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Sag nr. 380 
 
 

Fredning af arealer omkring Kilen 
 
 
 
 
 
 

Kendelse 
 

( Meddelt den 20. september 2012) 
 

Indledning 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. marts 2012 om erstatning i sagen om tillæg til fredning 
af arealer omkring Kilen i Struer Kommune er påklaget til Taksationskommissionen af følgende 
lodsejere: 
 
Lb. nr. 1 Anne Marie Dahl 
Lb. nr. 2 Karen Maria Hansen, Anne Larsen og Eva Rahbek 
Lb. nr. 3 Knud Nielsen Resen ApS 
Lb. nr. 4 Frida Irene Skov Andersen 
 
Taksationskommissionen har den 31. august 2012 afholdt forhandlingsmøde og foretaget besigtigel-
se. 
 
Ejerne af lb.nr. 1, Anne Marie Dahl, lb.nr. 2, Karen Maria Hansen, Anne Larsen og Eva Rahbek, 
var mødt. 
 
For ejeren af lb.nr. 3, Knud Nielsen Resen ApS, mødte Knud Nielsen. 
 
Ejeren af lb.nr. 4 var ikke repræsenteret. 
 
For Naturstyrelsen mødte biolog Else Marie Stamphøj. 
 
For Struer Kommune mødte formanden for teknik og miljøudvalget, Helle Lyng, direktør Jørgen 
Jensen og skov- og landskabsingeniør Flemming Jørgensen. 
 
Endvidere deltog kommissionens vurderingskyndige konsulent, fhv. kontorchef, cand. polit. Erik 
Eriksen. 



 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse og de under sagen nedlagte påstande 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har ud fra en takst på 60 kr. pr. løbende meter sti fastsat erstatningen 
således: 
 
Lb.nr. 1  matr.nr. 2 f Resen by, Resen 3.900 kr.  
Lb.nr. 2  matr.nr. 6 a Resen by, Resen 32.700 kr.  
Lb.nr. 3  matr.nr. 3 d Resen by, Resen,  og 2 c Den sydlige Del, Resen 74.700 kr.  
Lb.nr. 4 matr. nr. 1 m, Den Sydlige Del, Resen                                         26.100 kr. 
 
Klagerne har gjort gældende, at erstatningen bør fastsættes til 100 kr. pr. m2 for driftsgener og 200 
kr. pr. m2 for forringelse af handelsværdi, eller i alt 600 kr. pr. løbende meter sti, og har under hen-
syn hertil påstået erstatningen fastsat således:   
 
Lb.nr. 1   39.000 kr. (svarende til 65 løbende meter/130 m2 á 300 kr.) 
Lb.nr. 2 327.000 kr. (svarende til 545 løbende meter/1.090 m2 á 300 kr.) 
Lb.nr. 3 747.000 kr. (svarende til 1.245 løbende meter/2.490 m2 á 300 kr.) 
Lb.nr. 4 261.000 kr. (svarende til 435 løbende meter/870 m2 á 300 kr.) 
  
Ejerne har til støtte for påstanden nærmere anført: 
 

- Anlægget af en sti påfører lodsejerne meget store ulemper og er tvunget igennem mod alle 
lodsejeres vilje og kan til en vis grad sammenlignes med ekspropriation. 

- Stien er en unødig krænkelse af den private ejendomsret. 
- Stien berører vedvarende græsarealer og vil medføre store ulemper for afgræsningen. 
- Stien forringer værdien af et areal, som er betydelig større end selve det areal, stien optager. 
- Stien bliver tinglyst på ejendommene og vil i al fremtid begrænse såvel nuværende ejeres 

som kommende ejeres benyttelse af deres areal. 
- Handelsværdien på ejendommene forringes væsentligt. 

 
Naturstyrelsen og Struer kommune har nedlagt påstand om stadfæstelse af Natur- og Miljøklage-
nævnets erstatningsfastsættelse. 
 
Det fremgår af sagen og det ved besigtigelsen blev konstateret, at stien på en længere strækning på 
ejendommen lb. nr. 2 vil blive placeret på agerjord, mens stien i øvrigt i det væsentlige forløber 
over arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Stien forløber på lange strækninger 
langs skel. 
 
Taksationskommissionens bemærkninger 
Indledningsvis bemærkes, at det ikke direkte fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i 
hvilken bredde arealet til sti udlægges, men det findes ved erstatningsfastsættelsen efter det oplyste 
om stiens karakter ubetænkeligt at lægge til grund, at bredden af det areal, der anvendes til sti, ikke 
uden ejernes samtykke vil overstige 2 m.  
 
Det lægges endvidere ved erstatningsfastsættelsen til grund, at der er en betydelig afstand fra stien 
til bebyggelsen på ejendommene, ligesom det lægges til grund, at stien ikke vil medføre væsentlige 
gener for jagten eller for landbrugsdriften på ejendommene. 
 
Når henses hertil, til det oplyste om værdien af de arealer, der bliver anvendt til stien, og til de 
ulemper, etableringen af stien må forventes at medføre, kan det ikke antages, at værdinedgangen for 
ejendommene som følge fredningen overstiger den tilkendte erstatning på 60 kr. pr. løbende m sti. 
Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsfastsættelse stadfæstes derfor. 

 
Herefter bestemmes: 



 
Der fastsættes til nedennævnte ejere følgende erstatningsbeløb: 
 
Lb. nr. 1 Anne Marie Dahl 3.900 kr. 
Lb. nr. 2 Karen Maria Hansen, Anne Larsen og Eva Rahbek 32.700 kr.  
Lb. nr. 3 Knud Nielsen Resen ApS                                   74.700 kr.  
Lb. nr. 4 Frida Irene Skov Andersen 26.100 kr. 
 
Erstatningsbeløbene forrentes som bestemt ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 1. marts 
2012. 
 
 
 
 

B. Vollmond 
 
 
 

Gitte Hansen                                                                                       Allan Bechsgaard 
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