnet var sædvanligt kreaturhegn, der er tilladt i fredningen. 

Fredningsnævnets afgørelse

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

De udførte terrænændringer har alene været midlertidige, idet den fjernede jord blev erstattet af sand, som 
følger det oprindelige terræn. Det er i fredningen endvidere tilladt at lave mindre naturlige veje, der følger 
terrænet. Selvom der ikke er tale om en vej, findes bestemmelsen imidlertid at være relevant ved bedøm-
melsen af træningsbanen. Fredningsnævnet finder det herefter betænkeligt at fastslå, at træningsbanen er i 
strid med fredningens bestemmelser, og fredningsnævnet meddeler 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. 

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. Flemming Pedersen,
2. Paul Bjerring,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-116-18,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 11. marts 2019

FN-MJØ-007-2019. Drivhus

Fredningsnævnet har den 9. januar 2019 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om at opføre et drivhus på matr.nr. 15a Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 9, 8362 Hørning. Ansøgningen er 
indsendt af ejendommens ejer Jørgen Aaris.

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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således 
ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt 
opførte helårshuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan meddele afslag, såfremt det skønner, at byg-
ningen herved får en uheldig indvirkning på landskabet. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter opførelse af et drivhus på 10,2 m2, som opsæt-
tes på boligens sydvestlige gavl. Det er 2,39 meter højt. Det er en vægmodel med materiale i aluprofiler og 
glas. Materialer er valgt ud fra, at det passer bedst til carporten på den nordøstlige side af huset. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov mv., 
der ligger ca. 2,4 km mod nord. Projektet vil på baggrund af dets beskedne omfang og den store afstand ikke 
kunne påvirke Natura 2000-området og er ikke i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. 
Nærmeste kendte forekomst af bilag IV-arter er stor vandsalamander i en beskyttet sø ca. 950 meter fra 
drivhusets placering. Projektet vil berøre bygning og have, som er uegnet som yngle- eller rasteområde for 
arten, hvorfor det ikke vil påvirke arten. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. februar 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Jørgen Aaris, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Niels Thernøe og Hans Jacobsen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at 
der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
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 drivhuset, som med sin størrelse, udformning og placering ved 
bygningen ikke påvirker 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. 
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. Flemming Pedersen,
2. Jørgen Aaris,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-12-18,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juli 2019

FN-MJØ-031-2019. Bolig og maskinhus

Fredningsnævnet har den 22. marts 2019 fra Aarhus Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning om 
at opføre en ny bolig med fritliggende maskinhus på matr.nr. 21c Tåstrup By, Harlev, Stillingvej 513, 8462 
Harlev. Ejendommen ejes af Erik Overgaard.

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 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning, hvor karakteren af landskabet skal opretholdes. Arealerne 
må ikke bebygges yderligere. Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommer-
huse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter fredningsnævnets 
forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis det skønner, at bygninger herved 
får en uheldig indvirkning på landskabet. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, opfyldning og plane-
ring er ikke tilladt. 

Fredningsnævnet meddelte den 30. november 2015 (FN-MJØ-084-2015) delvis dispensation til en ansøgning 
om beplantning på ejendommen. Fredningsnævnet udtalte bl.a., at et læbælte mod nord ikke kunne etable-
res længere end til indkørslen, idet der i modsat fald ville blive tale om en uheldig begrænsning i oplevelsen 
af det flotte landskab mod øst. En eventuel yderligere lævirkning fra øst måtte løses ved, at en eventuel ny-
opførelse af bygningerne blev rykket lidt mod vest. 

Aarhus Kommune har oplyst, at ansøgningen omhandler nedrivning af en eksisterende bygning og opførelse 
af en ny bolig med tilhørende maskinhus. Ejeren er blevet anbefalet at bygge nyt i stedet for at renovere det 
eksisterende byggeri, da det er slidt og har fugtige rammer. Stuehuset får en højde på 8½ meter og en stør-
relse på 318 m2. Maskinhuset bliver ligeledes 8½ meter højt med et areal på 151 m2. Bygningerne placeres 
vinkelret på hinanden umiddelbart indenfor indkørslen langs læhegnet. Der vil ske terrænregulering på 90 
cm for at udligne terrænforskellen mellem bygningerne. Bygningerne placeres langs den byggelinje, som 
fredningsnævnet var med til at fastsætte ved en besigtigelse i en anden sag på ejendommen i efteråret 
2015.  

Aarhus Kommune har oplyst, at ejendommen ligger ca. 1,4 km fra nærmeste Natura 2000 område Lillering 
Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose med omgivelser. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke ud-
pegningsgrundlaget væsentligt eller at ville påvirke bilag IV-arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. Fredningsnævnets 
ministerudpegede medlem deltog ikke i besigtigelsen. I besigtigelsen deltog endvidere Erik Overgaard og 
Gitte Christensen med LMO ved Lene Mygind og Danmarks Naturfredningsforening ved Poul-Henrik Knuht-
sen. Projektet blev gennemgået. Det blev herved præciseret, at beboelsesejendommen får et bebygget areal 
på 220 m2, og at der er fjernet anden bebyggelse fra ejendommen. Danmarks Naturfredningsforening havde 
ikke bemærkninger til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer i Jeksendalen 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.

Det eksisterende byggeri er faldefærdigt, og det ansøgte projekt findes med sin udformning og placering i 
landskabet ikke at have betydning for oplevelsen af fredningen. På den baggrund og da der i relation til vur-
deringen af det ansøgte byggeris størrelse tidligere har været yderligere byggeri på ejendommen, som nu er 
fjernet, meddeler 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 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 
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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. Søren Bundgaard Poulsen,
2. Erik Overgaard,
3. LMO,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 19/010553-1,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. september 2019

FN-MJØ-068-2019. Lovliggørelse af skure og beplantning

Fredningsnævnet har den 24. juni 2019 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om en ansøgning 
om lovliggørelse af skure og beplantning på matr.nr. 10c og 10d Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 16, 8362 
Hørning, der ejes af Per Aalbæk Nielsen og Anette Ryevad.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til skurene, men ikke til beplant-
ningen. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således 
ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Sædvanlige læskure til kreaturer kan dog an-
bringes efter fredningsnævnets forudgående godkendelse alene af beliggenheden. Nyanlæg af skov, juletræ- 
og pyntegrøntkulturer ved plantning eller såning er ikke tilladt. Undtaget herfra er ubevoksede fredskovsare-
aler. Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås 
uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted uden sådan 
godkendelse. 

Fredningsnævnet traf den 26. november 2002 afgørelse om ikke at meddele dispensation til etablering af 
læhegn på ejendommen. Ansøgningen omfattede et levende hegn med blanding af lave træer og buske om-
kring et areal på ca. 3,4 ha med ca. 150 meter mod vest, ca. 170 meter mod syd og ca. 150 meter mod øst på 
en strækning langs med indkørslen mod nord.

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejeren overtog ejendommen i 1999. Ejeren har oplyst, at skuret mod 
øst muligvis oprindeligt var to skure, som blev slået sammen til ét skur. Det er på ca. 46 m2 og var der på 
fredningstidspunktet. Brændeskuret mod nord var i 1999 fire aflange skure ved siden af hinanden. De blev 
revet ned som følge af ælde/forfald, og der er i stedet opført to skure i perioden 2005-2010 med samme 
placering og areal. Skurene er på hver ca. 20 m2. Skuret mod syd er et hesteskur, som var delvist faldet sam-
men af ælde og totalt tilgroet i 1999. 8-10 år senere blev det genopbygget med samme placering og størrelse 
og bruges stadig til hesteskur. Det er på ca. 51 m2. Skurene fremstår af naturmaterialer. Beplantningen mod 
indkørslen blev anlagt på grund af problemer med sne om vinteren og som fodertilskud til dyrene. Grantræ-
erne skæres løbende ned og anvendes som foder til heste. Ca. ½ af de plantede træer er i dag tilbage. En 
medarbejder fra kommunen var i 2012 på besigtigelse og godkendte alle forholdene, herunder læbeplant-
ningen mod øst som dog kunne blive for høj og tage udsynet over skov/dalområdet set fra Kollens Møllevej. 
Grantræerne anvendes også som fodertilskud til heste og skæres løbende ned. De er indstillet på at skære 
dem ned, hvis det er et problem for udsynet. 

Skanderborg Kommune har udtalt, at matr.nr. 10d Adslev By, Adslev har landbrugspligt. Matr.nr. 1c Adslev 
By, Adslev er ikke omfattet af landbrugspligt, men har fredskovspligt sammen med de tilgrænsende skovare-
aler. Ifølge BBR består bebyggelsen af en bolig med et samlet boligareal på 206 m2 med et indbygget udhus 
på 66 m2. Der er desuden registreret et udhus på 30 m2, der er noteret som carport. Skurene fremgår såle-
des ikke af BBR. De er generelt opført i træ. Der er ikke journaliseret et besigtigelsesnotat fra 2012. Der kan 
på luftfoto fra 1980 ses et skur med samme placering som skuret mod øst. Kommunen har gennemgået luft-
fotos og vurderer på baggrund af disse, at det er meget sandsynligt, at der på fredningstidspunktet var skure 
på de pågældende placeringer. Brændeskurene er ombygget fra fire til to skure, hvilket efter kommunens 
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vurdering kræver fredningsnævnets tilladelse. Hesteskuret mod syd var delvist brast sammen og er opbygget 
igen 8-10 år efter. Genopbygningen af skure kan kræve fredningsnævnets tilladelse, hvis det gamle skur var i 
så ringe stand, at det eksisterende skur bør betragtes som nyopførelse. Hesteskuret mod øst er efter det op-
lyste ikke væsentligt ombygget siden fredningen og vurderes derfor at være lovligt. Der er foretaget beplant-
ning med nåletræer i fire grupper. Det er ifølge luftfotos foretaget fra omkring 2005 og frem. Beplantningen 
vurderes at kræver fredningsnævnets tilladelse.

Placeringen af skurene og beplantningen er anført på luftfotos som vist nedenfor. 
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Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er nr. N232 Lillering Skov mv., 
der ligger ca. 3 km mod nord. Projektet vil ikke kunne påvirke Natura 2000-området og er ikke i strid med 
Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det vurderes heller ikke at kunne påvirke bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. september 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Per Aalbæk Nielsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Betinna Grønkjær-
Petersen, Danmarks Naturfredningsforening ved Niels Thernøe og Lars Søgaard-Jensen og friluftsrådet ved 
John Balle Jensen. Skurene blev besigtiget og beskrevet som i udtalelsen fra Skanderborg Kommune. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation til skurene. De skete beplant-
ninger blev endvidere gennemgået. Det kunne konstateres, at beplantningen langs indkørslen var fjernet, og 
at der i et vist omfang var sket selvsåning. De øvrige tre beplantninger var ikke fjernet. Per Aalbæk Nielsen 
oplyste, at beplantningen langs marken på omkring 100 meter blev etableret samme sted, som der i 2002 
blev meddelt afslag på dispensation til. De øvrige to beplantninger var ikke omfattet af denne tidligere dis-
pensationsansøgning. Beplantningerne, som består i grantræ, bruges som foder til hestene. Fredningsnæv-
net tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt lovliggørende dispensation til de tre beplantninger, som derfor 
skal fjernes. Per Aalbæk Nielsen blev i den forbindelse vejledt om muligheden for at indbringe afgørelsen for 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Han anførte at kunne acceptere afgørelsen, men samtidig gerne at ville 
have en frist for lovliggørelse. Det blev aftalt, at lovliggørelse skal være sket inden udgangen af 2021.  

Fredningsnævnets afgørelse

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
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 skurene, som i vidt omfang er opført som erstat-
ning for ældre tilsvarende skure, og som med deres placering på ejendommen ingen betydning har for ople-
velsen af fredningen.

Fredningsnævnet traf i 2002 afgørelse om ikke at meddele dispensation til beplantning langs ejendommen. 
Der er på trods heraf fra 2005 etableret tre stort set parallelle rækker af grantræsbeplantning, hvoraf et er 
placeret samme sted som ansøgt i 2002, mens de to andre er placeret længere inde på ejendommen. 

Beplantningen er i strid med fredningens forbud mod beplantning og til dels direkte i strid med fred-
ningsnævnets tidligere afgørelse.

På den baggrund meddeler fredningsnævnet uanset beplantningens alder ikke lovliggørende dispensation, 
og beplantningen skal derfor fjernes.

Fristen for lovliggørelse ved fjernelse fastsættes som aftalt ved besigtigelsen til den 31. december 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-
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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. Bjarne Golles,
2. Flemming Pedersen,
3. Per Aalbæk Nielsen og Anette Ryevad,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P25-2533-12,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 25. september 2019

FN-MJØ-089-2019. Kreaturbro

Fredningsnævnet har den 5. september 2019 fra Skanderborg Kommune modtaget en udtalelse om kommu-
nens ansøgning om at etablere en kreaturbro og renovere en eksisterende kreaturbro på matr.nr. 10a Jeksen 
By, Adslev, som ejes af Arne Kirkegaard Mouritsen, og matr.nr. 8f Adslev By, Adslev, som ejes af Zimon Brian 
Godske Rasmussen. 

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 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således 
ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. På udyrkede arealer kan fredningsmyndighe-
derne uden udgift for ejeren og efter forudgående forhandling med ejeren lade selvsåning fjerne. Efter nær-
mere aftale med ejeren kan fredningsmyndighederne endvidere foretage anden form for pleje af udyrkede 
arealer, f.eks. med henblik på at bevare karakteristisk vegetation, herunder opsætte indhegning og lade fo-
retage afgræsning i passende omfang. Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn 
ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Vejanlæg og vejreguleringer må kun 
udføres efter fredningsnævnets godkendelse. Det gælder dog ikke anlæg af mindre private veje, som følger 
det naturlige terræn. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter en ny bro, som er ca. 2 meter bred og 3-4 meter 
lang. Den udføres af to stammer med dæk af tykke brædder i ubehandlet lærk eller douglasgran. På tværs af 
bækken sættes i hver side to brædder som rækværk, der skal sikre, at kalve ikke falder i bækken. På den 
eksisterende bro søges de nuværende hegnstråde på tværs af bækken udskiftet med brædder som rækværk. 
Arealerne på begge sider af åen afgræsses af skotsk højlandskvæg, i alt ca. 12 dyr, bestående af en blanding 
af tyre, køer, kvier og kalve. Tyrene skal være adskilt fra øvrige dyr og går for sig selv i folden øst for bækken 
mod syd. De øvrige dyr går mod nord i folde på hver side af bækken via den eksisterende bro. Tyrenes areal 
er overgræsset, og de har behov for et større græsningsareal, hvilket kan laves vest for bækken ved at sætte 
et hegn på tværs af folden her og give tyrene adgang hertil via den ansøgte bro. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke findes Natura 2000-områder eller yngle- eller rasteom-
råder for bilag IV-arter i nærheden af den ansøgte kreaturbro, men odderen forekommer i området længere 
mod nord. Kreaturbroen anlægges, så den ikke påvirker vandløbets frie løb eller brinkerne, hvorfor den ikke 
vil påvirke odderens muligheder for at passere eller fouragere i vandløbet. Da der alene sker minimale fysi-
ske indgreb i bræmmen omkring vandløbet, og da vandløb samt naturtilstanden i øvrigt ikke påvirkes, vurde-
res projektet at være uden betydning for odderen. Det vurderes på baggrund af projektets beskedne omfang 
og afstanden til Natura 2000-områder samt kendte og potentielle forekomster af bilag IV-arter, at etablerin-
gen af kreaturbroen hverken vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på beskyttede naturtyper eller 
levesteder for beskyttede arter. 

Broen er illustreret på følgende måde, idet hegnstrådene i hver side på tværs af bækken erstattes af planker.
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. september 2019. I besigtigelsen 
deltog endvidere Zimon Brian Godske Rasmussen, Skanderborg Kommune ved Jonna Mosgaard, Danmarks 
Naturfredningsforening ved Niels Thernøe og Lars Søgaard-Jensen og friluftsrådet ved John Balle Jensen. 
Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer i Jeksendalen 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.

Som følge af projektets formål, og da kreaturbroen og ændringen af rækværket på den eksisterende kreatur-
bro ingen betydning har for oplevelsen af fredningen, 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:
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 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 Golles,
2. Flemming Pedersen,
3. Arne Kirkegaard Mouritsen,
4. Zimon Brian Godske Rasmussen,
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5. Miljøstyrelsen, København,
6. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.11-P16-31522-13,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. november 2019

FN-MJØ-097-2019. Etablering af et vandhul

Fredningsnævnet modtog den 20. september 2019 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om 
at etablere to vandhuller på matr.nr. 6c, 7m og 20a Adslev By, Adslev, Adslev Skovvej 14, 8362 Hørning. An-
søgningen er indsendt af LiebhaverSkovfogeden for ejendommens ejer Jørn Vestergaard Hansen. 

Skanderborg Kommune har præciseret, at kommunen alene har meddelt tilladelse til et af de ansøgte vand-
huller, og at der derfor kun anmodes om fredningsnævnets stillingtagen til det vandhul. 

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 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen.  Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, således at karakteren af områ-
det opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, opfyldning og planering er ikke tilladt. 

Skanderborg Kommune har i udtalelsen oplyst, at vandhullet vil blive på 1.500 m2. Ansøgningen er begrundet 
med, at det forventes, at søerne vil være til gavn for flora og fauna og specielt vil kunne udvide levestederne 
for tudser og padder. Der tænkes specielt på den nære beliggenhed til Jeksen Bæk og vådområderne ved 
Århus Å. Søen etableres, så den falder naturligt ind i området og i øvrigt med brinker på 1:5. Der vil ikke blive 
udsat fisk eller fugle i søerne, og der etableres ikke andehuse eller lignende. 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at vandhullet vil blive etableret mere end 2 km fra nærmeste Na-
tura 2000-område. Det vil ikke medføre nogen negativ påvirkning af Natura 2000-området eller forstyrre 
eller beskadige bilag IV-arter. 

Skanderborg Kommune har herefter bemærket, at vandhullet vil blive etableret ved en mindre afgravning af 
materiale i en naturlig og fugtig lavning på en mark i omdrift. Det vil ikke påvirke landskabet negativt. Kom-
munen er indstillet på at godkende vandhullet på følgende vilkår:

 Vandhullets brinker skal have en hældning på højst 20% (1:5).
 Vandhullet må højst være 1-2 meter dybt.
 Vandhullet skal have en organisk form, der falder naturligt ind i omgivelserne, og brinken bør bugte 

sig, så der opstår små vige.
 Det opgravede materiale kan udspredes i et lag på højst 30 cm på arealerne omkring vandhullet eller 

på andre arealer, der ikke er beskyttet natur. Jorden skal altid udspredes, så det falder naturligt ind i 
omgivelserne. 

 Der må ikke være øer, andehuse eller lignende i vandhullet.
 Der må ikke udsættes fisk, krebs eller fugle i vandhullet.
 Der må ikke fodres i eller ved vandhullet.
 For at undgå skyggepåvirkning skal der på sydsiden være mindst 1½ gange beplantningens maksima-

le højde mellem vandhullets kant og beplantning.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 30. oktober 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Jørn Vestergaard Hansen og LiebhaverSkovfogeden ved Claus Hemmingsen, Skanderborg Kom-
mune ved Hanne Medum Lærke, Danmarks Naturfredningsforening ved Hans Jakobsen og Lars Søgaard-Jen-
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sen og friluftsrådet ved John Balle Jensen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der 
vil blive meddelt dispensation. Det kunne konstateres, at der ikke forelå en endelig afklaring i relation til det 
ansøgte andet og større vandhul, hvorom kommunen havde anført, at det ikke var nødvendigt med fred-
ningsnævnets behandling af sagen, da det ikke kunne godkendes af kommunen. Der blev derfor også foreta-
get en besigtigelse af denne ansøgte placering for det tilfældes skyld, at det måtte blive godkendt af kommu-
nen. 

Fredningsnævnets afgørelse

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
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.

På baggrund af projektets karakter og naturmæssige betydning sammenholdt med vandhullets placering i en 
allerede eksisterende og våd lavning meddeler fredningsnævnet dispensation til vandhullet, som er det 
nordligste af de to ansøgte vandhuller.

Dispensationen meddeles på betingelse af, at der sker overholdes af de vilkår for vandhullet, som er anført 
af Skanderborg Kommune. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Kresten Thorup,
2. Jørn Vestergaard Hansen,
3. LiebhaverSkovfogeden,
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-52-17,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.



1

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

Den 25. februar 2020

FN-MJØ-141-2019. Bolig, garage og maskinhus

Fredningsnævnet modtog den 3. februar 2020 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
en ny bolig med fritliggende garage og maskinhus på matr.nr. 21c Tåstrup By, Harlev, Stillingvej 513, 8462 
Harlev. Ejendommen ejes af Erik Overgaard.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

1. Fredningsnævnets tidligere behandling af et projekt (FN-MJØ-031-2019)

I fredningsnævnets afgørelse af 22. juli 2019 blev anført følgende:

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning, hvor karakteren af landskabet skal opretholdes. Arealerne må 
ikke bebygges yderligere. Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, 
hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgå-
ende godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis det skønner, at bygninger herved får en uheldig 
indvirkning på landskabet. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, opfyldning og planering er ikke tilladt. 

Fredningsnævnet meddelte den 30. november 2015 (FN-MJØ-084-2015) delvis dispensation til en ansøgning om 
beplantning på ejendommen. Fredningsnævnet udtalte bl.a., at et læbælte mod nord ikke kunne etableres læn-
gere end til indkørslen, idet der i modsat fald ville blive tale om en uheldig begrænsning i oplevelsen af det flotte 
landskab mod øst. En eventuel yderligere lævirkning fra øst måtte løses ved, at en eventuel nyopførelse af byg-
ningerne blev rykket lidt mod vest. 

Aarhus Kommune har oplyst, at ansøgningen omhandler nedrivning af en eksisterende bygning og opførelse af 
en ny bolig med tilhørende maskinhus. Ejeren er blevet anbefalet at bygge nyt i stedet for at renovere det eksi-
sterende byggeri, da det er slidt og har fugtige rammer. Stuehuset får en højde på 8½ meter og en størrelse på 
318 m2. Maskinhuset bliver ligeledes 8½ meter højt med et areal på 151 m2. Bygningerne placeres vinkelret på 
hinanden umiddelbart indenfor indkørslen langs læhegnet. Der vil ske terrænregulering på 90 cm for at udligne 
terrænforskellen mellem bygningerne. Bygningerne placeres langs den byggelinje, som fredningsnævnet var 
med til at fastsætte ved en besigtigelse i en anden sag på ejendommen i efteråret 2015.  

Aarhus Kommune har oplyst, at ejendommen ligger ca. 1,4 km fra nærmeste Natura 2000 område Lillering Skov, 
Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose med omgivelser. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke udpegnings-
grundlaget væsentligt eller at ville påvirke bilag IV-arter.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. juni 2019. Fredningsnævnets mini-
sterudpegede medlem deltog ikke i besigtigelsen. I besigtigelsen deltog endvidere Erik Overgaard og Gitte Chri-
stensen med LMO ved Lene Mygind og Danmarks Naturfredningsforening ved Poul-Henrik Knuhtsen. Projektet 
blev gennemgået. Det blev herved præciseret, at beboelsesejendommen får et bebygget areal på 220 m2, og at 
der er fjernet anden bebyggelse fra ejendommen. Danmarks Naturfredningsforening havde ikke bemærkninger 
til projektet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer i Jeksendalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke 
strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensa-
tion fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget 
for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan 
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det eksisterende byggeri er faldefærdigt, og det ansøgte projekt findes med sin udformning og placering i land-
skabet ikke at have betydning for oplevelsen af fredningen. På den baggrund og da der i relation til vurderingen 
af det ansøgte byggeris størrelse tidligere har været yderligere byggeri på ejendommen, som nu er fjernet, med-
deler fredningsnævnets dispensation.”

2. Det aktuelle projekt

Aarhus Kommune har oplyst, at det nuværende projekt omhandler et stuehus på 220 m2 med en højde på 
7,7 meter, et maskinhus på 150 m2 med en højde på 7,7 meter og en garage på 45 m2, der er lavere end 7,7 
meter. I forhold til det tidligere projekt er stuehuset og maskinhuset drejet 180o. Der vil ske en terrænæn-
dring på 900 mm for at udligne terrænforskellen mellem bygningerne, som er placeret langs den byggelinje, 
fredningsnævnet var med til at fastsætte i 2015. 

Aarhus Kommune har gentaget, at et projekt ikke vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natu-
ra 2000 væsentligt eller at påvirke bilag IV-arter. 

Aarhus Kommune har anbefalet en dispensation, idet der i en tæt dialog med kommunen er sket en projekt-
tilpasning, der er tilpasset landskabets karakter og følger de retningslinjer, som er fastsat af kommunen.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der er tale om byggeri med 45o gavle og klassisk halvvalm. 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aarhus har på fredningsnævnets forespørgsel oplyst ikke 
at have bemærkninger til, at der meddeles dispensation til projektet.

3. Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer i Jeksendalen 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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Det eksisterende byggeri er faldefærdigt, og det ansøgte projekt findes med sin udformning og placering i 
landskabet ikke at have betydning for oplevelsen af fredningen. På den baggrund og da der i relation til vur-
deringen af det ansøgte byggeris størrelse tidligere har været yderligere byggeri på ejendommen, som nu er 
fjernet, meddeler 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 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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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 3. juli 2020

FN-MJØ-051-2020. Oprensning af mølledam og terrænændring

Fredningsnævnet modtog den 4. maj 2020 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om oprens-
ning af en sø og udlægning af sediment på matr.nr. 1e Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 21, 8362 Hørning. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Jan Møller. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til en placering af det oprensede 
materiale et andet sted på ejendommen og i øvrigt at afvente Skanderborg Kommunes afgørelse efter natur-
beskyttelseslovens § 3 i relation til oprensning af søen. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i 
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstids-
punktet, således at karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herun-
der gravning af ler, mergel, sand og grus, samt opfyldning og planering er ikke tilladt. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at Bodil Mølle Dambrug i 1997 blev nedlagt af Aarhus Amt efter aftale 
med den daværende ejer. Der blev i stedet etableret tre søer på ejendommen. Den omhandlede sø er opstå-
et ved, at den smalle bræmme mellem de to nordlige søer på et tidspunkt er forsvundet, så søerne er blevet 
sammenhængende. Søen har i dag et areal på 2.100 m2. Kommunen har ved en besigtigelse konstateret, at 
der var foretaget en oprensning af mølledammen, så søen næsten var tømt for vand. Endvidere var den 
nordlige bred ryddet for al bredvegetation, herunder vedplanter, mens den sydlige bred stort set var urørt. 
Oprensningen blev foretaget som følge af mange nedfaldne blade og et lag svovlbakterier på bunden af søen 
og med et ønske om at skabe mere liv med fisk og padder i søen. Søen fødes alene ved kildevand fra skræn-
terne omkring søen og i bunden af søen. Søvandet var før oprensningen pumpet op på marken mod nord. En 
del af det opgravede materiale er placeret i et lag på op til ca. 50 cm’s tykkelse på søens vest- og nordside. 
Den øvrige del af det opgravede materiale er udspredt i et tyndere lag på et græsareal nordøst for søen. 
Ansøgningen består i en lovliggørende dispensation til oprensning af mølledammen og udspredning af det 
oprensede materiale på græsarealet nordøst for søen.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at arealerne er ca. 3 km fra Natura 2000-område N232 Lillering 
Skov mv. og ca. 3 km fra Natura 2000-område N233 Brabrand Sø med omgivelser. Projektet vurderes ikke at 
ville medføre negativ påvirkning af bevaringsstatus eller målsætning for Natura 2000-området eller for bilag 
IV-arter.

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at den tidligere ejer har oplyst, at dambrugsdammene 
ved nedlæggelsen blev renset helt i bund, til man kunne se sandbund over det hele. De opgravede aflejringer 
vurderes derfor alene at indeholde blade og grene og ingen næringsstoffer eller medicinrester fra dambrug-
stiden. Luftfoto viser dambrugsdammene på ejendommen frem til 1995, og foto fra 1999 viser søen under 
etablering. Fotos fra 2002-2005 viser en mindre vandflade end i dag og en bræmme med vegetation i form af 
græs og urter langs nordbredden. På fotos fra 2006 og frem står søen med en vandflade omtrent som i dag, 
og der er ingen tegn på oprensninger af søen. Den drift, der var, før søen blev beskyttet, må fortsætte. Søer 
vurderes generelt at opnå et naturligt dyre- og planteliv ca. 2-3 år efter etableringen, hvilket for den konkre-
te sø vil være omkring år 2000. Oprensning af søen vil derfor kunne fortsætte, hvis oprensningen er foreta-
get med jævne mellemrum før år 2000. Praksis med oprensning af dambrugsdammene kan imidlertid efter 
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kommunens vurdering ikke betegnes som hidtidig praksis for søen, da den ikke eksisterede i nuværende ud-
formning, før dambruget blev nedlagt. Der kan meddeles efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslo-
vens § 3 til den udførte oprensning, idet der efter al sandsynlighed ville være meddelt dispensation, hvis der 
var ansøgt på forhånd. Oprensningen vurderes således at have været til gavn for naturtilstanden, idet den 
har fjernet et lag af aflagrede blade, grene og bakterier fra bunden. Oprensningen er desuden sket indenfor 
det tidsrum i vinterperioden, hvor der sker mindst skade på dyre- og planteliv, og under ½ af søen er opgra-
vet, så der stadig er spredningsmuligheder for resten af søen. Hvis der var meddelt dispensation inden op-
rensningen, ville den være blevet givet på betingelse af, at det oprensede materiale blev lagt på arealer væk 
fra søen og vandløbet, ligesom der ikke ville være givet tilladelse til at tømme søen for vand i det skete om-
fang.

Skanderborg Kommune har på den anførte baggrund udtalt, at der forventes givet et påbud om retablering 
af området omkring søen ved forsigtigt at afgrave og fjerne det oprensede materiale fra arealer mellem søen 
og Århus Å. Materialet skal udspredes i et tyndt lag, dvs. under 20 cm tykkelse på græsarealet mod nord. 
Vegetationen i området omkring søen skal retablere sig selv, og der må ikke ske tilsåning eller lignende.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Jan Møller, Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen, Danmarks Naturfredningsfor-
ening ved Olaf Møller og Friluftsrådet ved John Balle Jensen. Søen og det opgravede materiale blev besigti-
get. Det blev oplyst, at det opgravede materiale, som af kommunen påbydes fjernet fra området ved søen, 
ønskes udlagt i hestefolden, hvor der fortsat skal ske afgræsning. Betinna Grønkjær-Petersen oplyste, at der 
højst må blive tale om en terrænændring på 20 cm. Jan Møller oplyste, at den ikke bliver på mere end få cm. 
Han oplyste videre, at formålet med den skete oprensning og den ønskede yderligere oprensning er at få 
mere liv i søen. Han har ikke fået analyseret sedimentet. Betinna Grønkjær-Petersen henviste til kommunens 
udtalelse med angivelse af, at den tidligere ejer har oplyst, at søen er renset helt i bund, og at de opgravede 
aflejringer alene vurderes at indeholde blade og grene og derfor ingen næringsstoffer eller medicinrester fra 
dambrugstiden. Hun oplyste videre, at kommunen endnu ikke har taget stilling til, om der kan meddeles 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensningen. Skanderborg Kommune blev i den forbindelse 
opfordret til at få analyseret sedimentet. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation 
til terrænændringen, men at der ikke tages stilling til oprensningen, før kommunen har taget stilling til, om 
der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer i Jeksendalen 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.

Det kan efter besigtigelsen af området, herunder omfanget af det allerede opgravede materiale lægges til 
grund, at der vil blive tale om en ubetydelig terrænændring i hestefolden. Fredningsnævnet meddeler heref-
ter dispensation til at flytte materialet til denne placering.
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Som nævnt ved besigtigelsen tager fredningsnævnet ikke stilling til spørgsmålet om retlig lovliggørelse af op-
rensningen af søen eller fremtidige oprensninger, førend Skanderborg Kommune har truffet afgørelse i rela-
tion til naturbeskyttelseslovens § 3. 

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. Flemming Pedersen,
2. Jan Møller,
3. Miljøstyrelsen,
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-20-20,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
9. Dansk Botanisk Forening, København,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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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. Søren Bundgaard Poulsen,
2. Erik Overgaard,
3. LMO,
4. Miljøstyrelsen, 
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 19/010553-10,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 27. august 2020

FN-MJØ-098-2020. Oprensning af mølledam

Fredningsnævnet meddelte den 6. juli 2020 lovliggørende dispensation til udlægning af sediment efter op-
rensning af en sø på matr.nr. 1e Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 21, 8362 Hørning (FN-MJØ-051-2020). 
Fredningsnævnet besluttede i øvrigt at afvente Skanderborg Kommunes afgørelse efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3 i relation til oprensningen af søen. 

Skanderborg Kommune har den 20. august 2020 meddelt lovliggørende dispensation til oprensningen af 
søen. Kommunen har fremhævet, at der ikke er meddelt dispensation til yderligere oprensning, da det kræ-
ver en særskilt ansøgning.

Det fremgår af Skanderborg Kommunes begrundelse for afgørelsen, at der efter al sandsynlighed ville være 
meddelt dispensation til at oprense søen, hvis der var blevet ansøgt herom på forhånd. Det skyldes, at op-
rensningen vurderes at have været til gavn for naturtilstanden, da oprensningen har fjernet et lag aflejrede 
blade, grene og bakterier fra bunden. Oprensningen er desuden sket inden for det tidsrum i vinterperioden, 
hvor der sker mindst skade på dyre- og planteliv, og under halvdelen af søen er opgravet, så der stadig er 
spredningsmuligheder for resten af søen. En dispensation ville imidlertid være blevet givet på betingelse af, 
at det oprensede materiale blev lagt på arealer væk fra søen og vandløbet, og der ville ikke være blevet givet 
tilladelse til at tømme søen for vand i det skete omfang. Der er derfor givet påbud om at flytte jorden og 
fremover undlade indgreb uden forudgående dispensation.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at oprensningen ikke har nogen negativ påvirkning af bevaringsstatus 
eller målsætning for Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Fredningsnævnets afgørelse

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning. Arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstids-
punktet, således at karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herun-
der gravning af ler, mergel, sand og grus, samt opfyldning og planering er ikke tilladt. 

Fredningen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod frednin-
gens 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 efter Skanderborg Kommunes vurdering af oprensningens betydning lovliggø-
rende dispensation til den skete oprensning, som ikke findes at være i strid med fredningen. 
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Dispensationen omfatter ikke yderligere oprensning af søen, idet en sådan sag må forelægges fredningsnæv-
net i tilknytning til sagens behandling ved Skanderborg Kommune.

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 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. 7, 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 Golles,
2. Flemming Pedersen,
3. Jan Møller,
4. Miljøstyrelsen,
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-20-20 og 01.05.08-K08-1-20,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 12. oktober 2020

FN-MJØ-121-2020. Stuehus og maskinhus

Fredningsnævnet modtog den 28. september 2020 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et stuehus og et maskinhus på matr.nr. 21c Tåstrup By, Harlev, Stillingvej 513, 8462 Harlev. Ansøgnin-
gen er indsendt af Preben Jørgensen Huse for ejendommens ejer.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag 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 28. september 1979 om fredning af arealer i 
Jeksendalen. Der er tale om en tilstandsfredning, hvor karakteren af landskabet skal opretholdes. Arealerne 
må ikke bebygges yderligere. Om- og tilbygninger af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommer-
huse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun finde sted efter fredningsnævnets 
forudgående godkendelse, og fredningsnævnet kan meddele afslag, hvis det skønner, at bygninger herved 
får en uheldig indvirkning på landskabet. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, opfyldning og plane-
ring er ikke tilladt. 

Fredningsnævnet meddelte den 30. november 2015 (FN-MJØ-084-2015) delvis dispensation til en ansøgning 
om beplantning på ejendommen. Fredningsnævnet udtalte bl.a., at et læbælte mod nord ikke kunne etable-
res længere end til indkørslen, idet der i modsat fald ville blive tale om en uheldig begrænsning i oplevelsen 
af det flotte landskab mod øst. En eventuel yderligere lævirkning fra øst måtte løses ved, at en eventuel ny-
opførelse af bygningerne blev rykket lidt mod vest. 

Fredningsnævnet meddelte endvidere den 22. juli 2019 dispensation til et byggeprojekt på ejendommen 
(FN-MJØ-031-2019). Fredningsnævnet meddelte yderligere den 25. februar 2020 dispensation til et ændret 
byggeprojekt på ejendommen (FN-MJØ-141-2019). 

Aarhus Kommune har oplyst, at ejendommen har skiftet ejer siden fredningsnævnets seneste dispensation. 
Det nye projekt ligner meget det projekt, der blev meddelt dispensation til den 22. juli 2019. Den sag omfat-
tede et stuehus på 318 m2 og et maskinhus på 151 m2. Højden på begge bygninger var 8½ meter. Der skulle 
endvidere ske en terrænregulering på 90 cm. Det nu ansøgte projekt omfatter et stuehus på 190 m2 med en 
højde på 6,87 meter og et maskinhus på 144 m2 med en højde på 6,21 meter.  Bygningerne har en placering, 
der omtrentligt svarer til det tidligere projekt, men fylder både mindre i areal og højde. Der ansøges om en 
terrænregulering på højst 100 cm. Det fremgår af ansøgningens kortmateriale, at der også ønskes etableret 
jordvarmeanlæg øst for beboelsesbygningen og regnvandsbed syd for bygningen.

Aarhus Kommune har udtalt, at projektet ikke vurderes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 
2000 væsentligt eller at påvirke bilag IV-arter. 

Aarhus Kommune har anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer i Jeksendalen 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.

Det eksisterende byggeri er faldefærdigt, og det ansøgte projekt findes med sin udformning og placering i 
landskabet ikke at have nogen negativ betydning for oplevelsen af fredningen. På den baggrund og da der i 
relation til vurderingen af det ansøgte byggeris størrelse tidligere har været yderligere byggeri på ejendom-
men, som nu er fjernet, og da der tidligere er meddelt dispensation til et større byggeri med nogenlunde 
samme placering, meddeler fredningsnævnets dispensation.  

Afgørelsen er i lyset af fredningsnævnets dispensationer fra 2019 og 2020, som blev truffet af det samlede 
fredningsnævn, truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.

Det bemærkes om det omtalte jordvarmeanlæg og regnvandsbedet, at der i sagen ikke er sådanne oplysnin-
ger, at fredningsnævnet har grundlag for at træffe en afgørelse. I det omfang Aarhus Kommune vurderer, at 
forholdene kræver fredningsnævnets dispensation, skal det således forelægges fredningsnævnet i en sær-
skilt sag. 

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. Søren Bundgaard Poulsen,
3. Preben Jørgensen Huse,
4. Miljøstyrelsen, 
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 19/010553-15,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 12. marts 2021 

 

FN-MJØ-043-2021. Naturprojekt ved Kollens Mølle 

Fredningsnævnet meddelte den 14. marts 2018 dispensation til at gennemføre et naturprojekt ved Kollens 
Mølle på matr.nr. 2e Kollens Mølle, Adslev, 8660 Skanderborg på baggrund af en ansøgning fra Naturstyrelsen 
Søhøjlandet (FN-MJØ-20-2018). 

Fredningsnævnet anførte følgende begrundelse for afgørelsen: 

”Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 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. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til naturgenopretningsprojektet, der findes at fremme ople-
velsen af fredningen. Da der kan ske ændringer i projektets udførelse afhængig af sedimentet, skal ufor-
udsete forhold ved projektets gennemførelse forelægges Skanderborg Kommune til en vurdering af, om 
fredningsnævnet igen skal inddrages i projektets gennemførelse.”   

 
Skanderborg Kommune har den 10. marts 2021 oplyst, at dispensationen ikke er udnyttet. Naturstyrelsen, 
Søhøjlandet har nu fået projektet finansieret, men kan ikke nå at få projektet realiseret, inden dispensationen 
udløber. Der anmodes derfor om en ny dispensation.  
 
Fredningsnævnets afgørelse 

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, at en dispensation bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 
3 år efter, at den er meddelt.  

Fredningsnævnet meddeler med samme begrundelse som i afgørelsen af 14. marts 2018 en ny dispensation 
til det ansøgte.  

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 
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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 Golles (ministerielt udpeget medlem af fredningsnævnet), 
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2. Flemming Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 

3. Naturstyrelsen, Søhøjlandet, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Skanderborg Kommune, att.: Hanne Medum Lærke,  

6. Museum Skanderborg, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 

9. Dansk Ornitologisk Forening. København, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 

11. Dansk Botanisk Forening, København, 

12. Friluftsrådet, centralt, 

13. Friluftsrådet, Søhøjlandet, 

14. Region Midtjylland, 

15. Slot- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 15. marts 2021 

 

FN-MJØ-044-2021. Maskinhus 

Fredningsnævnet meddelte den 12. oktober 2020 dispensation til at opføre et stuehus og et maskinhus på 
matr.nr. 21c Tåstrup By, Harlev, Stillingvej 513, 8462 Harlev. Ansøgningen var indsendt af Preben Jørgensen 
Huse for ejendommens ejer (FN-MJØ-121-2020). 

Fredningsnævnet gav følgende begrundelse for dispensationen: 

”Fredningen af arealer i Jeksendalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
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 eksisterende byggeri er faldefærdigt, og det ansøgte projekt findes med sin udformning og placering 
i landskabet ikke at have nogen negativ betydning for oplevelsen af fredningen. På den baggrund og da 
der i relation til vurderingen af det ansøgte byggeris størrelse tidligere har været yderligere byggeri på 
ejendommen, som nu er fjernet, og da der tidligere er meddelt dispensation til et større byggeri med 
nogenlunde samme placering, meddeler fredningsnævnets dispensation.   

Afgørelsen er i lyset af fredningsnævnets dispensationer fra 2019 og 2020, som blev truffet af det sam-
lede fredningsnævn, truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, 
stk. 5.”  

Aarhus Kommune oplyste den 10. marts 2020, at der ønskes en ændring i relation til maskinhuset, der ønskes 
gjort 58 cm højere, så det får samme højde som stuehuset. Det sker ved at gøre facaderne højere. Taghæld-
ningen ændres ikke. Bygningens beklædning ændres fra vandret til lodret beklædning.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til den ændrede udformning af maskinhuset. Ændringen, som med-
fører, at de to bygninger får samme højde, har således ikke nogen betydning for oplevelsen af fredningen. 

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 
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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: 
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1. Bjarne Golles (ministerudpeget medlem af fredningsnævnet), 
2. Søren Bundgaard Poulsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
3. Preben Jørgensen Huse, 
4. Christian Daugaard Peters, 
5. Miljøstyrelsen,  
6. Aarhus Kommune, sagsnr. 19/010553-15, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. maj 2021 

 

FN-MJØ-014-2021 og FN-MJØ-046-2021. Flytning af vejforløb, allé langs nyt vejforløb, opførelse af orangeri, 

landbrugsbygning, udhus, tre læskure og to hønsehuse, udvidelse af haveareal med hegn, etablering af sten-

diger og terrasse, vandskuring af hus og plantning af læbælte, frugt- og bærplantage og skovbryn 

Fredningsnævnet modtog den 26. januar 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
etablere en frugtplantage på matr.nr. 20a Adslev By, Adslev, Adslev Skovvej 14, 8362 Hørning (FN-MJØ-014-
2021). Fredningsnævnet modtog endvidere den 11. marts 2021 en udtalelse fra kommunen, der foruden frugt-
plantagen omfatter en ansøgning om at flytte et vejforløb og plante en allé langs den nye vej, opførelse af et 
orangeri, en landbrugsbygning, et udhus, tre læskure og to hønsehuse, udvidelse af havearealet med hegn, 
etablering af stendiger og en terrasse, vandskuring af beboelsesbygning og plantning af læbælte og et skov-
bryn. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard. 

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

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningen tilsigter navnlig at bevare om-
rådet med dets betydelige landskabelige værdier i samme tilstand som på fredningstidspunktet.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
således at karakteren af området opretholdes.  

Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygnin-
ger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større 
om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af fred-
ningsnævnet, og tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige 
landbrugsøkonomiske formål. Sædvanlige læskure til kreaturer kan anbringes efter fredningsnævnets forud-
gående godkendelse alene af beliggenheden. Til byggeri til nyoprettede landbrug skal indhentes frednings-
nævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Byg-
ningernes placering og ydre fremtræden skal godkendes af fredningsnævnet. Om- og tilbygninger af de lovligt 
opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun 
finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på 
sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig indflydelse på landskabet. 
Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører 
under denne bestemmelse.  

Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, mergel, sand og grus samt opfyldning og 
planering er ikke tilladt.  

Nyanlæg af skov, juletræ- og pyntegrøntkulturer samt frugtplantager ved plantning eller såning er ikke tilladt. 
Undtaget herfra er ubevoksede fredskovsarealer.    

Oprettelse af mink- og andre pelsdyrfarme og fjerkræfarme og anlæg af drivhusgartnerier og dambrug er ikke 
tilladt. Udvidelse af eksisterende dambrug og drivhusgartnerier må kun finde sted med fredningsnævnets til-
ladelse.  
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Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden 
fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted uden sådan godken-
delse. 

Vejanlæg og vejreguleringer må kun udføres efter fredningsnævnets godkendelse. Dette gælder dog ikke an-
læg af mindre private veje, som følger det naturlige terræn.  

Udover den offentlige adgang til stier og veje, der måtte består i henhold til andet retsgrundlag end frednin-
gen, gives der offentligheden adgang til umotoriseret færdsel ad de veje og stier, som er vist på kendelseskor-
tet med signaturen for ”stier med offentlig adgang”. Ridning er dog kun tilladt på disse stier og veje efter 
ejerens tilladelse. De stier, der nyanlægges, må ikke gives en større bredde end to meter. Det pålægges fred-
ningsmyndighederne at udføre fornødne anlægs- og vedligeholdelsesarbejder.    

Det fremgår af fredningens erstatningsafgørelse, at der over matr.nr. 20a Adslev By, Adslev føres 160 meter 
skovsti. Der er endvidere på fredningskortet indtegnet en sti med offentlig adgang på ejendommen. 

Fredningsnævnet meddelte den 22. juni 2018 dispensation til at flytte en privat fællesvej syd om ejendom-
mens bygninger i stedet for gennem gårdspladsen. Det blev ved sagens behandling oplyst, at der var en række 
naboer, der benyttede vejen, og fredningsnævnet påpegede ved en besigtigelse i sagen, at naboerne og bru-
gerne ikke var indkaldt i fredningssagen, da ændringerne alene vedrørte den tidligere ejers ejendom, og at der 
ikke med fredningsnævnets afgørelse var taget stilling til, om der kunne ske omlægning efter vejloven eller 
andre relevante bestemmelser (FN-MJØ-59-2018).  

Fredningsnævnet meddelte endvidere den 19. november 2019 dispensation til etablering af et vandhul på 
1.500 m2 på ejendommen (FN-MJØ-097-2019). 

Ansøgningen og Skanderborg Kommunes udtalelse 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på ca. 4,6 ha i landzone i et område, der i kommuneplan 
2016 er udpeget som et område af særlig landskabelig interesse. Den er delvist beliggende inden for et poten-
tielt økologisk forbindelsesområde og bevaringsværdigt kulturmiljø omkring bygningerne.  

Ansøgerne overtog ejendommen i sommeren 2020. De ønsker at drive et aktivt landbrug fra ejendommen, 
hvor der produceres råvarer og produkter til at sælge i en fremtidig gårdbutik. De ønsker at kunne leve af 
landbrugserhvervet ved at sælge frugt, bær og produkter fra får, malkegeder og kreaturer fra egen gårdbutik 
og at være selvforsynende i egen have. De har 21 får og 24 høns, og i løbet af de næste måneder tilføjes 
yderligere 50 høns, otte landrace geder og tre kreaturer til gården. I løbet af sommeren og efteråret anskaffes 
desuden gæs og landrace grise. De ønsker desuden at være med i bevaringsarbejdet omkring dansk landrace 
geder, landrace grise og den røde malkeko. Udvidelserne er dog betinget af, om der kan opnås dispensation 
til læskure, stald, hønsehuse mv.  

Ansøgningen omfatter flytning af et vejforløb, allé langs det nye vejforløb, et orangeri på 90 m2, en landbrugs-
bygning på 185 m2 til erstatning for en eksisterende bygning, et udhus på 100 m2 til erstatning for et eksiste-
rende udhus, tre læskure til henholdsvis kvæg, geder og får og træindhegninger, to hønsehuse, udvidelse af 
havearealet og hegn omkring det, etablering af stendiger, plantning af skovbryn, læbælte og frugt- og bær-
plantage, vandskuring af stuehuset i hvid og terrasse ved stuehuset.  

Projektområdet og projektet er indledningsvis illustreret ved følgende oversigtskort: 
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Flytning af vejforløb og plantning af allé 

Den eksisterende private fællesvej, der er beliggende på ejendommen, ønskes flyttet længere væk fra de ek-
sisterende bygninger og længere mod syd på den nederste del af markarealet. Vejens bredde og belægning vil 
være den samme. Den vil følge det eksisterende terræn og vil alene blive hævet med 10-20 cm, som er nød-
vendigt ved en vejetablering. Den eksisterende vej, som blev flyttet til det nuværende forløb i 2019, nedlæg-
ges. Vejen ønskes flyttet, da den er blevet placeret tæt op af de eksisterende bygninger, og det oplever de nye 
ejere som en gene. De ønsker at skabe mere ro omkring gården og gårdspladsen og skabe mere sammenhæng 
mellem bebyggelse, have og landbrugsarealer. På hver side af den nye vej ønskes der placeret en række af 
træarten ær som en allé. De placeres én meter fra vejen og med 15 meters afstand mellem træerne. En eksi-
sterende vej syd for bygningerne nedlægges og vil blive inddraget til enten have eller landbrugsjord.  

Orangeri 

Et orangeri på 90 m2 ønskes placeret syd for de eksisterende bygninger. Orangeriets facader og tag opføres i 
glas i en konstruktion af træ, der males grønt, så det camoufleres så meget som muligt i landskabet. I den ene 
ende opmures facaderne over et areal på 7 x 2,5 meter. Der opføres en sokkel på 0,6 meter hele vejen rundt 
om huset med gule håndstrøgne sten. Orangeriet bliver 12 meter langt, 7 meter bredt og 7,5 meter højt. Midt 
på orangeriet laves to karnapper på 1 x 3 meter. Der skal ikke foretages terrænændringer ved opførelsen. 
Orangeriet er vigtigt, da det skal bruges til opbevaring af planter i vinterhalvåret, stiklinger, frø, tomater, agur-
ker mv. til salg af grøntsager mv. i gårdbutikken.  

Det fremgår af et oversigtskort, at orangeriet ønskes placeret på marken med 19,92 meter til nærmeste punkt 
i den eksisterende bygningsmasse. 
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Landbrugsbygning 

Der er på ejendommen en rundbuehal på 185 m2. Den ønskes erstattet med en ny bygning på 187 m2, som 
skal fungere som maskinhus, opbevaring af hø og træ, løsstalddrift og værksted. Den bliver 7,15 meter høj, 22 
meter lang og 8,5 meter bred. Den eksisterende rundbuehal er omkring 6,5 meter høj. Den opføres med hvid-
pudsede facader. Taget beklædes med sorte metaltagplader. Der etableres tre dobbeltdøre i træ og to træ-
porte i bygningen. Der vil være murerdetaljer over alle vinduer og rundt om alle vinduer og døre. Der foretages 
terrænændringer på op til 25 cm. Bygningen ønskes rykket mod nord i forhold til den eksisterende rundbuehal 
bl.a. for at skabe mere luft i gårdspladsen og tilstrækkelig manøvrerum til maskiner mv. En sydlig driftsbygning 
bevares. Den bruges fuldt ud til opmagasinering af materialer, værksted og midlertidig stald mv. 

Det fremgår af en oversigtstegning, at den nye bygning delvist har samme placering som den bygning, der 
fjernes.    

Udhus 

Der er på ejendommen endvidere en landbrugsbygning på 98 m2, der ønskes udskiftning med en bygning lige-
ledes på 98 m2, som skal anvendes til gårdbutik, køkken, et lille toilet, lagring af æblecider og lager til gårdbu-
tikken mv. Den bliver 7 meter høj, 14 meter lang og 7 meter bred. Den rykkes fem meter mod øst i forhold til 
den eksisterende bygning. Facaderne pudses hvide, og taget beklædes med matte, sorte tagsten. Døre og 
porte etableres i træ. Den eksisterende bygning har en højde på 5,6 meter.  

Læskure og indhegning 

Der ønskes placeret tre læskure på ejendommen, ét til hvert dyrehold af kreaturer, geder og får. De to af 
læskurene etableres i douglasgran, mens det tredje til får bliver i fyrretræ og males grønt. Tagene bliver med 
sorte stålplader. Det ene læskur til geder bliver på 4 x 4 meter, i alt 16 m2. Det andet læskur til kreaturer bliver 
på 8 x 3 meter, i alt 24 m2. Det tredje læskur til får bliver på 3 x 2 meter, i alt 6 m2. Der sker ikke terrænæn-
dringer. Læskurenes højde bliver 2,1 meter på højeste facade og 1,7 meter på laveste facade.  

Det fremgår af oversigtskortet, at to af læskurene etableres ved eksisterende skov, mens et etableres på mar-
ken. 

Omkring græsningsarealerne ønskes der opsat et træhegn med en højde på 1,2 meter. Hegnspælene bliver i 
fyrretræ, og hegnet bliver med to træbrædder mellem hegnspælene. Det beholder sin naturfarve. Hegnet 
omkring søen bliver ca. 309 meter langt og indhegningen 0,65 ha. Indhegningens nord for boligen bliver 265 
meter lang og indhegningens 0,36 ha. Indhegningen syd for de større bygninger bliver ca. 306 meter lang og 
indhegningen 0,6 hektar.  

Hønsehuse 

Der ønskes etableret to hønsehuse på hver 3 x 3,5 meter, i alt 10,5 m2 med en højde på 2,5 meter. De opføres 
i træ og males grønne. Taget bliver med sort tagpap. Der foretages ikke terrænændringer.  

Udvidelse af haveareal 

Havearealet ønskes udvidet til syv meter nord for boligen og bliver der ca. 16 m2 større og afgrænses af en 
bøgehæk. Yderligere ønskes havearealet udvidet mod syd, hvor haven får en størrelse på 0,3 ha, hvor der 
ønskes anlagt en selvforsynende have. Dette haveareal afgrænses af et hegn af rionet og på noget af stræk-
ningen et stakit, der opføres i naturfarvet lærketræ. Det bliver en meter højt. Rionettene bliver 180 cm høje. 
Det bliver rustent, og der kommer til at vokse slyngplanter op af det i form af tobakspibeplante, efeu og klat-
rehortensia. Mellem rionettene sættes massive træpæle. 

Det fremgår af et oversigtskort, at havearealet bl.a. udvides ud på marken. 

Stengærde 
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Der ønskes etableret et opmuret stengærde på syd/vest-siden af ejendommen op langs vejen fra hegnet om-
kring det nye haveareal og ned til den nye allé ind til ejendommen. Det bliver 0,8 meter højt og 132 meter 
langt. Der ønskes endvidere etableret et stengærde på 24 meter øst for den eksisterende rundbuehal og et 
stengærde på 40 meter øst for den østlige driftsbygning.    

Stengærdet er visualiseret på følgende måde: 

 

Skovbryn 

Der ønskes plantet et bælte langs trægrænsen med hassel, taks, skovæble, æblerose, ramsløg, bøg og hunde-
rose. Læbæltet bliver 2,5 meter bredt og 265 meter langt og dækker således 0,36 ha. Formålet er at skabe et 
bredere skovbryn langs skoven, der tilgodeser områdets dyreliv. Skanderborg Kommune har bemærket, at 
offentligt tilgængelige stier skal friholdes for beplantning både ved nyplantning, og når bevoksningen er fuldt 
udvokset.  

Læbælte 

Der ønskes plantet et læbælte nær det østlige skel op til skoven med hjemmehørende arter hunderose, taks, 
hassel, bøg, æblerose og pil. Beplantningsbæltet bliver ca. 2,5 meter bredt og 62 meter højt med en maksimal 
højde på fem meter. Skanderborg Kommune har bemærket, at det skal sikres, at der er den nødvendige plads 
til at sikre alle privatretlige vejrettigheder omkring læhegnet, både når det er nyplantet, men også når det er 
vokset op.  

Frugt- og bærplantage 

Der ønskes etableret en plantage med æble-, pære-, blomme og kirsebærtræer. Der ønskes endvidere etab-
leret en mindre frugtplantage med ribs, blåbær, brombær, solbær og hindbær mv. Frugten skal sælges fra den 
ansøgte gårdbutik på ejendommen. Der etableres både frugtplantage nord og syd for ejendommens bygnin-
ger. Der vil mod nord være tale om 1.000 træer og 750 bærbuske i rækker fordelt over et areal på en hektar. 
Træerne bliver omkring 2,5 – 4 meter høje. Mod syd plantes ligeledes 1.000 frugttræer og 750 bærbuske, og 
der sås indimellem enkelte bælter af grøntsager. Arealet bliver på 1,2 ha, og træerne bliver 2,5 – 4 meter høje.  

Vandskuring af stuehus 

Stuehuset ønskes vandskuret hvidt, så der skabes sammenhæng mellem boligen og ejendommens øvrige land-
brugsbygninger.  

Terrasse ved stuehus 

Der ønskes etableret en terrasse på 5 x 3,5 meter, i alt 17,5 m2. Den etableres i lærketræ på strøer. Der fore-
tages ikke terrænændringer.  
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Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke er Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i nærheden 
af det ansøgte anlæg. Projektet vil hverken medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper 
eller levesteder for beskyttede arter. 

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der er tale om flytning af en eksisterende privat fæl-
lesvej længere mod syd for at skabe større tryghed i færdslen omkring ejendommen, så biler og andre maski-
ner ikke kører så tæt forbi ejendommens bygninger. Det vil endvidere skabe mere sammenhæng mellem be-
byggelsen, have og markarealer. Vejforløbet vil følge det eksisterende terræn og vil have samme udtryk som 
den eksisterende vej. Kommunen har besigtiget ejendommen sammen med ejerne, som i den forbindelse har 
oplyst, at de ønsker at drive et fuldtidslandbrug, som skal være deres levebrød. Da der er en begrænset 
mængde jord til landbruget, ønsker de at satse på produkter og fødevarer, som har et større dækningsbidrag 
pr. enhed, og derfor ønsker de blandt andet en frugtplantage, salg af dyrekød og æg mv. Til dette har de behov 
for nogle landbrugsbygninger i form af læskure, orangeri, stald og maskinhus til den erhvervsmæssige drift. 
Bygningerne placeres så tæt på det eksisterende bygningsareal som muligt, hvor der er taget hensyn til ven-
deplads til maskiner, tilstrækkeligt sollys til orangeri og nødvendige læskure i indhegninger mv. Den eksiste-
rende rundbuehal og østligste landbrugsbygning lever ikke op til de erhvervsmæssige behov, ejerne har til 
maskinhus, løsdriftsstald og gårdbutik mv., hvorfor det er nødvendigt at nedrive disse bygninger og opføre to 
nye. De placeres nogenlunde som de eksisterende bygninger, for at bebyggelsen fortsat kommer til at ligge 
som en samlet enhed. De større bygninger ligger i tilknytning til det eksisterende bebyggelsesareal, mens læ-
skurene placeres længere væk dog afdæmpet og indplaceret i omgivelserne i indhegningerne på markerne 
som følge af bygningernes placering, størrelse og farvevalg. Selve ejendommen ligger op ad en større skov, og 
ejendommens omgivelser er dermed i forvejen domineret af beplantning. Den ønskede beplantning vil derfor 
ikke reducere en udsigt, men i stedet virke som en naturlig del af omgivelserne.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard, Skanderborg Kommune ved Betinna Grøn-
kjær-Petersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Olaf Møller. Projektet blev 
gennemgået. Det blev om flytningen af vejforløbet og plantning af en allé bl.a. oplyst, at vejen udformes som 
den eksisterende grusvej i terræn. Det ser på luftfotos ud som om, at der tidligere har været en vej langs 
skellet/læbæltet mod øst på en del af den nu ansøgte vejstrækning. De har forsøgt en dialog med naboen, 
men det har ikke været muligt at få et møde i stand. Orangeriet ønskes opført med henblik på dyrkning særligt 
af stiklinger, som de så ikke behøver at købe. Der er tale om et drivhusgartneri, men de kan om nødvendigt 
godt acceptere, at det ikke bliver på mere end 60 m2. Maskinhuset ønskes rykkes 13 meter mod nord i forhold 
til den rundbuehal, der nedrives. Det blev oplyst, at baggrunden for denne placering er, at det eksisterende 
udhus skal bruges til gårdbutik. Da der samlet efter antal dyr på ejendommen er tale om erhvervsmæssig drift, 
er der lovkrav om, at maskinhuset skal placeres mindst 25 meter fra gårdbutikken. Det udhus, der ønskes 
nedrevet og erstattet af en ny bygning til gårdsbutik, er reelt kun på 75 – 80 m2. Den nye bygning til gårdbutik 
bliver på 100 m2. Bygningen rykkes ca. 13 meter mod øst for at opfylde afstandskravene. Det ene af læskurene 
placeres på marken foran huset, og placeringen er bl.a. sket på baggrund af krav om afstanden til vejen. Heg-
ningen udføres som almindeligt trådhegn, idet hegningen af det areal, søen er placeret på, dog ønskes udført 
som træhegn for at undgå, at de rådyr, som gerne vil til søen for at drikke, sidder fast. Det er sket i de almin-
delige trådhegn mod søen. De er indstillet på en anden løsning med hegning omkring havearealet mod syd 
end den ansøgte løsning. Der kan godt være tale om en lav hæk, og rionettene sættes kun op mod skoven, 
hvor offentligheden parkerer og færdes. Skovbrynet ønskes tilplantet både af hensyn til vildtet og for afskærm-
ning fra den offentlige sti, der er udlagt i fredningen, og som benyttes af mange.       

Det blev i øvrigt på baggrund af oplysningerne ved besigtigelsen aftalt, at der indsendes en ny situationsplan 
med de alternative placeringer af bygninger og læskure, som Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Ny-
gaard og Betinna Grønkjær-Petersen omtalte ved besigtigelsen, hvid fredningsnævnet finder, at der ikke kan 
meddeles dispensation til de ansøgte placeringer. Skanderborg Kommune undersøger også, om der tidligere 
har været haveareal det ansøgte sted mod nord. Det undersøges videre, om der har været et vejforløb langs 
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skellet/læbæltet mod øst, og om der har været et læhegn nord for bygningerne, hvor der nu ønskes plantet 
et læbælte mod øst. 

Fredningsnævnet fremkom med en række tilkendegivelser, herunder at det er i strid med fredningen at plante 
frugtplantager. Fredningsnævnet vil i den forbindelse overveje, om der kan ske tilplantning alene med bærbu-
ske. 

Efterfølgende sagsoplysning 

Skanderborg Kommune redegjorde den 21. april 2021 for det haveareal, som var på ejendommen på fred-
ningstidspunktet. Kommunen redegjorde den 28. april 2021 endvidere på baggrund af luftfotos for, at der på 
fredningstidspunktet ikke var læbælte mod øst på det sted, der nu ønskes etableret læbælte. Forholdene har 
ikke ændret sig meget siden fredningen. Der var således på fredningstidspunktet ca. 57 meter uden beplant-
ning og ca. 92 meter med læbælte, mens der i 2020 var ca. 56 meter uden beplantning og 85 meter beplantet 
strækning. Kommunen redegjorde endvidere på baggrund af luftfotos for, at der ikke har været en egentlig 
vej langs skellet/læbæltet mod øst på en del af den nu ansøgte vejstrækning, men derimod et kørespor til 
andre marker. 

Skanderborg Kommune fremsendte endvidere den 29. april 2021 ansøgernes uddybende bemærkninger til 
ansøgningen og følgende illustration af placeringen af bygninger mv.:  

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at fredningen af Jeksendalen navnlig tilsigter at bevare området 
med dets betydelige landskabelige værdier i samme tilstand som på fredningstidspunktet. Det fremgår i over-
ensstemmelse hermed af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand skal bevares, så karakteren af om-
rådet opretholdes, og der er til sikring heraf fastsat en lang række bestemmelser om, hvad der ikke er tilladt i 
fredningen. 

Det er en derfor en konsekvens af fredningen, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til at lave 
en traditionel landbrugsejendom om til en anden type erhvervsmæssig drift, som nødvendiggør tilplantning 
og opførelse af andet end traditionelle landbrugsbygninger. 

Der er på den anførte baggrund ikke grundlag for at tillade tilplantning med frugttræer eller bærbuske, at 
udvide havearealet ud i det nuværende markareal mod syd eller at opføre et orangeri. 

Der er i fredningen endvidere forbud mod at plante andet end nødvendige kreatur- og skovkulturhegn, og 
fredningsnævnet finder i lyset af forholdene på ejendommen, herunder at det eneste åbne indkig til ejendom-
mens nordlige jorder fra omgivelserne er fra øst, og at der i forvejen er et skovbryn, at der ikke er grundlag for 
at meddele dispensation til yderligere beplantning i form af en allé på marken mod syd, et læbælte mod øst 
eller et nyt skovbryn mod det eksisterende skovbryn. 

Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at nyopførelse af bygninger kan ske med nogenlunde 
samme størrelse og placering som de eksisterende bygninger. Fredningsnævnet kan dog efter forholdene på 
ejendommen acceptere den ansøgte landbrugsbygning og det ansøgte udhus, da den ændrede placering og 
øgede højde af disse bygninger som følge af ejendommens placering i fredningen ingen betydning har for 
oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet kan med samme begrundelse i øvrigt acceptere de ansøgte æn-
dringer ved og omkring stuehuset, herunder den mindre udvidelse af havearealet mod nord. 

Der er i fredningen forbud mod terrænændringer, og der kan derfor f.eks. ikke opføres volde eller forhøjnin-
ger. Der er kan tilsvarende ikke bygges stengærder med samme funktion, hvortil også kommer, at et sten-
gærde er fremmedartet i en landskabsfredning.  

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til, at der opføres hønsehuse og læskure til kreaturer, geder og får 
og sker den nødvendige træhegning, men hønsehusene og alle tre læskure skal placeres diskret ved den øvrige 
bevoksning nord for bygningerne, hvor hverken hønsehuse, læskure eller hegning vil være særligt synlige fra 
omgivelserne. Fredningsnævnet finder således omvendt ikke grundlag for at tillade hønsehuse, læskure og 
hegning i det åbne markareal syd for bygningerne.  

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til den ønskede vejomlægning, idet det herved forudsættes, at der 
ikke skal udføres terrænændringer, men at tracéet følger det naturlige terræn. Der er ikke med fredningsnæv-
nets afgørelse taget stilling til, om der kan ske omlægning efter vejloven eller andre relevante bestemmelser    

Sammenfattende meddeler fredningsnævnet således dispensation til flytningen af vejforløbet, landbrugsbyg-
ningen, udhuset, læskurene og indhegningen med den beskrevne placering nord for bygningerne, hønsehu-
sene med den beskrevne placering nord for bygningerne, udvidelsen af havearealet mod nord med 16 m2, 
vandskuringen af stuehuset og terrassen ved stuehuset.  

Fredningsnævnet meddeler derimod ikke dispensation til plantningen af en allé, orangeriet, udvidelsen af ha-
vearealet mod syd, stengærderne, skovbrynet, læbæltet, frugtbuskene og frugttræerne.    

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. 
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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 

 



10 
 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Flemming Pedersen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-28-20, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 14. juli 2021 

 

FN-MJØ-075-2021. Ridebane og pilerensningsanlæg 

Fredningsnævnet modtog den 6. maj 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at etablere 
en ridebane og et pilerensningsanlæg på matr.nr. 14a Jeksen By, Adslev, Jeksen Dalvej 37, 8362 Hørning. An-
søgningen er indsendt af ejendommens ejere Lone Marina Guldbrandt Tønnesen og Anders Elkjær Tønnesen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til pilerensningsanlægget, men ikke til ridebanen. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Nyanlæg af skov, juletræ- og pyntegrønt-
kulturer samt frugtplantager ved plantning eller såning er ikke tilladt. Undtaget herfra er ubevoksede fred-
skovsarealer. Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller 
sås uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted uden sådan 
godkendelse.  

Fredningsnævnet meddelte den 11. marts 2019 dispensation til en træningsbane til travheste i fredningen på 
en mark på Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning, idet sandbunden fulgte det naturlige terræn (FN-MJØ-144-2018). 

Fredningsnævnet traf den 20. marts 2018 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til 6-7 
opsatte lamper langs indkørslen til en ejendom i fredningen af Daugård Strand. Lamperne var ca. 1 meter høje 
og kobberfarvede. (FN-MJØ-100-2017). Fredningsnævnet begrundede afgørelsen på følgende måde: 

”Fredningen ved Daugård Strand indeholder ikke direkte bestemmelser om forbud mod opsætning af 
lamper, men det er fredningsnævnets opfattelse, at bestemmelserne om bevarelse af områdets tilstand 
og de landskabelige værdier, som er baggrunden for fredningen, betyder, at der i fredningen kan ind-
fortolkes et forbud mod at opsætte lamper uden for haverne og således i selve landskabet, og at lam-
perne således kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, 
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningen 
formål. 
 
Selv om fredningsnævnet er enig i, at den konkrete udformning af belysningen er diskret, meddeler 
fredningsnævnet herefter ikke dispensation til lamperne, som er opsat langs en markvej til ansøgerens 
hus, idet de findes fremmedartede i en landskabsfredning. Hensynet til at undgå en uheldig præcedens-
virkning, hvorefter området ville kunne blive fyldt med belysning i landskabet, er indgået med betydelig 
vægt ved afgørelsen.”  

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 27. april 2021. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 13,2 ha, hvoraf størstedelen er skov. Ansøgningen 
omfatter et pilerensningsanlæg og en kombineret sandfold og ridebane. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Det er om pilerensningsanlægget anført, at det nuværende spildevandsanlæg på ejendommen ikke overholder 
områdets rensekrav. Der er endvidere en fejl på anlægget. Som følge af de særlige drikkevandsinteresser i 
området ønskes etableret et pilerensningsanlæg med det mål helt at undgå udledning af spildevand i jorden. 
Ansøgeren har oplyst, at et pilerensningsanlæg ligeledes beskytter grundvandet imod eventuelle fremtidige 
rester af vandopløselige forureninger dels af piletræernes rødder, dels af slammets langvarige opholdstid i 
bunden af rensningsanlægget. Der ønskes et pilerensningsanlæg i stedet for et minirensningsanlæg for at be-
skytte de særlige drikkevandsinteresser, som er i området. Det skyldes, at et konventionelt anlæg forurener 
mere end et pilerensningsanlæg. Anlæggets størrelse er ikke endeligt afklaret, idet der skal foreligge en kon-
kret beregning, hvilket først igangsættes efter en endelig tilladelse. Forventningen er dog, at anlægget kom-
mer til at omfatte et areal på 200-250 m2 beplantet med på til 3-årige piletræer. Anlæggets bredde på ca. otte 
meter er dikteret af membranens bredde. Foran anlægget placeres en moderne trix-tank til erstatning for 
ejendommens eksisterende trix-tank, der har udtjent sin levetid. Den gamle tank oprenses og afblændes, men 
grundet nærhed på ejendommens stuehus vil den forblive nedgravet. Dermed undgås sætningsskader på hu-
set. Det er uvist, hvor den nye trix-tank skal nedgraves, men den nedgraves med begrænset visuelt udtryk. 
Anlægget skal planmæssigt renses for salte ca. hvert 10. år i form af slamsugning. Derudover forventes en 
hovedrenovering efter ca. 25-30 år. Årligt nedskæres 1/3 af piletræerne for at stimulere optimal vækst. Der er 
tre mulige placeringer, men den foretrukne placering vil betyde, at der skal udføres terrænkorrektion på under 
½ meter, ligesom det er den placering med kortest afstand til udlægning af kloak mv. ved etableringen. Den 
eksisterende bevoksning består af enkelte fyrretræer og en del mindre birketræer, som skal udskiftes med 
pilebevoksning. 

Det er om sandfolden og ridebanen anført, at der er tale om udendørs ridebane til to heste og en sandfold til 
henholdsvis sommerbrug og vinterbrug. Den vil blive etableret med et areal på 1.200 m2 med en bredde på 
20 meter og en længde på 60 meter. Derudover tillægges 1-3 meters bredde hele vejen rundt om folden til 
adgangsvej og vedligehold. Folden/ridebanen etableres ved, at området ryddes for beplantning og planeres, 
idet der forventes en terrænregulering på under ½ meter. Dernæst lægges der sand på folden, og folden øn-
skes afgrænset af hegn af træ. Derudover ønskes der etableret lys på adgangsvejen og omkring folden, så man 
kan færdes der om eftermiddagen i de mørke vintermåneder. Placeringen er valgt ud fra, at der er tale om et 
forholdsvis fladt område, der tidligere har været mark. Derudover vil folden/ridebanen blive skjult af træerne 
omkring folden, så den ikke er synlig fra vejen. Derudover er der sandjord under muldlaget, hvilket gør det til 
et ideelt sted at anlægge en sandfold/ridebane, fordi folden dermed er naturligt drænet.  

Ridebanen er illustreret på følgende måde: 
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Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet hverken vil medføre 
en negativ væsentlig påvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. juni 2021 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Lone Marina Guldbrandt Tønnesen og Anders Elkjær 
Tønnesen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Sø-
gaard-Jensen og Hans Jakobsen. Det blev oplyst, at de overtog ejendommen den 1. marts 2020. Projekterne 
blev gennemgået.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til 
tilplantning. Det kan dog konkret lægges til grund, at der i forvejen er træer på en større del af det areal, hvor 
pilerensningsanlægget ønskes etableret. På den baggrund og med henvisning til ejendommens isolerede be-
liggenhed fra omgivelserne og formålet med anlægget meddeles der dispensation til pilerensningsanlægget. 

Fredningsnævnet finder, at det er i strid med de hensyn, der skal varetages ved en landskabsfredning, at der 
meddeles dispensation til en ridebane med sandfold, som skal etableres ved rydning af et større areal, ter-
rænreguleringer og hegning med lys. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til ridebanen med 
sandfold. 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 

 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. Flemming Pedersen, 
2. Lone Marina Guldbrandt Tønnesen og Anders Elkjær Tønnesen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-160-20, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 



5 
 

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

 

Den 28. september 2021 

 

FN-MJØ-093-2021. Ridebane og to jordvolde 

Fredningsnævnet modtog den 26. maj 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at lovlig-
gøre en ridebane og to jordvolde på matr.nr. 10d m.fl. Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 16, 8362 Hørning. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Per Aalbæk Nielsen og Anette Ryevad. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Med undtagelse af nødvendige kreatur- og 
skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af 
eksisterende levende hegn kan finde sted uden sådan godkendelse.  

Fredningsnævnet traf den 25. september 2019 afgørelse i en sag om lovliggørelse af skure og beplantning på 
ejendommen (FN-MJØ-068-2019). Ved afgørelsen blev der meddelt lovliggørende dispensation til opførte 
skure, men ikke lovliggørende dispensation til etableret beplantning.  

Fredningsnævnet meddelte den 11. marts 2019 dispensation til en træningsbane til travheste i fredningen på 
en mark på Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning, idet sandbunden fulgte det naturlige terræn (FN-MJØ-144-2018). 

Fredningsnævnet meddelte den 14. juli 2021 ikke dispensation til en ridebane i fredningen på Jeksen Dalvej 
37 (FN-MJØ-075-2021). Projektet var beskrevet således, at der var tale om udendørs ridebane til to heste og 
en sandfold til henholdsvis sommerbrug og vinterbrug. Den ville blive etableret med et areal på 1.200 m2 med 
en bredde på 20 meter og en længde på 60 meter. Det ville ske ved at rydde området for beplantning og ved 
planering, idet der forventedes en terrænregulering på under ½ meter. Dernæst ville der blive lagt sand på 
folden. Placeringen var valgt ud fra, at der var tale om et forholdsvis fladt område, der tidligere havde været 
mark. Derudover ville folden/ridebanen blive skjult af træerne omkring folden, så den ikke var synlig fra vejen. 
Derudover var der sandjord under muldlaget, hvilket gjorde det til et ideelt sted at anlægge en sandfold/ride-
bane, fordi folden dermed var naturligt drænet.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at kommunen i forbindelse med en verserende sag opdagede, at der var 
opført en ridebane og to jordvolde uden forudgående godkendelser. Det fremgår af luftfotos, at det er sket 
mellem 2018 og 2019.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det fremgår af ansøgningen, at ridebanen er 20 x 40 meter. Are-
alet er skrånende, så for at skabe en vandret bane er der gravet jord af mod syd, men intet mod nord. Der er 
i gennemsnit skrabet ca. 20 cm jord af arealet, som bagefter er fyldt op med 7-10 cm sten/grus og ovenpå det 
7-10 cm grus/sand. Imellem de to lag er der en filtdug for at holde lagene adskilte. Der er omkring ridebanen 
opsat et hegn i kalmarplanker af lærk. Jordvolden er kun etableret på den sydlige side med den overskudsjord, 
der er gravet af banen. Da terrænet skråner lidt, er jordvolden etableret mod de sydlige sider for at undgå, at 
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overfladevand løber ned over overgræsfolden og ud på ridebanen. Da volden ligger på et skrånende areal, er 
den højest mod syd på ½ meter og reduceres i højden mod nord, til den går i ét med det eksisterende terræn. 
Jordvolden er i dag beklædt med græs og urter. Hvis voldens højde er en udfordring i relation til fredningen, 
kan den reduceres og jorden køres væk. Der er endvidere etableret en jordvold i en eksisterende fold syd for 
ridebanen. Forhøjningen er ca. 1,5-1,6 meter høj, ca. 10 meter i diameter i bunden og ca. 6-7 meter i diameter 
på toppen af volden. Den er lavet, for at hestene kan gå op og ned, hvorved deres sener, led og muskler bliver 
trænet og styrket. Da hestene er indhegnet og derfor har begrænset bevægelsesfrihed, har de brug for så-
danne anlæg for at undgå skader. Det udvikler også hestenes motorik og smidighed. Dyrlæger anbefaler, at 
heste har adgang til en vold eller lille forhøjning, som de kan gå og løbe op og ned ad. De har altid adgang til 
den og har stor gavn af den, da de bruger den flere gange dagligt. Volden fungerer også lidt som et legered-
skab, hvor hestene kæmper om at være øverst/stærkest.   

Forholdene er illustreret ved fotos i Skanderborg Kommunes udtalelse. Der indgår heri blandt andet følgende 
kort med højdekoter, hvor der ikke er taget højde for, at der er sket en yderligere omfattende påfyldning på 
den højeste del af terrænet:  

 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er N232 Lillering Skov mv., som 
er ca. 3 km mod nord. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området 
og ikke er i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det ansøgte vurderes heller ikke at kunne 
påvirke bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. september 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Per Aalbæk Nielsen, Skanderborg Kommune 
ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen. Forholdene blev gen-
nemgået. Det kunne konstateres, at den afgravede jord delvist var placeret ovenfor afgravningen som en yder-
ligere jordvold, og at de i forvejen meget omfattende terrænafgravninger på den måde anslået var op til om-
kring 1½-2 meter i højden. Det kunne videre konstateres, at der foruden afgravningerne også var sket omfat-
tende påfyldning mod det ene hjørne for at gøre ridebanen plan. Kommunens udtalelse og billedmaterialet til 
sagen er således ikke retvisende for omfanget af terrænændringen. Det blev oplyst, at ridebanen er til øvelser 
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for deres tre heste, som også har godt af at gå i sand. Han har forsøgt at etablere en ridebane i et let skrånede 
terræn, men det fungerede ikke. Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt lovliggørende 
dispensation.  

Per Aalbæk Nielsen forespurgte om fredningsnævnets stillingtagen til en delvis retablering med en markant 
mindre terrænændring, som kun vil være til omkring hegnets nederste bræt. Fredningsnævnet tilkendegav at 
ville overveje dette, og at en illustration af koter mv. kunne afvente fredningsnævnets tilbagemelding. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 gennemføre terrænændringer, og fredningsnævnet finder ikke grundlag for 
at kunne meddele lovliggørende dispensation til de meget omfattende gennemførte terrænændringer ved 
ridebanen eller til den fritliggende jordvold. 

Fredningsnævnet finder endvidere ikke grundlag for at meddele en lovliggørende dispensation i forbindelse 
med en delvis retablering, idet terrænændringerne under alle omstændigheder vil være meget omfattende. 

De konkrete forhold på ejendommen, herunder den manglede synbarhed fra omgivelserne kan i lyset af ter-
rænændringernes omfang ikke føre til et andet resultat. 

Fredningsnævnets praksis for terrænændringer til ridebaner og hensynet til at undgå en uheldig præcedens-
virkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse.  

Fristen for retablering af terrænet fastsættes til den 31. december 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 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. Flemming Pedersen, 
2. Per Aalbæk Nielsen og Anette Ryevad, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-93-20, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
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13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 26. november 2021 

 

FN-MJØ-123-2021. Ridebane 

Fredningsnævnet traf den 14. juli 2021 afgørelse om bl.a. en ridebane på matr.nr. 14a Jeksen By, Adslev, Jek-
sen Dalvej 37, 8362 Hørning (FN-MJØ-075-2021). Ansøgningen var indsendt af ejendommens ejere Lone Ma-
rina Guldbrandt Tønnesen og Anders Elkjær Tønnesen. 

Ved afgørelsen blev der ikke meddelt dispensation til ridebanen. I afgørelsen er bl.a. anført følgende: 

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af 
arealer ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for 
fredningssagen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig 
rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstids-
punktet, så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder 
gravning af ler, mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Nyanlæg af skov, 
juletræ- og pyntegrøntkulturer samt frugtplantager ved plantning eller såning er ikke tilladt. Undtaget 
herfra er ubevoksede fredskovsarealer. Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må 
hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende 
levende hegn kan finde sted uden sådan godkendelse.  

Fredningsnævnet meddelte den 11. marts 2019 dispensation til en træningsbane til travheste i frednin-
gen på en mark på Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning, idet sandbunden fulgte det naturlige terræn (FN-
MJØ-144-2018). 

Fredningsnævnet traf den 20. marts 2018 afgørelse om ikke at meddele lovliggørende dispensation til 
6-7 opsatte lamper langs indkørslen til en ejendom i fredningen af Daugård Strand. Lamperne var ca. 1 
meter høje og kobberfarvede. (FN-MJØ-100-2017). Fredningsnævnet begrundede afgørelsen på føl-
gende måde: 

”Fredningen ved Daugård Strand indeholder ikke direkte bestemmelser om forbud mod opsæt-
ning af lamper, men det er fredningsnævnets opfattelse, at bestemmelserne om bevarelse af om-
rådets tilstand og de landskabelige værdier, som er baggrunden for fredningen, betyder, at der i 
fredningen kan indfortolkes et forbud mod at opsætte lamper uden for haverne og således i selve 
landskabet, og at lamperne således kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningen formål. 
 
Selv om fredningsnævnet er enig i, at den konkrete udformning af belysningen er diskret, med-
deler fredningsnævnet herefter ikke dispensation til lamperne, som er opsat langs en markvej til 
ansøgerens hus, idet de findes fremmedartede i en landskabsfredning. Hensynet til at undgå en 
uheldig præcedensvirkning, hvorefter området ville kunne blive fyldt med belysning i landskabet, 
er indgået med betydelig vægt ved afgørelsen.”  

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 27. april 2021. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 13,2 ha, hvoraf størstedelen er skov. Ansøg-
ningen omfatter et pilerensningsanlæg og en kombineret sandfold og ridebane. 
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… 

Det er om sandfolden og ridebanen anført, at der er tale om udendørs ridebane til to heste og en sand-
fold til henholdsvis sommerbrug og vinterbrug. Den vil blive etableret med et areal på 1.200 m2 med en 
bredde på 20 meter og en længde på 60 meter. Derudover tillægges 1-3 meters bredde hele vejen rundt 
om folden til adgangsvej og vedligehold. Folden/ridebanen etableres ved, at området ryddes for be-
plantning og planeres, idet der forventes en terrænregulering på under ½ meter. Dernæst lægges der 
sand på folden, og folden ønskes afgrænset af hegn af træ. Derudover ønskes der etableret lys på ad-
gangsvejen og omkring folden, så man kan færdes der om eftermiddagen i de mørke vintermåneder. 
Placeringen er valgt ud fra, at der er tale om et forholdsvis fladt område, der tidligere har været mark. 
Derudover vil folden/ridebanen blive skjult af træerne omkring folden, så den ikke er synlig fra vejen. 
Derudover er der sandjord under muldlaget, hvilket gør det til et ideelt sted at anlægge en sandfold/ri-
debane, fordi folden dermed er naturligt drænet.  

Ridebanen er illustreret på følgende måde: 

 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet hverken vil med-
føre en negativ væsentlig påvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 7. juni 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Lone Marina Guldbrandt Tønnesen og 
Anders Elkjær Tønnesen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Lars Søgaard-Jensen og Hans Jakobsen. Det blev oplyst, at de overtog ejendommen den 1. 
marts 2020. Projekterne blev gennemgået.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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, 
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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. 

… 

Fredningsnævnet finder, at det er i strid med de hensyn, der skal varetages ved en landskabsfredning, 
at der meddeles dispensation til en ridebane med sandfold, som skal etableres ved rydning af et større 
areal, terrænreguleringer og hegning med lys. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til 
ridebanen med sandfold. Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget 
for afgørelsen. 

Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og der blev i klagen foreslået et korrigeret projekt 
til drøftelse med fredningsnævnet.  

Det fremgår af det korrigerede projekt, at folden er gjort mindre, så den er på 800 m2 med målene 20 x 40 
meter. Der skal fældes omkring 10 træer til projektet. Der bruges den samme adgangsvej, som der er givet 
tilladelse til ved pilerensningsanlægget. Folden med omgivelser er dermed reduceret med over 40% i forhold 
til den oprindelige ansøgning. Sandfolden etableres uden terrænkorrigering. Det sker ved, at muldlaget graves 
af, hvorefter der fyldes op med sand, hvorved terrænet bringes tilbage til det oprindelige terræn. Dræningen 
sker på naturlig vis primært via undergrunden, men også som følge af terrænets naturlige fald. Sandfolden 
etableres med et dyrehegn i naturtræ uden lys. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Lone Marina Guldbrandt Tønnesen og Anders 
Elkjær Tønnesen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved 
Lars Søgaard-Jensen. Det reviderede projekt blev gennemgået. Det blev anført, at hegnet ønskes opført med 
egetræsstolper og ubehandlet lærketræ til de vandrette brædder. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil 
blive meddelt dispensation til det korrigerede projekt. Fredningsnævnet orienterer Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, og klagen tilbagekaldes, når afgørelsen foreligger på skrift. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Ridebanen med sandfold udføres, så den følger det nuværende terræn. På den baggrund og med henvisning 
til ejendommens placering i landskabet og fredningsnævnets praksis omkring sådanne ridebaner med tilhø-
rende hegning og da projektet ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3, meddeler fred-
ningsnævnet dispensation til det reviderede projekt, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.   

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, 
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 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. Flemming Pedersen, 
2. Lone Marina Guldbrandt Tønnesen og Anders Elkjær Tønnesen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-160-20, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 



5 
 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 26. november 2021 

 

FN-MJØ-146-2021. Ridebane og to jordvolde 

Fredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 28. september 2021 ikke lovliggørende dispensation til en ride-
bane og to jordvolde på matr.nr. 10d m.fl. Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 16, 8362 Hørning (FN-MJØ-093-
2021). Af afgørelsen fremgår følgende: 

”Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af 
arealer ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for 
fredningssagen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig 
rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstids-
punktet, så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder 
gravning af ler, mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Med undtagelse af 
nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnæv-
nets godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted uden sådan godkendelse.  

Fredningsnævnet traf den 25. september 2019 afgørelse i en sag om lovliggørelse af skure og beplant-
ning på ejendommen (FN-MJØ-068-2019). Ved afgørelsen blev der meddelt lovliggørende dispensation 
til opførte skure, men ikke lovliggørende dispensation til etableret beplantning.  

Fredningsnævnet meddelte den 11. marts 2019 dispensation til en træningsbane til travheste i frednin-
gen på en mark på Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning, idet sandbunden fulgte det naturlige terræn (FN-
MJØ-144-2018). 

Fredningsnævnet meddelte den 14. juli 2021 ikke dispensation til en ridebane i fredningen på Jeksen 
Dalvej 37 (FN-MJØ-075-2021). Projektet var beskrevet således, at der var tale om udendørs ridebane til 
to heste og en sandfold til henholdsvis sommerbrug og vinterbrug. Den ville blive etableret med et areal 
på 1.200 m2 med en bredde på 20 meter og en længde på 60 meter. Det ville ske ved at rydde området 
for beplantning og ved planering, idet der forventedes en terrænregulering på under ½ meter. Dernæst 
ville der blive lagt sand på folden. Placeringen var valgt ud fra, at der var tale om et forholdsvis fladt 
område, der tidligere havde været mark. Derudover ville folden/ridebanen blive skjult af træerne om-
kring folden, så den ikke var synlig fra vejen. Derudover var der sandjord under muldlaget, hvilket gjorde 
det til et ideelt sted at anlægge en sandfold/ridebane, fordi folden dermed var naturligt drænet.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at kommunen i forbindelse med en verserende sag opdagede, at der 
var opført en ridebane og to jordvolde uden forudgående godkendelser. Det fremgår af luftfotos, at det 
er sket mellem 2018 og 2019.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det fremgår af ansøgningen, at ridebanen er 20 x 40 meter. 
Arealet er skrånende, så for at skabe en vandret bane er der gravet jord af mod syd, men intet mod 
nord. Der er i gennemsnit skrabet ca. 20 cm jord af arealet, som bagefter er fyldt op med 7-10 cm 
sten/grus og ovenpå det 7-10 cm grus/sand. Imellem de to lag er der en filtdug for at holde lagene 
adskilte. Der er omkring ridebanen opsat et hegn i kalmarplanker af lærk. Jordvolden er kun etableret 
på den sydlige side med den overskudsjord, der er gravet af banen. Da terrænet skråner lidt, er jordvol-
den etableret mod de sydlige sider for at undgå, at overfladevand løber ned over overgræsfolden og ud 
på ridebanen. Da volden ligger på et skrånende areal, er den højest mod syd på ½ meter og reduceres i 
højden mod nord, til den går i ét med det eksisterende terræn. Jordvolden er i dag beklædt med græs 
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og urter. Hvis voldens højde er en udfordring i relation til fredningen, kan den reduceres og jorden køres 
væk. Der er endvidere etableret en jordvold i en eksisterende fold syd for ridebanen. Forhøjningen er 
ca. 1,5-1,6 meter høj, ca. 10 meter i diameter i bunden og ca. 6-7 meter i diameter på toppen af volden. 
Den er lavet, for at hestene kan gå op og ned, hvorved deres sener, led og muskler bliver trænet og 
styrket. Da hestene er indhegnet og derfor har begrænset bevægelsesfrihed, har de brug for sådanne 
anlæg for at undgå skader. Det udvikler også hestenes motorik og smidighed. Dyrlæger anbefaler, at 
heste har adgang til en vold eller lille forhøjning, som de kan gå og løbe op og ned ad. De har altid adgang 
til den og har stor gavn af den, da de bruger den flere gange dagligt. Volden fungerer også lidt som et 
legeredskab, hvor hestene kæmper om at være øverst/stærkest.   

Forholdene er illustreret ved fotos i Skanderborg Kommunes udtalelse. Der indgår heri blandt andet 
følgende kort med højdekoter, hvor der ikke er taget højde for, at der er sket en yderligere omfattende 
påfyldning på den højeste del af terrænet:  

… 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at nærmeste Natura 2000-område er N232 Lillering Skov mv., 
som er ca. 3 km mod nord. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 
2000-området og ikke er i strid med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger. Det ansøgte vurderes 
heller ikke at kunne påvirke bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. september 2021 ved Martin 
Møller-Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Per Aalbæk Nielsen, Skanderborg 
Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen. For-
holdene blev gennemgået. Det kunne konstateres, at den afgravede jord delvist var placeret ovenfor 
afgravningen som en yderligere jordvold, og at de i forvejen meget omfattende terrænafgravninger på 
den måde anslået var op til omkring 1½-2 meter i højden. Det kunne videre konstateres, at der foruden 
afgravningerne også var sket omfattende påfyldning mod det ene hjørne for at gøre ridebanen plan. 
Kommunens udtalelse og billedmaterialet til sagen er således ikke retvisende for omfanget af terræn-
ændringen. Det blev oplyst, at ridebanen er til øvelser for deres tre heste, som også har godt af at gå i 
sand. Han har forsøgt at etablere en ridebane i et let skrånede terræn, men det fungerede ikke. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der ikke vil blive meddelt lovliggørende dispensation.  

Per Aalbæk Nielsen forespurgte om fredningsnævnets stillingtagen til en delvis retablering med en mar-
kant mindre terrænændring, som kun vil være til omkring hegnets nederste bræt. Fredningsnævnet 
tilkendegav at ville overveje dette, og at en illustration af koter mv. kunne afvente fredningsnævnets 
tilbagemelding. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 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. 
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Der er i fredningen forbud mod at gennemføre terrænændringer, og fredningsnævnet finder ikke grund-
lag for at kunne meddele lovliggørende dispensation til de meget omfattende gennemførte terrænæn-
dringer ved ridebanen eller til den fritliggende jordvold. 

Fredningsnævnet finder endvidere ikke grundlag for at meddele en lovliggørende dispensation i forbin-
delse med en delvis retablering, idet terrænændringerne under alle omstændigheder vil være meget 
omfattende. 

De konkrete forhold på ejendommen, herunder den manglede synbarhed fra omgivelserne kan i lyset 
af terrænændringernes omfang ikke føre til et andet resultat. 

Fredningsnævnets praksis for terrænændringer til ridebaner og hensynet til at undgå en uheldig præ-
cedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse.  

Fristen for retablering af terrænet fastsættes til den 31. december 2021.” 

Fredningsnævnet modtog herefter den 1. november 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en revideret 
ansøgning med detaljerede koteangivelser og illustrationer, og hvorefter jordvolden omkring banen og jord-
volden på marken fjernes, således at den eneste terrænændring er den, som er udført til selve ridebanen. 
Selvom ridebanen i denne form var omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 28. september 2020, besluttede 
fredningsnævnet at behandle sagen på et møde med besigtigelsen den 25. november 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Per Albæk og Skanderborg Kommune ved Lou-
ise Friis Hansen. Fredningsnævnet tilkendegav omfanget af den ridebane, som kan lovliggøres, hvilket Per Al-
bæk kunne acceptere. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet lægger efter besigtigelserne til grund, at det som følge af ejendommens terrænforhold ikke 
er muligt at etablere en ridebane uden i et eller andet omfang at udføre terrænændringer. 

På den baggrund og i lyset af ejendommens beliggenhed i fredningen og ridebanens begrænsede synlig fra 
omgivelserne meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation til den etablerede ridebane, idet denne 
dog skal begrænses 2½ hegnsfag mod nord og 2½ hegnsfag mod øst, hvorved den mest omfattende terræn-
ændring udgår og retableres til naturligt terræn. 

Fredningsnævnet kan således i dette omfang godkende en ridebane, som vurderes ikke at have nogen betyd-
ning for oplevelsen af fredningen.   

Fristen for lovliggørelse af ridebanen og fjernelse af alle volde omkring banen og syd for banen og retablering 
til naturligt terræn fastsættes til den 1. august 2022. 

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. Flemming Pedersen, 
2. Per Aalbæk Nielsen og Anette Ryevad, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-93-20, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
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12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 26. november 2021 

 

FN-MJØ-151-2021. Udvidelse af haveareal og nyt vejareal 

Fredningsnævnet modtog den 1. november 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
udvide havearealer og etablere nyt vejareal på matr.nr. 10ad Jeksen By, Adslev By, Hørning, Kolskovvej 2 og 
Allégade 24, 21, 8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af Aakjaer Landinspektører for ejendommens ejer 
Evergreen 2007 ApS. 

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Vejanlæg og vejreguleringer må kun udfø-
res efter fredningsnævnets godkendelse. Dette gælder dog ikke anlæg af mindre private veje, som følger det 
naturlige terræn.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ansøgningen omfatter inddragelse af landbrugsjord til haveareal og ny 
vej til brug for to kommende dobbelthuse. Vejen ønskes anlagt som adgangsvej for et af dobbelthusene og 
etableres i nuværende terrænniveau og hæves således ikke. I havearealet ønskes der ikke hækbeplantning 
eller større beplantninger, men det frie udkik over området ønskes bevaret. Der vil derfor alene være tale om 
køkkenhave og blomsterbede mv. i havearealet. Der ønskes i alt inddraget ca. 700 m2 landbrugsjord. Det kom-
mende byggeri udføres uden for det fredede område. Baggrunden for nødvendigheden af at inddrage land-
brugsjorden er at sikre, at de fremtidige ejendomme har en mindste grundstørrelse på 700 m2. 

Skanderborg Kommune har yderligere anført, at det er kommunens vurdering, at projektet hverken vil med-
føre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for bilag IV-arter. 

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der er tale om inddragelse af landbrugsjord til have-
areal, og at dette ikke vil påvirke det omkringliggende område væsentligt.    

Projektet er illustreret på følgende måde, herunder med angivelse af at de to dobbelthuse placeres i skel ved 
grænsen mellem det fredede område og det ikke fredede område: 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog landinspektør Jens-Erik Schjødt Svensson for 
Evergreen ApS og med Mikkel Knudsen, arkitekt Poul Poulsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen 
og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen. Projektet blev gennemgået.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Projektet består i at inddrage et landbrugsareal i fredningen til to havearealer udenfor fredningen med det 
formål at gøre to ejendomme uden for fredningen tilstrækkeligt store til, at der kan ske udstykning til bebyg-
gelse. Det er fredningsnævnets opfattelse, at et sådant projekt indebærer en tilstandsændring, som 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 kan ved en dispensation til at inddrage arealet i fredningen til brug for to ejendomme uden-
for fredningen stille sådanne vilkår for arealets brug, at inddragelsen visuelt ingen betydning vil have for lands-
oplevelsen, f.eks. ved at bestemme, at der udelukkende må være græs på arealet.  
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Det er imidlertid helt principielt fredningsnævnets opfattelse, at det vil være i strid med fredningen at inddrage 
et landbrugsareal i fredningen til havearealer for ejendomme udenfor fredningen, og at der derfor ikke kan 
meddeles dispensation til projektet. 

Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at det er en konsekvens af fredningsnævnets afgørelse, at der 
heller ikke uden fredningsnævnets dispensation kan anlægges mindre private veje i terræn til brug for ejen-
domme udenfor 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.  
 
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. 
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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. Flemming Pedersen, 
2. Jan Møller, 
3. Evergreen 2007 ApS, 
4. Aakjaer Landinspektører, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-2-21, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 26. november 2021 

 

FN-MJØ-150-2021. Bygningsændringer og terrænændringer 

Fredningsnævnet modtog den 29. oktober 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
udføre om- og tilbygninger og terrænændringer på matr.nr. 1e Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 21, 8362 
Hørning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Jan Møller. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. De fredede arealer må ikke yderligere 
bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger 
af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad 
ændrer karakter, må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan 
meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig virkning på 
landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse 
henhører under denne bestemmelse.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 1,5 ha i landzone. Det er en tidligere vandmølle, som 
består af fem bygninger med følgende placering: 
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Bygning 1 er boligen i 1½ plan med kælder. Bygning 2 er bindingsværkshuset Møllehuset med depotrum i 
stueetagen og multirum på 1. sal. Bygning 3 er en udestue. Bygning 4 er et værksted. Bygning 5 er entreen til 
hovedhuset og terrassen mellem de to bygninger.  

Ansøgningen omfatter ændring og udvidelse af en bolig, opførelse af en udestue og en mindre terrænregule-
ring.  

Ændringerne i boligen består i, at der ønskes opsat en ekstra kvist på havesiden af huset i et udseende sva-
rende til den eksisterende kvist mod vejen. Der opnås herved mulighed for at indrette i alt 3 børneværelser 
på 1. sal. Kvisten får fløjdøre og en udgang til en mindre altan på taget af udestuen.  

Entreen i mellemrummet mellem de to bygninger har til formål at binde alle etagerne i de to hovedbygninger 
sammen. Den udføres dermed i 1½ etage med kælder for at nå alle niveauerne. Den er på intet sted højere 
end tagryggen på hverken møllehuset eller boligen. Entreen er lavest mod Bodil Møllevej, hvor det uskønne 
tag, som er i dag, fjernes. Den høje del af entreen er over trappen ud mod haven.  

Møllehuset ønskes indrettet som en del af den eksisterende bolig. Det fremtidige boligareal bliver 368 m2. 1. 
sal består af et stort rum, der i fremtiden vil blive anvendt som multirum. Her ønskes mere lys/vinduesareal. 
Mod syd og vest etableres vinduer i stil med de eksisterende røde småsprossede vinduer. Mod nord, som er 
mod egen grund, ønskes et større vindue i moderne formsprog, så udsigten til haven kan nydes fra rummet. 
Desuden ønskes rytterlys i hele tagets længde for at sikre tilstrækkeligt dagslys i rummet. Lemmen på 1. sal 
laves til døre/låger, så den kan åbnes. Porten/garagedøren ændres til en dobbeltdør grundet kælderens ind-
retning.  

Den eksisterende udestue ønskes nedrevet, og der ønskes i stedet opført en ny udestue med samme størrelse 
og omfang. Ovenpå udestuen vil der være en mindre altan. Udestuen genopbygges med pudset sokkel og 
vægge udført med ca. 40 cm brystning og glaspartier, der stilmæssigt passer til huset. Udestuen og den nye 
kvist etableres med samme højde som de eksisterende. Dertil kommer gelænder på tagterrassen. For at skabe 
en bedre sammenhæng med haven, der terrænmæssigt ligger noget lavere end boligen, sænkes gulvet i ude-
stuen, så man fra boligen går et par trin ned. 

Der ønskes en terrænregulering i haven omkring udestuen, så terrænet bliver tilsvarende det omkringlig-
gende. Det vil svare til højst 1,3 meter, hvor der reguleres mest. Haven foran udestuen er naturlig lav, måske 
af funktionelle hensyn fra da møllen var i brug. Det nære terræn omkring udestuen ønskes derfor hævet, så 
helheden får et mere naturligt udseende, og afstanden mellem udestue og have mindskes.   

Projektet er bl.a. illustreret ved før og efter illustrationer, herunder ved følgende illustrationer mod haven: 
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Baggrunden for ansøgningen er, at det samlede bygningsanlæg fremstår usammenhængende og ”lidt træt” 
og bærer tydeligt præg af at være knopskudt. Især er sammenhængen mellem de to hovedbygninger udfor-
drende både i form af bygningernes form og placering i forhold til hinanden og spring i gulvniveauer. Det er 
ønsket at få de to bygninger til at fungere som en helhed og samtidig forstærke grundens herlighedsværdi, så 
denne opleves mere fra huset. Dette gøres blandt andet ved at skabe en ny entre, som indeholder en trappe, 
der bliver bindeled i hele huset. Den nye entre udføres så nænsomt som muligt, hvor den primært vil bestå af 
den eksisterende facade mod vejen og i glas på bagsiden mod haven. På den måde opleves grundens herlig-
hedsværdi allerede fra ankomstrummet. De eksisterende facader på de to hovedbygninger bevares indvendigt 
i det nye ankomstrum, så man herfra oplever Møllehusets bindingsværksfacade til den ene side og boligens 
murede detaljer til den anden side. Bindingsværksfacaden fremstår i dag med fugtredskaber, der udbedres i 
forbindelse med byggeriet.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke leve-
steder og spredningskorridorer for planter og dyr.  

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at ændringerne på bygningen sker med hensyn til byg-
ningens arkitektur og historie og er tilpasset hertil. Den nye udestue vil med terrænreguleringen fremstå min-
dre synlig end den nuværende udestue. Alle ændringerne på bygningerne og terrænreguleringen sker i have-
arealet og ind mod haven væk fra Bodil Møllevej. Der er tale om en begrænset terrænændring i et eksisterende 
haveanlæg og en begrænset tilbygning, som dermed ikke influerer på hverken ind- eller udsyn fra åen.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Jan Møller med arkitekterne Louise Balle og 
Christine Jørgensen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved 
Lars Søgaard-Jensen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er bortset fra entreen mellem de to bygninger tale om bygningsændringer, som er tilpasset bygningernes 
nuværende udtryk, og der er i den henseende tale om bygningsændringer, som ikke har nogen betydning for 
oplevelsen af landskabet. Fredningsnævnet finder endvidere efter en samlet vurdering af projektet, bygnin-
gernes placering i landskabet og entreens synlighed alene fra haven, at entreen ikke får en uheldig virkning på 
landskabet. 

Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til bygningsændringerne. 

Terrænændringen foretages ved at fylde et kunstigt skabt hul og er alene synlig fra haven. På den baggrund 
og i lyset af formålet med terrænændringen meddeles der også dispensation til denne.  

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 
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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. 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. Flemming Pedersen, 
2. Jan Møller, 
3. Nodo Arkitekter ApS, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-21-21, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 26. november 2021 

 

FN-MJØ-129-2021. Ridebane og gødningsanlæg 

Fredningsnævnet modtog den 1. oktober 2021 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
etablere en ridebane og et gødningsanlæg på matr.nr. 9b Adslev By, Adslev, Adslev Hedevej 10, 8362 Hørning. 
Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Klara Maria Negga Trads og Stig Negga Trads. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. De fredede arealer må ikke yderligere 
bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Fredningen hindrer 
dog ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygninger eller foretages om- eller 
tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større om- og tilbygninger ikke på-
begyndes, forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af fredningsnævnet. Tilladelse til 
nybyggeri og om- og tilbygning kan nægtes, hvis disse ikke tjener rimelige landbrugsøkonomisk formål. Med 
undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden frednings-
nævnets godkendelse.   

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 5,42 ha. 

Ridebanen med en størrelse på 25 x 45 meter ønskes anlagt, hvor der i dag er et misligholdt drivhus fra et 
tidligere gartneri og i tilknytning til hestestalden. Der vil ikke blive foretaget terrænregulering, eftersom eksi-
sterende sokler til drivhuset er vandrette i niveau. Eksisterende drivhus og betonsokkel vil skulle fjernes inden 
anlæg af ridebanen, og der kan af sikkerhedsmæssige årsager være behov for at fjerne 30 cm jord for at undgå 
glas fra et tidligere drivhus og for at få en funktionel ridebane. Banen opbygges udelukkende i naturmaterialer 
i form af 20 cm stabilgrus i bunden efterfulgt af fem cm stenmel og et toplag af fem cm sand. Banen vil blive i 
niveau med terrænet. Der er udelukkende tale om naturlig dræning via banens opbygning og fornuftige pla-
cering, men ingen dræningsrør. Ridebanen vil have et træhegn i neutrale farver, som ikke overstiger 110 cm i 
højden. Der kommer ikke lys på ridebanen. Den ønskes anlagt primært til privat brug og til eventuelle, der har 
lejet staldplads på ejendommen. Ejerne har selv heste, og der er andres heste opstaldet på ejendommen. Der 
er ikke flere end otte heste på ejendommen.  

Gødningsanlægget skal bruges til ejendommens hestehold. Det er et lovkrav, at ejendomme med dyrehold 
skal have et passende gødningsanlæg. Det vil af miljømæssige årsager skulle placeres parallelt med hestestal-
den på vestsiden mellem stalden og den planlagte ridebane. Gødningsanlægget er en tæt flytbar grøn metal-
container, som står på en fast betonbund. Containeren er 6 meter lang, 2½ meter bred og 1,7 meter høj. 
Betonbunden er 6½ meter lang, 3 meter bred og 5-10 cm i højden. 

Ridebanen og gødningsanlægget er illustreret ved følgende oversigtsfoto, hvor bygningen med rødt tag er 
hestestalden, mens markeringen som mødding er gødningsanlægget: 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Skanderborg Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000-område 
N232 Lillering Skov mv. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området 
og ikke er i strid med Natura 2000-planenes bevaringsmålsætninger. Det vil heller ikke påvirke bilag IV-arter.   

Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at der i den aktuelle sag er tale om etablering af en 
ridebane og et gødningsanlæg til hestehold. Ridebanen etableres i tilknytning til eksisterende hestestald. Ved 
ridebanen graves eksisterende materiale op, og der fyldes nyt på eksisterende terræn, så banens overflade er 
i niveau med det eksisterende terræn. Ridebanen vil med dens placering bagved hestestalden ikke være væ-
sentlig synlig fra Adslev Hedevej. Gødningsanlægget opføres bagved stalden og er af begrænset størrelse og 
synlighed. Det er nødvendigt for at kunne have hestehold på ejendommen.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Flemming Pedersen. Endvidere deltog Klare Maria Negga Trads og Stig Negga Trads, 
Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jen-
sen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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. 

Ridebanen udføres, så den følger det nuværende terræn med en placering samme sted som et gammelt stort 
faldefærdigt erhvervsmæssigt drivhus, der nedrives. På den baggrund og med henvisning til ejendommens 
placering i landskabet og fredningsnævnets praksis omkring sådanne ridebaner med tilhørende hegning med-
deler fredningsnævnet dispensation hertil. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at det er nødvendigt at etablere et gødningsanlæg. 
Der er konkret tale om et mindre anlæg, som placeres op ad hestestalden og derfor ikke vil medføre nogen 
ændret oplevelse af fredningen. Fredningsnævnet meddeler derfor også dispensation til gødningsanlægget. 

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. Flemming Pedersen, 
2. Klara Maria Negga Trads og Stig Negga Trads, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-17-21, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. marts 2022 

 

FN-MJØ-019-2022. Læskur, hønsehus, drivhus, vildthegn og udvidelse af haveareal 

Fredningsnævnet modtog den 18. februar 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at 
opføre et hønsehus, et læskur, et drivhus og om at opsætte et hegn og udvide havearealet på matr.nr. 20a 
Adslev By, Adslev, Adslev Skovvej 14, 8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Nick Rune 
Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard. 

Fredningsnævnets afgørelse af 25. maj 2021 

Fredningsnævnet traf den 25. maj 2021 afgørelse i to sager om ejendommen (FN-MJØ-014-2021 og FN-MJØ-
046-2021). 

Sagerne omfattede en ansøgning om at etablere en frugtplantage og en ansøgning om at flytte et vejforløb og 
plante en allé langs den nye vej, opførelse af et orangeri, en landbrugsbygning, et udhus, tre læskure og to 
hønsehuse, udvidelse af havearealet med hegn, etablering af stendiger og en terrasse, vandskuring af beboel-
sesbygningen og plantning af et læbælte og et skovbryn.  

Fredningsnævnet meddelte ved afgørelsen dispensation til nogle af forholdene og afslag på dispensation til 
andre af forholdene med følgende begrundelse: 

”Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 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. 

Fredningsnævnet bemærker indledningsvis, at fredningen af Jeksendalen navnlig tilsigter at bevare om-
rådet med dets betydelige landskabelige værdier i samme tilstand som på fredningstidspunktet. Det 
fremgår i overensstemmelse hermed af fredningens bestemmelser, at arealernes tilstand skal bevares, 
så karakteren af området opretholdes, og der er til sikring heraf fastsat en lang række bestemmelser 
om, hvad der ikke er tilladt i fredningen. 

Det er en derfor en konsekvens af fredningen, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til at 
lave en traditionel landbrugsejendom om til en anden type erhvervsmæssig drift, som nødvendiggør 
tilplantning og opførelse af andet end traditionelle landbrugsbygninger. 

Der er på den anførte baggrund ikke grundlag for at tillade tilplantning med frugttræer eller bærbuske, 
at udvide havearealet ud i det nuværende markareal mod syd eller at opføre et orangeri. 
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Der er i fredningen endvidere forbud mod at plante andet end nødvendige kreatur- og skovkulturhegn, 
og fredningsnævnet finder i lyset af forholdene på ejendommen, herunder at det eneste åbne indkig til 
ejendommens nordlige jorder fra omgivelserne er fra øst, og at der i forvejen er et skovbryn, at der ikke 
er grundlag for at meddele dispensation til yderligere beplantning i form af en allé på marken mod syd, 
et læbælte mod øst eller et nyt skovbryn mod det eksisterende skovbryn. 

Det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at nyopførelse af bygninger kan ske med nogen-
lunde samme størrelse og placering som de eksisterende bygninger. Fredningsnævnet kan dog efter 
forholdene på ejendommen acceptere den ansøgte landbrugsbygning og det ansøgte udhus, da den 
ændrede placering og øgede højde af disse bygninger som følge af ejendommens placering i fredningen 
ingen betydning har for oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet kan med samme begrundelse i øv-
rigt acceptere de ansøgte ændringer ved og omkring stuehuset, herunder den mindre udvidelse af ha-
vearealet mod nord. 

Der er i fredningen forbud mod terrænændringer, og der kan derfor f.eks. ikke opføres volde eller for-
højninger. Der er kan tilsvarende ikke bygges stengærder med samme funktion, hvortil også kommer, 
at et stengærde er fremmedartet i en landskabsfredning.  

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til, at der opføres hønsehuse og læskure til kreaturer, geder 
og får og sker den nødvendige træhegning, men hønsehusene og alle tre læskure skal placeres diskret 
ved den øvrige bevoksning nord for bygningerne, hvor hverken hønsehuse, læskure eller hegning vil 
være særligt synlige fra omgivelserne. Fredningsnævnet finder således omvendt ikke grundlag for at 
tillade hønsehuse, læskure og hegning i det åbne markareal syd for bygningerne.  

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til den ønskede vejomlægning, idet det herved forudsættes, 
at der ikke skal udføres terrænændringer, men at tracéet følger det naturlige terræn. Der er ikke med 
fredningsnævnets afgørelse taget stilling til, om der kan ske omlægning efter vejloven eller andre rele-
vante bestemmelser    

Sammenfattende meddeler fredningsnævnet således dispensation til flytningen af vejforløbet, land-
brugsbygningen, udhuset, læskurene og indhegningen med den beskrevne placering nord for bygnin-
gerne, hønsehusene med den beskrevne placering nord for bygningerne, udvidelsen af havearealet mod 
nord med 16 m2, vandskuringen af stuehuset og terrassen ved stuehuset.  

Fredningsnævnet meddeler derimod ikke dispensation til plantningen af en allé, orangeriet, udvidelsen 
af havearealet mod syd, stengærderne, skovbrynet, læbæltet, frugtbuskene og frugttræerne.”    

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningen tilsigter navnlig at bevare om-
rådet med dets betydelige landskabelige værdier i samme tilstand som på fredningstidspunktet.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
således at karakteren af området opretholdes.  

Arealerne må ikke bebygges yderligere. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre ind-
retninger. Fredningen hindrer dog ikke, at der i tilknytning til allerede bestående landbrug opføres nybygnin-
ger eller foretages om- eller tilbygninger på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller større 
om- eller tilbygninger ikke påbegyndes, forinden byggeriets placering og ydre fremtræden er godkendt af fred-
ningsnævnet, og tilladelse til nybyggeri samt om- og tilbygning kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige 
landbrugsøkonomiske formål. Sædvanlige læskure til kreaturer kan anbringes efter fredningsnævnets forud-
gående godkendelse alene af beliggenheden. Til byggeri til nyoprettede landbrug skal indhentes frednings-
nævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål. Byg-
ningernes placering og ydre fremtræden skal godkendes af fredningsnævnet. Om- og tilbygninger af de lovligt 
opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad ændrer karakter, må kun 



3 
 

finde sted efter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan meddele afslag på 
sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig indflydelse på landskabet. 
Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse henhører 
under denne bestemmelse.  

Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, mergel, sand og grus samt opfyldning og 
planering er ikke tilladt.  

Med undtagelse af nødvendige kreatur- og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden 
fredningsnævnets godkendelse. Udskiftning af eksisterende levende hegn kan finde sted uden sådan godken-
delse. 

Fredningsnævnet meddelte den 22. juni 2018 dispensation til at flytte en privat fællesvej syd om ejendom-
mens bygninger i stedet for gennem gårdspladsen. Det blev ved sagens behandling oplyst, at der var en række 
naboer, der benyttede vejen, og fredningsnævnet påpegede ved en besigtigelse i sagen, at naboerne og bru-
gerne ikke var indkaldt i fredningssagen, da ændringerne alene vedrørte den tidligere ejers ejendom, og at der 
ikke med fredningsnævnets afgørelse var taget stilling til, om der kunne ske omlægning efter vejloven eller 
andre relevante bestemmelser (FN-MJØ-59-2018).  

Den aktuelle ansøgning 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på ca. 4,6 ha i landzone i et område, der i kommuneplan 
2016 er udpeget som et område af særlig landskabelig interesse. Den er delvist beliggende inden for et poten-
tielt økologisk forbindelsesområde og bevaringsværdigt kulturmiljø omkring bygningerne.  

Ejerne ønsker at drive et aktivt landbrug fra deres ejendom, som de kan leve af. De har på baggrund af fred-
ningsnævnets tidligere afgørelse ændret deres planer for udnyttelse af ejendommens landbrugsjord. De øn-
sker at sælge produkter fra får, malkegeder og kreaturer og grøntsager i egen gårdbutik. Udvidelse af dyrehol-
det er dog betinget af, at der kan opnås fredningsnævnets dispensation til et læskur. 

Projektområdet og projektet er indledningsvis illustreret ved følgende oversigtskort: 
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Læskur 

Der ønskes et læskur på ejendommen til kreaturer, men der er behov for, at det skal stå på marken syd for 
ejendommen, hvor der er tilstrækkelig græsningsareal til dyrene. Ejerne har forsøgt at finde den placering, der 
vil være mest afdæmpet i landskabet. På denne placering vil der være beplantning i baggrunden af læskuret. 
Der er behov for et læskur for at kunne overholde kravene til dyrevelfærd. Læskuret etableres i douglasgran 
Det bliver på 24 m2 (8 x 3 meter) med en højde på højeste facade på 2,1 meter og en højde på laveste facade 
på 1,7 meter. Taget bliver med sorte stålplader. 

Hønsehus 

Der ønskes opført et hønsehus på 2 x 2 meter med en højde på 2,5 meter. Det ønskes opført i kanten af det 
eksisterende haveareal. Det opføres i træ og males grønt. Taget bliver med sort tagpap. Der foretages ikke 
terrænændringer i forbindelse med byggeriet. Ejerne har i dag to forskellige hønseracer, og disse må ikke 
placeres for tæt på hinanden af hensyn til deres trivsel. Det er baggrunden for den ønskede placering. Hønse-
huset vil ikke være synligt i landskabet, da det bliver placeret ved den eksisterende beplantning ved haveare-
alet.  

Udvidelse af haveareal 

Ejerne har tidligere søgt om at udvide havearealet mod syd ud på marken, hvilket fredningsnævnet har med-
delt afslag til. Ejerne har nu sendt en ny ansøgning, hvor de har reduceret havearealet til at omfatte et udyrket 
areal beliggende syd for boligen og øst for den ene landbrugsbygning. Hele arealet har siden omlægningen af 
vejen i 2019 ikke haft en egentlig anvendelse. En del af arealet har gennem flere årtier været uden egentlig 
funktion og har været præget af tilgroning. Pladsen har tidligere før 1960’erne umiddelbart været benyttet til 
møddingsplads, bebygget areal eller lignende, da der er rester af gammelt murværk og fundamenter, der al-
drig er blevet fjernet. Ejerne ønsker at anvende det indtegnede areal til haveareal, så de kan blive selvforsyn-
ende i grøntsager mv. og samtidig undgå, at arealet henligger med gamle bygningsrester og gror til i bevoks-
ning. Ejerne vil i den forbindelse gerne opsætte en bøgehæk omkring arealet. Endvidere står der enkelte store 
træer op af den eksisterende landbrugsbygning, der er med til at sløre bygningerne. Disse ønskes bevaret. 
Ejernes eksisterende haveareal mod vest er dækket af beplantning bestående af frugttræer, der holder dem 
selvforsynende med frugt, og samtidig opføres det nye udhus i en del af dette haveareal. Ejerne mener derfor 
hverken at have plads eller tilstrækkeligt sollys til at dyrke grøntsager i denne del af haven i det nødvendige 
omfang for at være selvforsynende. Det eksisterende haveareal mod nord egner sig ifølge ejerne ikke til dyrk-
ning af grøntsager, da der ikke er tilstrækkelig med sol på arealet grundet skygge fra skov og stuehus.  

Drivhus 

Ejerne har søgt om et drivhus, der placeres indenfor det eksisterende østlige haveareal. Drivhuset er ca. 42 m2 
og får en højde på ca. 4,8 meter fra terræn til tagryg. Drivhuset opføres med en sokkel på ca. 60 cm i lysgule 
mursten og med glas og grønne rammer. Der opsættes en mindre brændeovn i det nordøstlige hjørne af driv-
huset. 

Vildthegn om mark 

Ejerne ønsker at opsætte hegn omkring den sydlige mark, hvor de ønsker at dyrke grøntsager med henblik på 
salg i gårdbutik. Hegnet bliver magen til hegnet omkring fåreindhegningen. Pælene bliver i træ, og hegnet 
bliver trådmasket. Formålet med hegnet er at holde vildt ude af grøntsagerne. Den vestlige del af arealet ind-
hegnes til kreaturer.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at der ikke er Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i nærheden 
af det ansøgte anlæg. Projektet vil hverken medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper 
eller levesteder for beskyttede arter. 
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Skanderborg Kommune har som sin vurdering anført, at ejerne har indsendt en alternativ placering af læsku-
ret, som kommunen umiddelbart vurderer vil være mere afdæmpet i landskabet, da det placeres nær eksiste-
rende beplantning og dermed ikke står frit i landskabet. Læskuret opføres endvidere i afdæmpede farver og i 
begrænset størrelse for at tage mest muligt hensyn til landskabet. Hønsehuset er reduceret i størrelse i forhold 
til det sidst ansøgte projekt. Placeringen af hønsehuset er efter kommunens vurdering diskret og vil ikke på-
virke omgivelserne, idet det er opført i afdæmpede materialer, er af begrænset størrelse og er placeret op af 
eksisterende beplantning ved det eksisterende haveareal. Drivhuset vurderes til at være et privat udhus, der 
er placeret indenfor det eksisterende haveareal. Drivhuset opføres i tilknytning til bebyggelsesarealet og ved 
eksisterende beplantning. Der er vurderingen, at drivhuset vil være af begrænset synlighed i omgivelserne og 
derfor ikke vil have en væsentlig påvirkning af landskabet. Udvidelsen af havearealet vurderes at være af be-
grænset betydning, idet en del af arealet i forvejen er forstyrret af bygningsrester og større træer. Det er 
endvidere op af eksisterende bygninger, og der inddrages ikke landbrugsjord.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 15. marts 2022 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Kresten Krab Thorup. Endvidere deltog Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm 
Nygaard, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Sø-
gaard-Jensen og Hans Jakobsen. Projektet og de aktuelle forhold på ejendommen blev gennemgået. Nick Rune 
Nygaard og Anne Sophie Alstrøm oplyste, at et opsat trådhegn til indhegning af får blev opsat uden frednings-
nævnets godkendelse, idet de ved en henvendelse til kommunen fik oplyst, at en dispensation ikke var nød-
vendig. Trådhegnet omkring grøntsagerne bliver også kun 1 meter højt, dog med 10 x 10 cm masker. Der 
bruges almindelige træpæle som ved fårehegnet. Det er således ikke et traditionelt vildthegn, selvom det be-
tegnes sådan. Bygningen længst mod øst er revet ned, da den faldt sammen i en storm. Vejen ind til gårds-
pladsen vil blive nedlagt som vej, og der er truffet afgørelse om, at vejen langs ejendommens østgrænse skal 
nedlægges. Hønsehuset mod vest ønskes alligevel ikke opsat. Hønsehuset mod øst og orangeriet kan byttes 
rundt, hvis det findes hensigtsmæssigt i relation til fredningen. 

Danmarks Naturfredningsforening anførte, at der ikke bør meddeles dispensation. Vildthegnet kan ikke accep-
teres til brug for indhegning af grøntsager. Der er tale om mange knopskydninger og et stort og markant synligt 
drivhus. Det ønskede nye haveareal blev indtil for to år siden dyrket som landbrug. En klippet bøgehæk om 
havearealet vil ændre området markant. 

Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. Det blev i den forbindelse aftalt, at fredningsnævnets afgørelse 
om drivhuset og hønsehuset afventer, at fredningsnævnet modtager et oversigtskort med målfaste placerin-
ger så tæt på den øvrige bebyggelse som muligt sammen med en beplantningsplan til sløring af bygningerne. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 areal, der ønskes inddraget som haveareal, er som følge af den vejforlægning, der blev gennemført efter 
fredningsnævnets dispensation fra 2018, en naturlig del af bygningernes nære areal. På den baggrund og da 
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det efter sagens fotomateriale kan lægges til grund, at størstedelen af arealet ikke tidligere blev dyrket land-
brugsmæssigt, har fredningsnævnet ikke bemærkninger til, at det inddrages som haveareal og omkranses af 
en bøgehæk. Der meddeles derfor dispensation til havearealet og bøgehækken. 

Fredningsnævnet lægger efter besigtigelsen til grund, at læskuret ikke kan placeres længere mod øst som følge 
af den kommende markvej og ikke hensigtsmæssigt kan placeres i hjørnet mod nord, hvis der skal ske opdeling 
af afgræsningen. På den baggrund og efter læskurets konkrete ydre fremtræden sammenholdt med, at det er 
udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der kan meddeles dispensation til et læskur til dyrehold, 
meddeles der dispensation. 

Det hegn, der ønskes opsat på den del af marken, der ikke benyttes til fårehold, adskiller sig ikke væsentligt 
fra det hegn, der er opsat til indhegning af fårene, og som kan opsættes i fredningen uden fredningsnævnets 
godkendelse på hele arealet. På den baggrund meddeler fredningsnævnet også dispensation til den ønskede 
hegning. Det er et vilkår for dispensationen, at hegnet nedtages, hvis ikke det længere bruges til sit formål. 

Fredningsnævnet meddeler således dispensation i det ovenfor anførte omfang, mens fredningsnævnets afgø-
relse om drivhuset og hønsehuset med tilhørende beplantning som aftalt ved besigtigelsen afventer, at fred-
ningsnævnet modtager et oversigtskort med målfaste placeringer så tæt på den øvrige bebyggelse som muligt 
sammen med en beplantningsplan til sløring af bygningerne. 

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. Kresten Krab Trolle, 
2. Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-28-20, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 22. april 2022 

 

FN-MJØ-044-2022. Hønsehus, drivhus og beplantning 

Fredningsnævnet traf den 25. marts 2022 afgørelse (FN-MJØ-019-2022) i en sag om at opføre et hønsehus, et 
læskur, et drivhus og om at opsætte et hegn og udvide havearealet på matr.nr. 20a Adslev By, Adslev, Adslev 
Skovvej 14, 8362 Hørning. Ejendommen ejes af Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard. 

I afgørelsen blev anført følgende begrundelse og resultat: 

”Fredningen af arealer ved Jeksendalen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensa-
tion, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, 
der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det areal, der ønskes inddraget som haveareal, er som følge af den vejforlægning, der blev gennem-
ført efter fredningsnævnets dispensation fra 2018, en naturlig del af bygningernes nære areal. På 
den baggrund og da det efter sagens fotomateriale kan lægges til grund, at størstedelen af arealet 
ikke tidligere blev dyrket landbrugsmæssigt, har fredningsnævnet ikke bemærkninger til, at det ind-
drages som haveareal og omkranses af en bøgehæk. Der meddeles derfor dispensation til haveare-
alet og bøgehækken. 

Fredningsnævnet lægger efter besigtigelsen til grund, at læskuret ikke kan placeres længere mod øst 
som følge af den kommende markvej og ikke hensigtsmæssigt kan placeres i hjørnet mod nord, hvis 
der skal ske opdeling af afgræsningen. På den baggrund og efter læskurets konkrete ydre fremtræ-
den sammenholdt med, at det er udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der kan meddeles 
dispensation til et læskur til dyrehold, meddeles der dispensation. 

Det hegn, der ønskes opsat på den del af marken, der ikke benyttes til fårehold, adskiller sig ikke 
væsentligt fra det hegn, der er opsat til indhegning af fårene, og som kan opsættes i fredningen uden 
fredningsnævnets godkendelse på hele arealet. På den baggrund meddeler fredningsnævnet også 
dispensation til den ønskede hegning. Det er et vilkår for dispensationen, at hegnet nedtages, hvis 
ikke det længere bruges til sit formål. 

Fredningsnævnet meddeler således dispensation i det ovenfor anførte omfang, mens fredningsnæv-
nets afgørelse om drivhuset og hønsehuset med tilhørende beplantning som aftalt ved besigtigelsen 
afventer, at fredningsnævnet modtager et oversigtskort med målfaste placeringer så tæt på den øv-
rige bebyggelse som muligt sammen med en beplantningsplan til sløring af bygningerne.” 
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Fredningsnævnet modtog den 3. april 2022 følgende oversigtskort med indtegning af drivhuset (kaldet oran-
geriet) og hønsehuset med målfaste placeringer og angivelse af, at der foran orangeriet langs vejen vil blive 
plantet et smalt læbælte af hyldetræer, hassel og andre sorter, der er nemme at holde nede, som bøg, pil og 
fjeldribs. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det projekt, der nu er forelagt fredningsnævnet, er i overensstemmelse med de retningslinjer for et projekt, 
der blev drøftet ved den besigtigelse af ejendommen, som fredningsnævnet foretog forud for fredningsnæv-
nets afgørelse af 25. marts 2022.  

Fredningsnævnet meddeler på den baggrund dispensation til drivhuset, hønsehuset og beplantningen, som 
således samlet ikke findes at medføre en betydende ændret oplevelse af fredningen. 

Da afgørelsen er i overensstemmelse med det samlede fredningsnævnets tidligere meddelte retningslinjer, er 
afgørelsen 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 
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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. Bjørn Rømer Westh (ministerudpeget medlem), 
2. Kresten Krab Trolle (kommunalt valgt medlem), 
3. Nick Rune Nygaard og Anne Sophie Alstrøm Nygaard, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-28-20, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
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13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 24. juni 2022 

 

FN-MJØ-073-2022. Ny bolig 

Fredningsnævnet modtog den 30. maj 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
en ny bolig på matr.nr. 1e Dørup By, Hørning, Bodil Møllevej 21, 8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejer Jan Møller. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. De fredede arealer må ikke yderligere 
bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger 
af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad 
ændrer karakter, må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan 
meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig virkning på 
landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse 
henhører under denne bestemmelse.  

Fredningsnævnet meddelte den 26. november 2021 dispensation til at udføre om- og tilbygninger og terræn-
ændringer i forbindelse med renovering af den eksisterende bolig på ejendommen (FN-MJØ-150-2021). 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er på 1,5 ha i landzone. Ansøgningen er en ændring i det 
projekt, der blev meddelt dispensation til, idet den eksisterende bolig i stedet ønskes nedrevet og erstattet af 
en ny bolig i samme stil som den eksisterende. Det har således vist sig, at kælderen ligger lavere end de om-
kringliggende søer, og at vandspejlet er lige under gulvet. Det er problematisk med de ombygninger, som 
ønskes udført, bygningens tilstand og i forhold til at få isoleret kælderen, der er meget fugtplaget. Fundamen-
tet er desuden dårligt egnet til at understøtte ombygningerne. Forskellige håndværkere har entydigt givet 
udtryk for, at den bedste løsning vil være at rive huset ned og opføre det på ny.  

Ansøgningen omfatter derfor opførelse af en ny bolig til erstatning for den eksisterende, der nedrives. Det er 
ønsket at genopføre stuehuset i en tilsvarende stil som den eksisterende med mindre ændringer. Der er tale 
om følgende mindre ændringer: 

 en kvist mod nord så der bliver plads til tre børneværelser på 1. sal som i det tidligere renoveringspro-
jekt, 

 udvidelse af husets ydre ramme med 200 mm for at gøre mere plads til isolering mv. af ydermurene, 

 at boligens samlede højde hæves med 950 mm for at få plads til isolering i tag og kælder og for at få 
mere loftshøjde på den udnyttede tagetage, hvor der i dag er meget lavt til loftet, idet der kun er 1910 
mm under spærene, 

 at dreje huset en smule omkring 8 grader mod øst så det orienteres væk fra naboen og over mod søen, 
hvilket vil give mere privathed for ejeren og en bedre udsigt over egne arealer, et lidt større forareal 
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og en forbedret ankomst til huset, 

 at huset flyttes i alt 3,2 meter og 2,1 meter ind på grunden for at opnå minimum 2,1 meter til skel 
mod vejen, at udjævne niveauforskellen foran huset/ved skel så det bliver i samme niveau som vejen 
eventuelt med en mindre kant, der leder og holder vand væk fra huset i modsætning til i dag, hvor 
området bag hækken samler meget skidt, og der er problemer med, at overfladevand fra vejen løber 
ned til bolig, nok fordi vejen med tiden er blevet hævet over det niveau den havde, da huset oprinde-
ligt blev bygget, og  

 at fjerne et gammelt broværn foran husets entre, da det ikke længere har nogen funktion og er i vejen, 
når man skal fra parkeringspladsen og ind til boligen. 

Der ønskes fortsat udført terrænreguleringer i haven i nærheden af huset i det omfang, der tidligere er givet 
tilladelse til, og at ombygge og centrere udestuen på huset.  

Det nye hus opføres i tilsvarende materialer som det eksisterende, dvs. med hvidpudsede mure, røde murde-
taljer i form af vandrette bånd, som løber om huset, røde teglsten, røde vinduesrammer og rød hoveddør. 
Soklen pudses enten blå, som den er i dag, alternativt hvid, sort eller grå. Huset vil få et harmonisk og symme-
trisk udseende.  

Den nye bolig er illustreret på følgende måde: 

 

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke leve-
steder og spredningskorridorer for planter og dyr.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 17. juni 2022. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnets formand Martin Møller-Heuer, Jan Møller med arkitekterne Louise Balle og Christine Jør-
gensen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Sø-
gaard-Jensen og Otto Andersen. Projektet blev gennemgået. Det blev sammenfattende oplyst, at ændringerne 
i forhold til det projekt, der er meddelt dispensation til, består i, at huset gøres 20 cm bredere og 95 cm højere, 
at det efter kommunens anbefaling rykkes lidt længere væk fra vejen og drejes 8o, at der som følge heraf bliver 
mindre opfyld mod haven, men tilsvarende mere opfyld til vejens terræn mod vejen, og at døren og trappen i 
endegavlen fjernes og erstattes af et vindue. 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 mindre betydende ændringer i det projekt, fredningsnævnet meddelte dispensation til den 26. 
november 2021. På den baggrund og efter baggrunden for den ændrede ansøgning og ejendommens placering 
i landskabet meddeler fredningsnævnet dispensation. 

I afgørelsen har deltaget Martin Møller-Heuer, Bjørn Rømer Westh og Flemming Pedersen. 

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. Kresten Krab Thorup, 
2. Jan Møller, 
3. Nodo Arkitekter ApS, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-18-22, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 



1 
 

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

 

Den 23. juni 2022 

 

FN-MJØ-057-2022. Udbygning af E45 

Fredningsnævnet modtog den 4. maj 2022 Vejdirektoratets ansøgning om udbygning af E45 på 300 m2 af 
matr.nr. 28 Hørning By, Hørning som led i udbygningen af motorvejen mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi.  

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. Vejanlæg og vejreguleringer må kun udfø-
res efter fredningsnævnets godkendelse. Det gælder dog ikke anlæg af mindre private veje, som følger det 
naturlige terræn. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 17. juni 2022. Vejdirektoratets repræ-
sentant oplyste i tilknytning hertil, at der den 7. juni 2022 var vedtaget en anlægslov om udvidelsen af E45. 

Det fremgår af § 1 i lov nr. 802 af 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet, at Transportministeren bl.a. 
bemyndiges til at udbygge E45 på strækningen mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. Det fremgår videre af 
lovens § 3, at Transportministeren bemyndiges til at foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik 
på gennemførelse af projektet. Loven træder i kraft den 1. juli.  

Det fremgår af lovens forarbejder om forholdet til anden lovgivning, at som følge af naturbeskyttelsesloven 
kan etableringen af et anlægsprojekt, der berører en fredning, alene ske, hvis fredningsnævnet meddeler dis-
pensation, jf. lovens § 50. Det fremgår videre, at anlægsprojekterne omfattet af lovforslaget vedtages i enkelt-
heder, hvilket bl.a. indebærer, at anlægsloven vil udgøre det fornødne retsgrundlag for, at anlægsmyndighe-
den kan udføre de fysiske arbejder og indgreb, som er en forudsætning for at gennemføres projekterne. Be-
myndigelserne i lovforslagets §§ 1 og 2 indebærer således, ar Transportministeren ved Vejdirektoratet kan 
gennemføre de fysiske indgreb i naturen og landskabet, som er nødvendige for at realisere anlægsprojektet.   

Fredningsnævnet bemærker på den ovenfor anførte baggrund, at det ansøgte kan gennemføres uden fred-
ningsnævnets dispensation. Fredningsnævnet slutter derfor sagen uden at træffe afgørelse. 

 

    

 

Martin Møller-Heuer 

 

Dette notat sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Kresten Krab Thorup, 
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3. Jan Thomsen, 
4. Vejdirektoratet, 
5. Miljøstyrelsen, 
6. Skanderborg Kommune,  
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 28. juni 2022 

 

FN-MJØ-064-2022. Solceller 

Fredningsnævnet modtog den 12. maj 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at op-
sætte solceller på et stativ på et tag på matr.nr. 7l Adslev By, Adslev, Kollens Møllevej 23, 8362 Hørning. An-
søgningen er indsendt af ejendommens ejer Jakob Thuelsen Dahl. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. Ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder gravning af ler, 
mergel, sand eller grus samt opfyldning og planering er ikke tilladt. De fredede arealer må ikke yderligere 
bebygges. Der må således ikke opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Om- og tilbygninger 
af de eksisterende lovligt opførte helårshuse eller sommerhuse, hvorved bygningens ydre i væsentlig grad 
ændrer karakter, må kun finde sted efter fredningsnævnets forudgående godkendelse. Fredningsnævnet kan 
meddele afslag på sådanne ansøgninger, såfremt det skønner, at bygningen herved får en uheldig virkning på 
landskabet. Landbrugsejendomme, som overgår til anden anvendelse, samt landbrugsejendommes beboelse 
henhører under denne bestemmelse.  

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en beboelsesejendom på 1.740 m2 i landzone. Ansøg-
ningen omfatter opsætning af et mindre solcelleanlæg med op til 8 paneler på taget af en del af boligen, hvor 
der er et mindre fladt tagareal med tagpap, som vender mod syd. Arealet er på ca. 13 m2. Rammerne på 
solcellerne er sorte. Panelerne opsættes med en hældning på 10o, og der kan være 2 eller 3 rækker med pa-
neler pr. række. Fra det højeste punkt på hældningen og ned til tagfladen vil der være ca. 35 cm. Anlægget 
ønskes opsat i forbindelse med, at husets oliefyr udskiftes med luft/vand-varmepumpe. I forbindelse med 
afmontering og fjernelse af oliefyr vil en høj skorsten også blive fjernet. Den har alene haft funktion i forbin-
delse med et oliefyr, mens der på den stråtækte del af huset er 2 skorstene, der betjener 2 brændeovne.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet hverken vil medføre 
en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.  

Skanderborg Kommune har i sin vurdering bl.a. anført, at anlægget vurderes at være synlig i mindre omfang 
fra Kollens Møllevej. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 17. juni 2022 ved Martin Møller-Heuer 
og Kresten Krab Thorup. Fredningsnævnets ministerudpegede medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har 
deltaget i sagens afgørelse. 

I besigtigelsen deltog endvidere Jakob Thuelsen Dahl, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og Dan-
marks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Otto Andersen. Projektet blev gennemgået.  
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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 udgangspunktet for fredningsnævnets praksis, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til 
opsætning af solceller på et stativ på et tag, da et sådant synbart stativ har en negativ betydning for oplevelsen 
af det fredede landskab. 

Der er dog konkret tale om, at stativet med ejendommens og bygningens placering mod skoven ikke er synligt, 
idet det alene er solcellerne, der er synlige fra omgivelserne, og det på en måde, så det ikke kan ses, at de ikke 
følger taghældningen. 

På den baggrund meddeler fredningsnævnets dispensation på vilkår om, at både solcellerne og rammerne er 
sorte. 

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. Kresten Krab Thorup, 
2. Jakob Thuelsen Dahl, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.00-P25-13-22, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 28. juni 2022 

 

FN-MJØ-068-2022. Læskur 

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2022 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et læskur på matr.nr. 12a Adslev By, Adslev, Adslev Skovvej 19, 8362 Hørning. Ansøgningen er indsendt af 
ejendommens ejere Annie Vingum Michaelsen og Simon Mollerup Bitsch. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Læskurets placering fremgår af følgende situationsplan: 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. september 1979 om fredning af arealer 
ved Jeksendalen. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men det blev om baggrunden for fredningssa-
gen bl.a. anført, at området rummer meget varierende landskabsbilleder med en betydelig rekreativ værdi. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at arealerne skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
så karakteren af området opretholdes. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges. Der må således ikke 
opføres bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Sædvanlige læskure til kreaturer kan anbringes efter 
fredningsnævnets forudgående godkendelse alene af beliggenheden. Med undtagelse af nødvendige kreatur- 
og skovkulturhegn må hegn ikke opsættes, plantes eller sås uden fredningsnævnets godkendelse. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom i landzone på ca. 8,8 ha. Ansøg-
ningen omfatter opførelse af et læskur på ca. 13,3 m2 med et mindre udhæng. Bredden er 4,1 meter, dybden 
er 3,25 meter, højden på forsiden er 3 meter, mens højden på bagsiden er 2,75 meter. Det beklædes med 
kalmarbrædder i lærketræ. Dets konstruktion bygges af douglas og lærketræ. Det placeres, så det ligger i ly af 
skoven, og så det kan tilgås af dyrene hele året rundt fra begge marker, henholdsvis eng og mark. Der er et 
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almindeligt trådhegn med to tråde omkring markerne. Ejerne får indledningsvis tre kvæg til marken, som skal 
stå for helårsgræsning på arealerne. Antallet tilpasses løbende for at sikre optimal pleje. Ejerne har i et forsøg 
på at genoprette den vilde natur på engen og markerne indgået en græsningsaftale med kommunen. Der har 
tidligere været en græsningsaftale på engen, men området udvides nu til også at omfatte marken overfor for 
at kunne aflaste engarealet og give vilde blomster mulighed for at blomstre og sprede frø uden risiko for at 
blive spist af køer.  

Skanderborg Kommune har videre oplyst, at det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre en 
væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 17. juni 2022 ved Martin Møller-Heuer 
og Kresten Krab Thorup. Fredningsnævnets ministerudpegede medlem deltog ikke i besigtigelsen, men har 
deltaget i sagens afgørelse. 

I besigtigelsen deltog endvidere Annie Vingum Michaelsen, Skanderborg Kommune ved Louise Friis Hansen og 
Danmarks Naturfredningsforening ved Lars Søgaard-Jensen og Otto Andersen. Projektet blev gennemgået. Det 
blev oplyst, at læskuret kan stilles lidt inde under træerne. De har tre køer, som har brug for læ. Det opføres i 
dansk træ, som ikke vil blive malet, men blot behandlet. Det bliver over tid gråt.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Jeksendalen 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. 

Den ansøgte placering ved eller under træerne betyder, at læskuret ikke er synligt fra engen og alene er synligt 
fra marken på ansøgernes ejendom. Da denne placering er uden betydning for oplevelsen af fredningen og i 
øvrigt med henvisning til fredningens bestemmelser om læskure, 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, 
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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. Kresten Krab Thorup, 
2. Annie Vingum Michaelsen og Simon Mollerup Bitsch, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-40-22, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg, 
9. Dansk Botanisk Forening, København, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
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12. Region Midtjylland, 
13. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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